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Invitatul nostru

„Doresc mult să ajut ca Moldova să
devină stat membru al Uniunii Europene”

Kevin LANIGAN,
consilier juridic superior în Secţia justiţie penală
şi aplicarea legii a Ambasadei SUA la Chişinău

– Domnule Kevin Lanigan, aţi participat recent,
împreună cu o delegaţie oficială americană, la inaugurarea sediului renovat al Institutului Naţional al
Justiţiei. Cum apreciaţi cele realizate în cadrul proiectului de reparaţie capitală a acestei clădiri istorice din Chişinău? Reparaţia a fost posibilă şi datorită
susţinerii financiare din partea Departamentului de
Stat al SUA...
– În primul rând, vreau să menţionez că suntem foarte
bucuroşi de succesul reuşit al proiectului de reconstrucţie capitală şi de renovare a istoricei clădiri în care azi îşi
desfăşoară activitatea Institutul Naţional al Justiţiei, readucerea ei la înfăţişarea sa arhitecturală iniţială. Concomitent, prin această renovare, s-a reuşit şi modernizarea
interiorului său prin adaptarea sălilor la necesităţile contemporane pentru formarea iniţială a viitorilor judecători
şi procurori, dar şi pentru formarea continuă a beneficiarilor Institutului Naţional al Justiţiei.
Apreciem mult parteneriatul cu Institutul Naţional al
Justiţiei, care este unul de succes pronunţat între parteneriatele pe care Ambasada SUA la Chişinău le are cu in-
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stituţiile statului Republica Moldova. De asemenea apreciem favorabil şi faptul că la reparaţia
capitală a clădirii a contribuit şi Guvernul Republicii Moldova, ceea ce înseamnă că şi Guvernul
dumneavoastră este interesat de susţinerea formării iniţiale şi continue a judecătorilor şi procurorilor, precum şi a altor specialişti din sistemul
de justiţie.
În ziua inaugurării ni s-a organizat o excursie
prin sălile renovate şi vreau să menţionez că toţi
oficialii prezenţi – inclusiv Erin Sawyer, Directorul Oficiului pentru Europa şi Asia al Biroului justiţie penală şi aplicarea legii din cadrul Departamentului de Stat al SUA, Judith Campbell, Directorul adjunct al aceluiaşi oficiu, John Wilcox,
Directorul adjunct al Oficiului Coordonatorului
de Asisteţă pentru Europa şi Asia, dar şi colegii
mei de la Ambasada SUA: Martin McDowell, Însărcinatul cu Afaceri, Timothy Buckley, Director
Secţia justiţie penală şi aplicarea legii, şi Radu
Foltea, consilier juridic naţional în Secţia justiţie penală
şi aplicarea legii – au rămas impresionaţi de cele văzute.
Cineva era pentru prima dată la Chişinău, dar, spre exemplu, doamna Judith Campbell a mai fost la Institutul Naţional al Justiţiei cu exact un an în urmă. Dumneaei cunoştea starea clădirii de atunci şi a rămas plăcut surprinsă de
ceea ce a văzut acum. Chiar a remarcat acest lucru.
– În ultimii doi-trei ani, INJ a fost supus unei profunde reforme instituţionale. E suficient să menţionăm în acest sens doar Planul de formare iniţială,
reconceptualizat substanţial, bazat pe simulări de
procese, şi reformele implementate în procesul de
admitere la studii de formare iniţială a viitorilor
procurori şi judecători. Toate acestea au urmărit
scopul de a da o mai mare vizibilitate şi credibilitate
concursului de admitere la studii, de a-i alege pe cei
mai buni dintre candidaţii la studii şi de a pregăti
profesionişti de nivelul actualelor cerinţe ale sistemului de justiţie. Ambasada SUA, Dumneavoastră
personal, aţi fost solicitaţi să vă implicaţi cu susţinere şi în transformările menţionate. Urmăriţi, cunoaşteţi cum funcţionează aceste proiecte după implementare?
– Noi am monitorizat toate aceste proiecte aprobate
de Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei şi implementate de doamna Director Diana Scobioală. Sunt la AmbaInstitutul Naţional al Justiţiei
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sadă în funcţia pe care o am astăzi de un an de zile, dar
anterior am mai lucrat doi ani în Republica Moldova şi
cunosc începutul acestor procese, deoarece am comunicat des cu doamna Scobioală despre necesităţile INJ şi
ce trebuie de făcut ca lucrurile să meargă bine. Referitor
la noua metodă de admitere la INJ, vreau să spun că este
bazată pe criterii de merit şi inspiră cetăţenilor încredere,
precum s-a văzut în ultimii ani. În ceea ce priveşte instruirea, vă spun că chiar şi în prezent noi suntem implicaţi
în elaborarea curiculei de formare iniţială şi cea de formare continuă – implicaţi direct, dar şi prin intermediul
unor agenţii de implementare finanţate de Guvernul
SUA. Este o curiculă excepţională. Atenţionez că activitatea pentru perfecţionarea programelor de formare nu
încetează. Programele trebuie să fie mereu modificate
conform cerinţelor – este un proces continuu. Ştiu că Institutul Naţional al Justiţiei are o conducere capabilă să
facă faţă tuturor acestor provocări.
– Institutul Naţional al Justiţiei are şi un program
de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor
aflaţi în funcţie. Dacă cunoaşteţi problemele din
activitatea actualilor judecători şi procurori, cum
credeţi, ce le lipseşte, ca profesionişti, pentru a-i perfecţiona în cadrul instruirilor de formare continuă
la INJ?
– Institutul Naţional al Justiţiei are un program de
formare a judecătorilor şi procurorilor pe care, la moment, îl implementează bine, cu traiectorie crescândă
din semestru în semestru. Aici, toate cursurile de formare continuă sunt bazate pe evaluările prin care Institutul
stabileşte cunoştinţele şi abilităţile de care au nevoie judecătorii şi procurorii din Republica Moldova pentru a-şi
exercita mai bine funcţiile.
Menţionez şi faptul că numărul de 40 de ore de formare continuă pe an, obligatoriu pentru fiecare procuror
şi judecător, este unul mare, în comparaţie cu alte state.
Asta înseamnă o povară mare anume pentru Institutul
Naţional al Justiţiei, care trebuie să depună eforturi pentru a satisface în acest sens cerinţele tuturor judecătorilor şi procurorilor din Republica Moldova. INJ acoperă
necesităţile de formare, oferă cunoştinţele şi abilităţile
necesare procurorilor şi judecătorilor, dar să nu uităm că,
pentru a activa, judecătorii şi procurorii mai au nevoie
şi de un cadru legal adecvat, de independenţă instituţională, de voinţă politică, ceea ce le-ar permite să activeze independent, dând dovadă de integritate. Celelalte
menţionate se întâmplă în afara mandatului INJ, care,
după cum am spus, a pus o bază bună pentru formarea
continuă.
– Ştiu că este respectat şi apreciat mult modul de
colaborare al Ambasadei Statelor Unite în Republica
Moldova cu Institutul Naţional al Justiţiei. În special,
Dumneavoastră şi Radu Foltea, consilier juridic naţional al Ambasadei, susţineţi un dialog permanent
cu doamna Directoare Diana Scobioală. Programaţi
noi acţiuni comune?
Institutul Naţional al Justiţiei
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– Da. Planificăm noi acţiuni comune. Chiar acum
punctăm programul vizitei a doi judecători federali din
Statele Unite ale Americii, care au mai fost la Institut
în primăvara curentă. Ei vor oferi instruiri de formare
pentru Grupul resursă format de către INJ şi Consiliul
Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor tineri.
Instruirile sunt o parte din activităţile pe care le pregătim pentru acest Grup resursă de viitori formatori ai INJ.
În afară de aceasta, PNUD, care s-a implicat masiv
prin proiectul său la reparaţia clădirii şi la transformările instituţionale care au loc la INJ, va continua să susţină dezvoltarea continuă a curiculei instituţiei, dar şi alte
activităţi. Vor fi atrase şi alte agenţii de ale noastre, precum Centrul Internaţional „La Strada”, Centrul de Drept
al Femeilor, Misiunea ABAROLI. Toate acestea – pentru a
întări şi perfecţiona programul de formare al Institutului
Naţional al Justiţiei.
Un alt exemplu elocvent sunt formările în domeniul
prevenirii şi combaterii crimelor cibernetice. Un eveniment cu tematica dată a avut loc la începutul lunii octombrie la solicitarea domnului judecător Boris Talpă,
care este director de modul în cadrul formării continue
la INJ. În calitate de formatori internaţionali, am adus un
agent FBI şi un procuror federal, funcţionar în Departamentul de Justiţie al SUA.
În cadrul programelor de formare, colaborarea noastră cu INJ este constantă şi continuă.
– În cadrul asistenţei Statelor Unite ale Americii
în domeniul de aplicare a Acordului semnat cu Guvernul Republicii Moldova, Institutul Naţional al Justiţiei a avut o colaborare cu Institutul Leavitt pentru
Dezvoltare Internaţională, o organizaţie non-guvernamentală din SUA. De câteva ori, în urma unor concursuri, Institutul Leavitt le-a oferit ocazia audienţilor INJ de la formare iniţială să facă stagii în sistemul de drept american. Ambasada Dumneavoastră
pentru care specialişti din sistemul nostru de drept
oferă stagii în SUA?
– Sunt bucuros să ştiu că proiectul implementat de
Institutul Leavitt a avut un asemenea impact şi că audienţii INJ de la formare iniţială au avut ocazia să participe
la stagii în SUA. Acel proiect s-a încheiat, dar nu înseamnă că nu există alte oportunităţi pentru schimb de experienţă sau stagii peste hotare. Chiar în timpul realizării
acestui interviu, trei persoane, care sunt direct asociate
cu INJ participă în cadrul unui program de schimb de
experienţă profesională „Lumea Deschisă” – Alexandra
Nica, Valentina Conţescu şi Petru Balan. În SUA ei fac cunoştinţă cu formarea continuă a judecătorilor şi procurorilor. În cadrul altui program, de trei săptămâni, urmează să identificăm doi procurori care vor pleca în Statele
Unite să studieze modalităţile de creare şi de implementare a programelor ce ţin de prevenirea şi combaterea
violenţei în familie. În afară de aceasta, noi am susţinut
plecarea a zeci de procurori şi judecători din R. Moldova
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la instruiri organizate de Institutul CEELI din Praga, dar
şi la Academia ILEA de la Budapesta. Le menţionez pe
acestea, dar mai există şi alte programe asemănătoare.
– Ambasada SUA a susţinut masiv reformele din
cadrul sistemului nostru de drept prin diferite programe şi acorduri de asistenţă încheiate între Guvernul SUA şi Guvernul Republicii Moldova. Care dintre ele au devenit memorabile şi s-au încununat de
cel mai mare succes?
– Ziceam că sunt în această funcţie de un an, ceilalţi
doi ani de când mă aflu în Moldova am activat în anumite domenii concrete şi e posibil să nu vă dau un răspuns
detaliat la această întrebare. Dacă e vorba de actualul
meu domeniu, vreau să încep cu Institutul Naţional al
Justiţiei, care este un succes. Spunând „succes”, mă refer
nu numai la renovarea sediului instituţiei, dar şi la reformele instituţionale, de schimbare a conceptului de oferire a instruirilor. Pe drept cuvânt, INJ este una dintre instituţiile de succes în domeniul dreptului aici, în Republica
Moldova. Apreciem foarte mult parteneriatul cu INJ.
Al doilea program aş menţiona Planul de dezvoltare
strategică a Procuraturii Generale, un document elaborat pentru implementarea reformei Procuraturii, început
în 2016. Procuratura Generală implementează acest Plan
cu o energie moderată, dar el dă roade. E important, deoarece actualmente nu există o strategie de reformare a
sectorului justiţiei în ansamblu, a întregului sistem. Există doar planuri de dezvoltare a anumitor instituţii. Au
rămas unele goluri între precedenta Strategie de reformare şi alta, care încă nu a apărut, ceea ce nu permite o
coerenţă de reformare a sistemului în ansamblu.
Aş vrea să menţionez alte câteva reuşite. Bunăoară,
merită atenţie sistemul integrat de gestionare a dosarelor în instanţele judecătoreşti, care a început în 2007 şi
care este opera „verişorilor” noştri de la USAID. A fost un
efort foarte mare pentru sporirea transparenţei şi integrităţii sistemului judiciar – felul de a distribui dosarele
în cadrul instanţelor de judecată, înregistrările audio şi
video etc. E un progres şi la acest capitol.
Un alt succes ţine de prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. Am conjugat eforturi comune între
Guvernul SUA şi Guvernul R. Moldova pentru a diminua
acest fenomen criminal. Dacă, acum doi ani, Moldova era
la nivelul doi în lista de supraveghere în cadrul Departamentului de Stat în domeniul prevenirii şi combaterii
traficului de fiinţe umane şi apoi a decăzut, recent, datorită eforturilor comune, Moldova a revenit la nivelul doi.
O reuşită, din punctul meu de vedere, foarte importantă, este elaborarea şi adoptarea pentru prima dată în
ţara dumneavoastră a unei strategii de prevenire şi combatere a violenţei în familie şi a violenţei bazate pe gen.
Noi susţinem implementarea acestei strategii chiar prin
programe cu schimb de experienţă, unele dintre care leam menţionat mai sus.
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– Cunoaşteţi opinia publică despre justiţia noastră? Cum credeţi: de ce justiţia moldovenească nu
are azi o imagine mai bună, deşi, pentru aceasta, s-a
investit mult în ultimii ani?
– Inevitabil, percepţia publică despre justiţie este formată, la general, de anumite cauze penale cu rezonanţă.
În activitatea noastră de asistenţă tehnică ne întâlnim
cu foarte mulţi judecători sau procurori care îşi exercită
funcţia corect. Noi credem că ei îşi fac datoria cu integritate. Opinia publică este formată de câteva cauze rezonabile, acelea influenţează percepţia cum funcţionează
sistemul de justiţie în Republica Moldova. Nu vreau să
spun că în sistem nu există probleme, ele sunt. În acest
sens, aş menţiona invalidarea alegerilor pentru postul de
primar al municipiului Chişinău. Atât Ambasada SUA cât
şi alţi parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova şiau exprimat public îngrijorarea faţă de acest caz. Totuşi,
excluzând unele cazuri, cred că majoritatea profesioniştilor din domeniul justiţiei îşi exercită atribuţiile cinstit şi
onest, la cel mai înalt grad de integritate.
– Tocmai în aceste zile Ambasada Statelor Unite
ale Americii în Republica Moldova are un nou Ambasador. Ce ne puteţi spune despre el?
– Numele noului Ambasador al Statelor Unite ale
Americii în Republica Moldova este domnul Dereck Hogan. Dumnealui este o persoană excepţională, diplomat
de carieră, profesionist desăvârşit, expert în ţările din Europa de sud-est. Cunoaşte această regiune foarte bine.
Anterior, de cinci ori a avut misiuni în diferite ţări din fosta Uniune Sovietică şi cunoaşte foarte bine geopolitica
din această regiune. Vorbeşte fluent limba rusă şi limba
spaniolă. Credem că dumnealui va contribui foarte mult
la consolidarea cooperării dintre Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova.
– Nu pot să nu vă întreb: cât va continua mandatul Dumneavoastră în Republica Moldova?
– După cum am menţionat anterior, recent mi-am încheiat primul an de mandat în Republica Moldova. Mandatul mi-a fost extins pentru încă un an, dar s-ar putea să
fie şi mai mulţi. Sincer vă spun că sunt foarte bucuros să
fac parte din echipa secţiei noastre şi a Ambasadei SUA
în Republica Moldova, alături de parteneri de cooperare
precum sunt Institutul Naţional al Justiţiei, Procuratura
Generală, întregul sistem de justiţie, alţi parteneri din cadrul Guvernului şi al societăţii civile din Republica Moldova.
Aveţi o ţară minunată. Îmi place să lucrez cu partenerii noştri de aici. Admir felul în care ei se dedică activităţilor pe care le au. Prin ceea ce fac, doresc mult să ajut
ca Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene.
Sper ca acest lucru să se întâmple cât mai rapid…
– Vă mulţumim pentru ceea ce faceţi, dar şi pentru speranţele Dumneavoastră, care le întăresc şi pe
ale noastre.
Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei

NR. 3 (46), 2018

viaţa inj: cronica evenimentelor
Cu sediul renovat, INJ îşi modernizează procesul de instruire
Pe 15 octombrie 2018, Institutul Naţional al Justiţiei
şi-a inaugurat sediul renovat. Astfel, instituţia a devenit

mai accesibilă pentru persoanele cu dizabilităţi. Totodată, viitorii judecători şi procurori vor beneficia de condiţii mai bune pentru formarea profesională. Lucrările
de reconstrucţie au avut loc în cadrul proiectului PNUD
„Suport pentru reforma în sectorul justiţiei în Moldova”, finanţat de Guvernul SUA şi cofinanţat de Guvernul
R. Moldova.

Lucrările de reconstrucţie au demarat în 2017 şi au
durat aproape un an. Clădirea, veche de peste o sută de
ani, a necesitat reparaţie capitală, cu fortificarea structurii de rezistenţă. Îmbunătăţirea infrastructurii, inclusiv
procurarea mobilierului şi a echipamentului, a costat
500.000 USD, dintre care 270.000 USD au fost alocaţi de
Guvernul SUA şi 230.000 USD de INJ.
„În ultimii ani, am asistat la o reformare şi modernizarea a INJ, care nu ar fi fost posibilă şi fără îmbunătăţirea infrastructurii. Suntem recunoscători partenerilor
de dezvoltare pentru sprijinul lor continuu”, a remarcat
Diana Scobioală, directoarea Institutului Naţional al
Justiţiei.
Acum, Institutul Naţional al Justiţiei – responsabil de
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instruirea iniţială şi continuă a judecătorilor şi procurorilor – dispune de spaţii multifuncţionale, care recreează ambianţa şi spiritul unei săli de judecată prin exerciţii de simulare a proceselor de judecată. Spaţiile au fost
dotate, de asemenea, cu echipament audio-vizual care
permite înregistrarea simulărilor, pentru a fi analizate
ulterior de audienţi.
„Dezvoltarea şi reformarea continuă a sectorului
justiţiei din Republica Moldova reprezintă o prioritate
majoră pentru noi. Statele Unite au investit milioane
de dolari în consolidarea instituţiilor care sunt vitale
pentru crearea statului de drept în Moldova. Un sector
de justiţie echitabil, transparent şi profesionist este o
componentă esenţială a oricărei democraţii şi suntem
mândri de parteneriatul nostru de durată pentru sprijinirea Moldovei pe calea sa către integrarea europeană”,
a declarat Martin McDowell, Însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA la Chişinău.
Infrastructura îmbunătăţită susţine eforturile INJ de
a moderniza procesul de formare profesională în domeniul juridic. Exerciţii precum simularea proceselor
judiciare şi ale activităţii instanţelor de judecată permit
audienţilor să se pună în pielea judecătorilor sau a procurorilor. În timpul instruirii iniţiale la INJ, audienţii învaţă cum să prezideze şedinţele de judecată, să prezinte
argumente juridice în faţa instanţei, să pregătească diferite acte procesuale (rechizitorii, hotărâri etc.).
Totodată, INJ şi-a sporit accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi, prin construirea rampelor de acces, instalarea pavajelor tactile şi a toaletelor accesibile.
„La elaborarea noului design, am utilizat modalitatea
de testare „user safari” – care ajută la înţelegerea modului în care oamenii interacţionează cu un serviciu sau cu
un mediu. Prin implicarea directă a beneficiarilor, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi, am colectat informaţii
valoroase care au ajutat la modelarea noului design –
luând în considerare aşteptările şi necesităţile diferitor
categorii de beneficiari. Rezultatul obţinut face ca In-
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stitutul Naţional al Justiţiei să fie un exemplu de urmat
pentru alte instituţii publice”, a subliniat Stefan Liller,
Reprezentantul permanent adjunct al PNUD Moldova.
Institutul Naţional al Justiţiei intenţionează să instaleze un lift pentru scări, pentru a oferi acces la etajul doi.
În ultimii trei ani, Institutul Naţional al Justiţiei a fost
sprijinit de partenerii de dezvoltare în eforturile sale de

a transforma mediul pentru formarea profesională şi de
a adopta metode inovatoare de învăţare.
În cadrul unui proiect PNUD finanţat de Guvernul
Danemarcii, a fost creată o platformă IT care testează electronic viitorii candidaţi la funcţii de judecător
sau de procuror. Platforma este funcţională din 2016.
(http://www.md.undp.org)

A fost lansat un nou curs de formare iniţială
Pe 15 octombrie 2018, la Institutul Naţional al
Justiţiei a avut loc lansarea oficială a unui nou curs de
formare iniţială. Noii audienţi îşi vor face studiile timp
de 18 luni, după care vor avea dreptul să candideze la
funcţii de judecători sau procuror.
La festivitatea de lansare au participat Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Franţei în Republica Moldova, E.S. Pascal Le Deunff, reprezentanţi ai

instituţiilor din sistemul de drept, formatori, parteneri
de dezvoltare ai Institutului Naţional al Justiţiei, precum şi cei 35 de audienţi care au susţinut cu succes admiterea în acest an.
Evenimentul a fost deschis de către Diana Scobioală,
Directorul INJ. „Bun venit la Institutul Naţional al Justiţiei
– un spaţiu în care aveţi posibilitatea să vă formaţi ca
judecător şi procuror şi să vă construiţi parcursul profesional dorit. Urmează zile, săptămâni şi luni de muncă
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asiduă, de formare a abilităţilor profesionale care să vă
ajute în meseria aleasă. Însă niciun efort conjugat al formatorilor noştri şi al echipei INJ nu se va solda cu succes fără implicarea voastră directă”, s-a adresat Diana
Scobioală viitorilor judecători şi procurori.
La ceremonie au luat cuvântul Mariana Pitic,
Preşedintele Consiliului INJ, judecător al Curţii Supreme
de Justiţie, Mircea Roşioru, Preşedintele Comisiei pentru
examenele de admitere la INJ, Adjunctul Procurorului General, Angela Motuzoc, Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor, şi Victor Micu, Preşedintele
Consiliului Superior al Magistraturii. Ei s-au referit
la specificul misiunii judecătorilor şi procurorilor în
sistemul de drept şi i-au îndemnat pe audienţi să
înveţe să devină buni profesionişti având ca repere
corectitudinea, verticalitatea şi demnitatea.
În aceeaşi zi, încadraţi în cursul de formare iniţială
pentru perioada octombrie 2018 – aprilie 2020,
proaspeţii audienţi au făcut cunoştinţă cu programul
de formare pe care îl vor urma la Institutul Naţional
al Justiţiei.
De la înfiinţarea sa şi până în prezent, Institutul
Naţional al Justiţiei a oferit sistemului de justiţie zece
promoţii de absolvenţi, dintre care 137 candidaţi la
funcţia de judecător şi 222 – la funcţia de procuror. La admiterea din acest an au participat 129 de concurenţi: 53
de persoane s-au înscris în cursa pentru studii la funcţia
de judecător, iar 76 – pentru studii la funcţia de procuror.
În actuala sesiune de admitere la INJ, concurenţii au
susţinut testul psihologic eliminatoriu, testul de specialitate (testul-grilă) şi proba orală.
Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei

NR. 3 (46), 2018

Conferință internaţională: „Recomandările de la Graz privind
accesul la justiție și minoritățile naționale”
În zilele 9-10 octombrie la Chișinău și-a desfășurat
lucrările conferința de lansare regională a Recomandărilor de la Graz privind accesul la justiție și minoritățile
naționale. Evenimentul și-a propus să exploreze situația
actuală a minorităților naționale în R. Moldova din perspectiva accesului la justiție al acestora. De asemenea,
conferința a servit drept cadru pentru lansarea în țara
noastră a Recomandărilor de la Graz privind accesul la
justiție și minoritățile naționale.

Organizată de Institutul Național al Justiției și
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa
(OSCE), reuniunea a întrunit reprezentanți ai sistemului
judiciar național, experți ai OSCE și ai Oficiului pentru
Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR),
precum și reprezentanți ai instituțiilor de formare judiciară din cele cinci state ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina)
și România.
Lucrările conferinței au fost deschise de către Diana
Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției, și
Victoria Iftodi, Ministru al Justiției din R. Moldova, care
au salutat participanții. „Ţin să remarc faptul că este
deja a doua oară când reprezentanţi ai şapte instituţii
de formare judiciară se reunesc la Chişinău şi îmi exprim
speranţa că aceste reuniuni vor deveni tradiţie. Am ales

intenţionat şi de această dată acelaşi format pentru a
încuraja schimbul de experienţe şi bune practici între
instituţiile de formare judiciară din statele Parteneriatului Estic, care va contribui la o mai bună pregătire a
profesioniştilor din sistemul judiciar în ceea ce priveşte
fomarea lor juridică iniţială şi continuă”, a precizat Diana
Scobioală în discursul său.
În cadrul evenimentului, au fost luate în dezbatere
subiecte ce țin de principalele provocări, soluţii şi bunepractici de asigurare a accesului efectiv la justiţie al minorităţilor naţionale. De asemenea, agenda conferinței
a cuprins paneluri de discuții privind necesităţile actuale de formare a judecătorilor, procurorilor şi altor profesionişti din sectorul justiţiei în domeniul drepturilor
minorităţilor naţionale şi al crimelor motivate de ură,
precum și diseminarea Recomandărilor de la Graz privind accesul la justiţie şi minorităţile naţionale în calitate de instrument practic pentru a fi utilizat în activitatea
profesioniştilor din sectorul justiţiei în vederea îmbunătăţirii accesului la justiţie pentru minorităţile naţionale.
„Recomandările de la Graz privind accesul la justiție și
minoritățile naționale”, lansate pe 14 noiembrie 2017, la
Universitatea din Graz (Austria) sub președinția austriacă
a OSCE, oferă o abordare atât normativă, cât și practică pe
tematica accesului la justiție pentru minoritățile naționale
și includ principii care stau la baza accesului egal la justiție
pentru toți, inclusiv pentru minoritățile naționale.

Școală de vară dedicată azilului și apatridiei
În perioada 6-9 august 2018, un grup de judecători
a participat la școala de vară cu genericul „Standarde
internaționale în domeniul azilului și apatridiei”.
Evenimentul a urmărit familiarizarea participanților
cu clauzele de includere privind statutul de refugiat,
probele în procedura de azil, tehnicile de intervievare
a solicitanților de azil, precum și cu procedura de determinare a statutului de apatrid, cauzele apatridiei și
prevenirea acestui fenomen în Republica Moldova.
Cele două sesiuni de instruire – Standardele internaționale în domeniul azilului și Standardele interInstitutul Naţional al Justiţiei
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naționale în domeniul apatridiei – au fost asigurate de
către reprezentanți ai Institutului Național al Justiției,
Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați
(UNHCR), Centrului de Drept al Avocaților și ai Biroului
migrație și azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Pe parcursul programului de formare, preponderent
cu caracter practic, au fost analizate studii de caz privind credibilitatea și elementele din definiția refugia-
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tului care au consolidat cunoștințele participanților în
domeniul azilului și apatridiei.
Școala de vară a fost organizată de Institutul
Național al Justiției, Înaltul Comisariat al Națiunilor
Unite pentru Refugiați și Centrul de Drept al Avocaților,
în cadrul proiectului finanțat de UNHCR „Asistență
juridică acordată apatrizilor în Moldova”.

Formatorii INJ au evaluat noua metodologie de instruire inițială

„Evaluarea impactului implementării noii metodologii didactice – simularea proceselor judiciare” a fost genericul ediției a doua a Școlii de vară pentru formatorii
Institutului Național al Justiției și reprezentanții Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Evenimentul a avut loc în perioada 23-27 iulie 2018, la Curtea de
Argeș, România. Lucrările școlii s-au desfășurat în contextul modernizării procesului de instruire a viitorilor judecători și procurori, în special a modulelor de simulare
destinate audienților Institutului Național al Justiției.
Printre invitații speciali ai școlii de vară s-au aflat
reprezentanții Academiei de Justiție din Republica Armenia – Serghey Arakelean, rectorul Academiei, și Robert Shahinyan.

Beneficiarii instruirii au fost formatorii Institutului
Național al Justiției, antrenați pe segmentul punerii în
aplicare a noii metodologii didactice de formare inițială
a viitorilor judecători și procurori, pentru ca aceștia să
obțină și să aplice cunoștințe în domeniul profesional
prin exerciții de simulare. Obiectivul major al activității
a constat în evaluarea impactului utilizării noii metode
de instruire în cadrul formării abilităților profesionale la
audienții care își fac studiile la INJ, în perioada 2018-2020.
Fiecare tutore de modul a prezentat rezultatele
simulărilor desfășurate în cadrul cursului de formare inițială și a venit cu recomandări care ar favoriza
îmbunătățirea metodologiei didactice.
Sesiunile de instruire au fost livrate de către Konstantsin Dzehtsiarou, profesor la Universitatea din Liverpool, Marea Britanie, și formatorii INJ: Petru Balan,
avocat, și Boris Talpă, șeful Centrului de Informații Juridice, judecător detașat.
Evenimentul a fost parte a proiectului „Consolidarea
capacităţilor tehnice ale instituţiilor naţionale pentru
protecţia şi promovarea drepturilor omului”, implementat de PNUD Moldova şi Institutul Naţional al Justiţiei,
cu susţinerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Danemarcii.

Un nou curs electronic: „Aspecte privind combaterea discriminării”
La 9 octombrie 2018 a fost lansat cursul de instruire
la distanţă al Programului European al Consiliului Europei pentru formarea juriştilor în domeniul drepturilor
omului (Programul HELP) „Aspecte privind combaterea
discriminării”. Primii care beneficiază de versiunea actualizată a cursului sunt reprezentanţii sistemului de
drept din Republica Moldova.
În cadrul evenimentului Ana Medarska-Lazova,
coordonatoare de proiect HELP, Ivana Roagna, expert
internaţional, şi tutorii naţionali Olga Dorul, doctor în
drept, formator al Institutului Naţional al Justiţiei, şi
Dumitru Sliusarenco, avocat, au vorbit despre noţiunile de bază şi provocările actuale privind combaterea
discriminării, adaptarea naţională a cursului respectiv,
modul în care funcţionează platforma HELP etc.
Noul curs, cu durata de 20 de ore de instruire, este
destinat judecătorilor, asistenţilor judiciari, grefierilor
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şi avocaţilor care prestează asistenţă juridică garantată
de stat. Instruirea la distanţă se va desfăşura pe Platforma HELP, în perioada 9 octombrie – 6 noiembrie 2018,
şi are drept scop familiarizarea participanţilor cu noile
tendinţe în materia interzicerii discriminării în sistemul
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Urmând
cele cinci module ale cursului, participanţii vor dezvolta abilităţi de lucru cu prevederile convenţionale în
materia nediscriminării, vor putea aplica corect jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazurile de discriminare pe criterii de rasă, culoare, limbă,
origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere sau naştere; în situaţiile de discriminare pe criterii de orientare sexuală şi identitate
de gen, precum şi în caz de discriminare pe criteriu de
dizabilitate. După promovarea testului final, cursanţii
vor fi certificaţi de Consiliul Europei.
Institutul Naţional al Justiţiei
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RelaŢii internaŢionale
Diana Scobioală a participat la aniversarea Academiei
de Justiție din Armenia

Directorul Institutului Național al Justiției, Diana
Scobioală, a participat la cea de-a V-a aniversare a Academiei de Justiție din Republica Armenia – instituție
care pregătește viitori judecători, procurori și anchetatori și care livrează instruiri continue profesioniștilor
din sistemul de drept.

Evenimentul a întrunit reprezentanți ai școlilor de
magistratură din Belarus, Federația Rusă, Kazahstan,
Moldova, Ucraina și Uzbekistan. Pe lângă prezentarea managementului instituţional, a realizărilor şi a
provocărilor privind procesul de formare a beneficiarilor Academiei de Justiție din Republica Armenia,
reuniunea a urmărit identificarea noilor direcții de
cooperare academică și facilitarea schimbului de
bune practici între instituțiile de formare judiciară.
În cadrul discursului de felicitare, Diana Scobioală a menționat evoluția de succes a relațiilor de
colaborare între Institutul Național al Justiției din
Republica Moldova și Academia de Justiție din
Armenia, fundamentate pe viziuni și obiective comune, precum și pe intenția reciprocă de conjugare a eforturilor în vederea atingerii acestora. Totodată, Directorul INJ și-a exprimat convingerea că
activitățile comune se reflectă pozitiv asupra formării
profesioniștilor din sectorul justiției din diferite țări, reiterând intenția de a continua și de a consolida parteneriatul stabilit între instituțiile de formare judiciară din
Republica Moldova și Republica Armenia.

Bucureștiul și Chișinăul își aprofundează colaborarea
în domeniul formării judiciare
La 18 septembrie, Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției din Republica Moldova, a
avut o întrevedere cu Cristina Rotaru-Radu, Directorul
Institutului Național al Magistraturii din România. Agenda convorbirilor a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de cooperare între instituţiile pe care le conduc
în vederea creşterii standardelor de calitate a formării şi
promovării unor pregătiri de calitate a judecătorilor şi
procurorilor de pe ambele maluri ale Prutului.
De asemenea, au fost discutate principalele proiecte bilaterale aflate în diferite stadii de realizare și
impactul pe care acestea îl vor genera asupra formării
pluraliste şi dobândirii unor noi cunoştinţe în domeniile de interes pentru cariera profesională a beneficiarilor
INJ și INM. Printre acestea se numără lansarea în comun
a unui curs electronic în domeniul justiţiei prietenoase
copiilor care se va desfășura pe Platforma de instruire
la distanță HELP a Consiliului Europei, și publicarea în
România a unei culegeri de referate – referate care au
fost susținute în această vară de audienții INJ și auditorii INM în cadrul concursului dedicat Centenarului Marii
Uniri.
Institutul Naţional al Justiţiei

Totodată, Directorul Institutului Național al Justiției
a adresat mulţumiri Directorului Institutului Național al
Magistraturii pentru menținerea unei cooperări dinamice pe diverse dimensiuni, materializată, printre altele, și prin participarea Cristinei Rotaru-Radu, în calitate
de membru al Comisiei pentru examenele de admitere,
la procesul de selectare a viitorilor audienți ai Institutului Național al Justiției.

9

Revista Institutului Naţional al Justiţiei

NR. 3 (46), 2018

Drept penal şi procesual penal
CZU 343.13 (478)

URMAREA PREJUDICIABILĂ A INFRACŢIUNII DE NEGLIJENŢĂ
ÎN SERVICIU PREVĂZUTĂ LA ALIN.(1) ART.329 CP RM
Partea I

Adrian POPENCO,
doctorand USM,
adjunct al procurorului-șef
al Procuraturii Anticorupţie

Sumar
Studiul efectuat are drept scop identificarea conţinutului urmării prejudiciabile prevăzute la alin.(1) art.329
CP RM – daunele în proporţii mari intereselor publice,
drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanei
fizice sau juridice. Se arată că urmarea prejudiciabilă
prevăzută la alin.(1) art.329 CP RM poate avea, în exclusivitate, caracter patrimonial, fapt rezultat din interpretarea sistemică a respectivei norme cu cea specificată la
alin.(1) art.126 CP RM. Se observă că nu acelaşi lucru
este susţinut de unele persoane abilitate cu aplicarea
legii penale. În acest sens, au fost analizate mai multe
hotărâri judecătoreşti care scot în evidenţă acest fapt.
Se relevă că în condiţiile legislative actuale (în situaţia
în care semnul „alte urmări grave” este unul deficient)
art.329 CP RM este inaplicabil pentru ipotezele cauzării unor daune cu caracter nepatrimonial.
Cuvinte-cheie: neglijenţă în serviciu, urmare prejudiciabilă, daună materială, venit ratat, drepturi şi interese
ocrotite de lege ale persoanei fizice sau juridice.

În prezentul demers ştiinţific ne propunem să identificăm conţinutul urmării prejudiciabile consemnate la
alin.(1) art.329 din Codul penal al Republicii Moldova
(în continuare – CP RM [3]) – daunele în proporţii mari
intereselor publice, drepturilor şi intereselor ocrotite
de lege ale persoanelor fizice sau juridice.
Din textul alin.(1) art.329 CP RM desprindem că
pentru a fi în prezenţa respectivei urmări prejudiciabile
trebuie întrunite cumulativ următoarele două condiţii:
a) cauzarea unor daune în proporţii mari (aspectul cantitativ); b) cauzarea prejudiciului în dauna intereselor
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THE HARMFUL CONSEQUENCE OF THE
OFFENCE OF NEGLIGENT PERFORMANCE OF DUTIES PROVIDET TO PAR. (1)
ART.329 PC RM
Part I

Summary
The study aims to identify the content of the harmful consequence provided to par. (1) art. 329 PC RM
– large-scale damage to public interests or to the
legally protected rights and interests of individuals
or legal. It is shown that the harmful consequence provided to par. (1) art. 329 PC RM exclusively
may have a patrimonial character, resulting from
the systemic interpretation of this norm with that
specified in par. (1) of art.126 PC RM. It is noticed
that not the same thing is supported by some law
enforcement officers. In this regard, they were analyzed several judgments which highlight this fact. It
is revealed that under current legal conditions (in
the case where the sign “other serious consequences” is deficient) art.329 PC RM is inapplicable for
the hypothesis of causing non-patrimonial damage.
Key-words: negligent performance of duties, harmful consequence, material damage, lost income, legally protected rights and interests of individuals or
legal entities.

publice, drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale
persoanelor fizice sau juridice (aspectul calitativ).
În ceea ce priveşte prima condiţie, notăm că la încadrarea celor săvârşite în corespundere cu norma de
la alin.(1) art.329 CP RM persoana abilitată cu aplicarea legii penale trebuie să stabilească, prin raportare
la norma înscrisă la alin.(1) art.126 CP RM, cuantumul
daunelor cauzate în rezultatul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către persoana publică a
obligaţiilor sale de serviciu. Mai exact, este necesar să
se ateste prezenţa unor daune în mărime ce depăşeşte
20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul
săvârşirii faptei, dar care să nu depăşească 40 de salarii
medii lunare pe economie prognozate. Potrivit HotăInstitutul Naţional al Justiţiei

NR. 3 (46), 2018

rârii Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie,
prognozat pentru anul 2018, nr.54 din 17.01.2018 [12],
cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018 este în mărime de 6150 lei.
Drept urmare, actualmente, pentru a fi incidentă norma de la alin.(1) art.329 CP RM daunele materiale cauzate intereselor publice, drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanei fizice sau juridice trebuie să
depăşească suma de 123 000 lei. În caz contrar, fapta
prejudiciabilă nu poate fi încadrată în tiparul art.329 CP
RM. O asemenea faptă poate constitui abatere disciplinară sau poate scăpa de sub incidenţa legii, în general.
Iar dacă cuantumul daunei depăşeşte 40 de salarii medii lunare (adică, suma de 246 000 lei) calificarea trebuie făcută în acord cu lit.b) alin.(2) art.329 CP RM.
Interpretând sistemic norma înscrisă la alin.(1)
art.329 CP RM cu celelalte infracţiuni de serviciu amplasate în cadrul Capitolului XV din Partea Specială a
Codului penal, în special cu cele prevăzute la art.327 şi
328 CP RM, observăm că legiuitorul a stabilit trăsături
cantitative diferite urmărilor prejudiciabile ale infracţiunilor respective. Dacă în cazul abuzului de putere sau
al abuzului de serviciu, precum şi al excesului de putere
sau al depăşirii atribuţiilor de serviciu este suficient cauzarea unor daune în proporţii considerabile, atunci în
ipoteza infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.329 CP RM
este necesar survenirea daunelor în proporţii mari. Din
perspectiva formei vinovăţiei cu care acţionează făptuitorul la săvârşirea faptelor prejudiciabile enunţate,
susţinem poziţia legiuitorului moldav de a diferenţia
cuantumul urmărilor prejudiciabile în vederea stabilirii premisei tragerii la răspundere penală. Cu privire la
acest aspect, V.A. Kocerga menţionează, cu drept cuvânt, că urmările prejudiciabile ale infracţiunilor din
imprudenţă trebuie să fie mult mai semnificative, decât
a celor intenţionate [23, p.105].
De asemenea, corectitudinea stabilirii parametrilor
cantitativi ai urmării prejudiciabile respective reiese
din interpretarea sistemică a normei prevăzute la alin.
(1) art.329 CP RM cu alte norme incriminatoare, decât
cele din Capitolul XV din Partea Specială a Codului penal (de exemplu: art.197 CP RM). Astfel, dacă la art.197
CP RM este incriminată fapta de distrugere sau deteriorare intenţionată a bunurilor care a cauzat daune în
proporţii mari, e firesc ca norma de la alin.(1) art.329 CP
RM să sancţioneze neglijenţa în serviciu care a provocat cel puţin daune în acelaşi cuantum.
Notabil este faptul că în Codul penal al Uzbekistanului [30], al Kârgâzstanului [26] şi în cel al Lituaniei
[33] identificăm o poziţie identică cu cea a legiuitorului
naţional în ce priveşte cuantumul urmării prejudiciabile exprimate. În legislaţia altor state însă, surprindem
şi alte modele incriminatorii în ce priveşte parametrii
cantitativi ai urmării prejudiciabile cu caracter patriInstitutul Naţional al Justiţiei
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monial. Bunăoară, în corespundere cu legislaţia penală
a Armeniei [27], a Azerbaidjanului [24], a Ucrainei [32]
şi a Letoniei [40] pentru antrenarea răspunderii penale
pentru săvârşirea neglijenţei în serviciu este necesar
cauzarea unor daune esenţiale. Aplicabilitatea art.339
din Codul penal al Croaţiei [39] este dictat de faptul cauzării unor daune materiale în proporţii considerabile.
În Codul penal al Cehiei, [36] al Slovaciei [43] şi în cel al
Mongoliei, [34] pentru a fi angajată răspunderea penală, daunele cu caracter patrimonial trebuie să se cifreze
la cele substanţiale. În corespundere cu legislaţia Sloveniei [42] pentru aplicarea normei similare celei înscrise la alin.(1) art.329 CP RM este necesar cauzarea unor
daune majore. Potrivit legislaţiei Serbiei [41] norma
de la alin.(1) art.361 din Codul penal (normă similară
cu cea de la alin.(1) art.329 CP RM) devine funcţională
doar dacă sunt cauzate daune materiale suma căreia
depăşeşte 450 000 dinari. O reglementare similară regăsim în Codul penal al Bosniei şi Herţegovinei [37]
care stabileşte pe post de urmare a neglijenţei în serviciu daunele materiale a căror valoare este mai mare
decât 1,000.00 BAM. De asemenea, alin.(1) art.417 din
Codul penal al Muntenegrului [35] stabileşte că urmarea prejudiciabilă sub forma deteriorării proprietăţii
trebuie să depăşească 3000 euro. Nu în ultimul rând,
art.298 din Codul penal al României [4] (articol similar
celui supus analizei) face referinţă la cauzarea, inter
alia, a unei simple pagube în detrimentul persoanei
fizice sau a celei juridice. Observăm că pentru angajarea răspunderii penale în baza normei indicate nu are
relevanţă la încadrare cuantumul pagubei materiale
cauzate. Acest lucru poate conta doar în planul individualizării pedepsei penale.
Nu putem adera la cel din urmă punct de vedere
legislativ. Pare a fi neîntemeiată poziţia legiuitorului
român de a sancţiona penal orice faptă de neglijenţă
în serviciu, indiferent de cuantumul pagubei materiale cauzate. O asemenea tratare legislativă este în dezacord cu principiul ultima ratio în materia legiferării
penale. Considerăm exagerată represiunea penală prin
intervenția normei de la art.298 din Codul penal al României pentru situaţia în care în rezultatul neglijenţei
în serviciu sunt cauzate pagube materiale nesemnificative. În atare ipoteză lipseşte gradul de pericol social inerent unei fapte infracţionale, aceasta deoarece
infracţiunile de neglijenţă în serviciu sunt infracţiuni
imprudente. Iar cauzarea unei daune materiale nesemnificative, din imprudenţă (chiar dacă în rezultatul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a
obligaţiilor de serviciu de către o persoană publică) nu
atinge gradul prejudiciabil al unei infracţiuni.
Critica adusă constituţionalităţii acestui text nu s-a
lăsat prea mult aşteptată. Aşadar, prin Decizia referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a
dispozițiilor art.249 alin.(1) din Codul penal din 1969 și
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ale art.298 din Codul penal, nr.518/2017 [6, § 44] Curtea Constituţională a României a subliniat următoarele:
„Noua lege penală extinde foarte mult sfera de aplicare a infracțiunii de neglijență în serviciu, neprevăzând
condiția ca paguba, respectiv vătămarea drepturilor
sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale
unei persoane juridice să aibă o anumită valoare, respectiv ca vătămarea să aibă o anumită intensitate, aspect de natură a face imposibilă delimitarea între abaterile disciplinare sau inerentele greșeli profesionale și
infracțiunea de neglijență în serviciu. Așadar, Curtea
constată că reglementarea în vigoare a infracțiunii de
neglijență în serviciu permite încadrarea în conținutul
său a oricărei fapte săvârșite din culpă, dacă s-a adus
o atingere minimă drepturilor sau intereselor legitime
ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice”. Într-adevăr, actualul model legislativ consemnat la
art.298 din Codul penal al României anihilează, practic,
diferenţa dintre ilicitul penal şi cel extrapenal.
În contrast, legiuitorul bielorus [28] a mers pe o poziţie mult prea indulgentă reliefând pe post de urmare
prejudiciabilă a infracţiunii de neglijenţă în serviciu cauzarea unui prejudiciu în proporţii deosebit de mari în
rezultatul înstrăinării, distrugerii, deznaţionalizării sau
privatizării proprietăţii de stat.
Din perspectivă istorică, în acord cu art.186 din Codul penal al Republicii Moldova în redacţia anului 1961
[2], pe post de urmare prejudiciabilă putea evolua dauna considerabilă. Din acest punct de vedere, cadrul
incriminator consemnat la art.329 CP RM pare a fi mai
blând, întrucât cere prezenţa urmării prejudiciabile sub
forma daunelor în proporţii mari.
În contextul enunţat, provoacă interes următorul
fragment dintr-o speţă din practica judiciară: „inculpatul C.M., în perioada lunii mai 2009 – septembrie 2009 nu
a efectuat supravegherea şi controlul privind consumul
real de apă de către persoana juridică SRL „CA” şi nici nu
a întreprins măsuri concrete pentru identificarea cauzei şi
motivelor pierderii unui volum considerabil de apă între
staţia de pompare nr.3 şi staţia de pompare nr.4. Astfel, în
perioada vizată între staţia de pompare nr.3 şi staţia nr.4
s-a pierdut fără urme un volum de 72471 m3 de apă, astfel fiindu-i cauzată Î.M. „Apă-Canal” Edineţ şi intereselor
publice o daună considerabilă (sublinierea ne aparţine –
n.a.) în sumă totală de 931 977,06 lei” [17; 8].
Din fragmentul citat desprindem poziţia neclară a
instanţei de a scoate în relief faptul cauzării unor daune
în proporţii considerabile intereselor publice. Cel mai
probabil în textul actului aplicativ supus analizei a fost
admisă o greşeală mecanică, întrucât instanţa a reţinut
în partea constatatoare faptul cauzării unei daune ce
se cifrează la suma de 931 977,06 lei. Chiar şi aşa, considerăm inacceptabil ca la încadrarea celor săvârşite
în tiparul art.329 CP RM să se utilizeze, la desemnarea
urmărilor prejudiciabile, termeni de genul: „daună con-
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siderabilă”, „daună în proporţii considerabile”. Aceasta
deoarece, comparativ cu normele de la alin.(1) art.327
CP RM (abuzul de putere sau abuzul de serviciu) şi de la
alin.(1) art.328 CP RM (excesul de putere sau depăşirea
atribuţiilor de serviciu) neglijenţa în serviciu în varianta-tip de la alin.(1) art.329 CP RM cere prezenţa unor
urmări sub forma daunelor în proporţii mari intereselor
publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege
ale persoanei fizice sau juridice.
În alt registru, dar în contextul aceleiaşi condiţii,
precizăm că practicianul nu poate determina „din ochi”
mărimea daunelor materiale cauzate. Acestea trebuie
probate prin mijloacele de probă şi procedeele probatorii prevăzute de Codul de procedură penală. Aceeaşi
explicaţie o regăsim în pct.8 din Hotărârea Plenului
Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea legislaţiei, referitoare la răspunderea
penală pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu,
excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu,
precum şi neglijenţa în serviciu”, nr.7 din 15.05.2017 (în
continuare – Hotărârea Plenului CSJ nr.7/2017 [13]), în
corespundere cu care „dauna cauzată interesului public ori drepturilor şi intereselor persoanei fizice sau
juridice trebuie să fie efectivă şi determinată; în cazul
urmărilor prejudiciabile patrimoniale, instanţele trebuie să stabilească, în baza probelor administrate, cuantumul daunelor cauzate”. În mod analogic, în pct.46
din Decizia Curţii Constituţionale a României referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a
dispozițiilor art.249 alin.(1) din Codul penal din 1969 și
ale art.298 din Codul penal, nr.518/2017 se relevă: „Paguba cauzată persoanei fizice sau juridice trebuie să fie
certă, efectivă, bine determinată, întrucât și în raport
cu acest criteriu se apreciază dacă fapta prezintă sau nu
un anumit grad de pericol social” [6, §46].
În condiţii neclare însă, într-o speţă din practica judiciară instanţa a încadrat comportamentul inculpatului în acord cu alin.(1) art.329 CP RM fără a determina
in concreto cuantumul daunelor materiale cauzate. Din
constatarea instanţei se desprinde că în rezultatul comportamentului neglijent al inculpatei, prin hotărâre judecătorească, i-a fost repartizat ilegal cet. M.A. un lot de
teren [16]. În acelaşi timp, în sentinţă nu este pomenit
nimic despre cauzarea unor daune în proporţii mari, nefiind clar în ce constă acestea şi cum au fost ele stabilite/
evaluate. Într-o altă speţă din practica judiciară instanţa
a încadrat acţiunile inculpatei V.A. în conformitate cu
alin.(1) art.329 CP RM pentru faptul cauzării unor daune în proporţii mari intereselor publice manifestate prin
imposibilitatea valorificării dreptului de proprietate
asupra terenurilor în privinţa cărora au fost eliberate titluri de autentificare a drepturilor deţinătorilor de teren
conţinând date eronate, dar fără a fi stabilită valoarea
exactă a prejudiciului material cauzat [18].
În altă privinţă, remarcăm că interpretarea sistemiInstitutul Naţional al Justiţiei
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că a normei prevăzute la alin.(1) art.329 CP RM cu cea
specificată la alin.(1) art.126 CP RM permite să conchidem că urmarea prejudiciabilă supusă analizei poate
avea, în exclusivitate, caracter patrimonial. În acelaşi
făgaş, autorii ruşi S.A. Eliseev şi M.A. Tâneanaia susţin
că daunele în proporţii mari reprezintă prejudiciu cu
caracter patrimonial [22, p.119]. Suplimentar, acest lucru este stabilit fără echivoc în pct.8 din Hotărârea Plenului CSJ nr.7/2017, în corespundere cu care „urmarea
prejudiciabilă specifică infracţiunii, prevăzute la alin.(1)
art.329 CP RM, poate avea doar o natură patrimonială”.
Explicaţia cazuală enunţată nu este împărtăşită de
toate persoanele abilitate cu aplicarea legii penale. De
pildă, într-o speţă din practica judiciară acţiunile făptuitorului au fost încadrate potrivit alin.(1) art.329 CP
RM, deşi în rezultatul celor comise nu au fost cauzate
careva urmări prejudiciabile cu caracter patrimonial.
În fapt, instanţa a stabilit următoarele: „Inculpatul G.A.,
fiind persoană cu funcție publică şi acţionând cu titlul oficial, exercitând funcția de ofițer de serviciu al Serviciului
regim, supraveghere şi pază al Penitenciarului nr. 10 –
Goian cu sediul în mun. Chişinău, com. Goian, la 22 mai
2015, orele 17.00, a escortat condamnații Penitenciarului
nr. 10 - Goian, L.M., C.R. şi D.N., în afara zonei locative a
penitenciarului pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare, pe care i-a lăsat fără supraveghere. Aceştia, profitând
de faptul că nu erau supravegheați, în aceeaşi zi, orele
17.25, au evadat din penitenciar prin escaladarea edificiilor de pază, fiind cauzate astfel daune în proporţii mari
intereselor publice” (sublinierea ne aparţine – n.a.) [11].
Înţelegem că, în speţă, urmarea prejudiciabilă constă în
faptul evadării condamnaţilor din penitenciar, adică în
faptul săvârşirii de către alte persoane a unei infracţiuni
în rezultatul comportamentului neglijent al inculpatului şi anume: a infracţiunii de evadare din locurile de
detenţie (art.317 CP RM). Deci, nu are o natură patrimonială. Nu este clar însă, de ce instanţa a încadrat cele
comise în tiparul alin.(1) art.329 CP RM, avându-se în
vedere că urmarea prejudiciabilă consemnată la această normă trebuie să aibă natură patrimonială.
Având o natură patrimonială, întinderea urmărilor
prejudiciabile stipulate la alin.(1) art.329 CP RM trebuie
stabilită reieşind din conţinutul alin.(1) art.126 CP RM,
întrucât dispoziţia normei prevăzute la alin.(1) art.329
CP RM este de trimitere. Mai exact, semnul „daune în
proporţii mari”, înscris în textul alin.(1) art.329 CPRM
este unul definitoriu. Prin semn definitoriu trebuie de
înţeles semnul conţinutul căruia depinde de conţinutul normelor din Codul penal care conţine definiţiile
unor sau altor termeni utilizaţi de legiuitor la descrierea faptei prejudiciabile în Partea Specială a Codului
penal [5, p.83].
În speţa sus-reliefată, urmarea prejudiciabilă sub
forma evadării din locurile de detenţie nu poate fi raportată la conţinutul alin.(1) art.126 CP RM, fiind deci,
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Revista Institutului Naţional al Justiţiei

una de natură nepatrimonială. De altfel, în motivarea
apelului depus împotriva hotărârii ce cuprinde încadrarea evocată supra, inculpatul a indicat următoarele raţionamente în favoarea casării actului contestat:
„Totodată, pentru constatarea și calificarea faptei conform prevederilor alin.(1) art.329 CP RM este obligatorie
survenirea urmărilor prejudiciabile sub formă de „daune
în proporții mari cauzate intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice și
juridice”, element ce nu a fost reflectat în învinuire sau în
sentință, nefiind confirmată cauzarea daunei în proporții
mari intereselor publice, potrivit parametrilor valorici
enunțați la alin.(1) art.126 CP RM” [11]. Oarecum similară este următoarea speţă din practica judiciară: „J.I.,
activând în calitate de inspector de serviciu al Izolatorului de detenţie provizorie al DP a mun. Chişinău, fiind
responsabil de dirijarea activității de primire-predare a
persoanelor arestate, nu a verificat minuțios identitatea
deținutului I.P, pe care l-a apreciat ca fiind un alt deţinut,
care urma a fi eliberat la 01 ianuarie 2017, ora 23.00 în
legătură cu expirarea termenului de reținere, dispunând
eliberarea ilegală a deţinutului I.P. în locul deţinutului V.S”
[16]. Şi în acest caz încadrarea a fost făcută în tiparul
alin.(1) art.329 CP RM.
La fel, într-o altă speţă instanţa a constatat următoarele: „H.M., activând în funcţia de şef al secţiei medicolegale Soroca şi fiind persoană cu funcţie de răspundere
la 13 septembrie 2006 în baza îndreptării Procuraturii
r-lui Soroca a efectuat examinarea medico-legală a lui
T.E., a.n. 1951, domiciliat în s. Bădiceni, r-nul Soroca în
incinta cabinetului medico-legal Soroca şi îndeplinind
necorespunzător obligaţiunile sale de serviciu ca rezultat
al unei atitudini neglijente şi neconştiincioase faţă de ele,
prejudiciind drepturile şi interesele ocrotite de lege ale
persoanelor fizice, în raportul de examinare medico-legală nr.316 din 13.09.2006, a expus în concluzie că T.E. prezintă o echimoză cu mic edem palpebral la nivelul orbitei
stângi, o excoriaţie pe nas din stânga, câte o echimoză
la nivelul parietal drept şi la nivelul inghinal stâng, fapt
ce nu corespunde realităţii şi se contrazice cu concluzia
comisiei de experţi judiciari medico-legali ai Centrului de
Medicină Legală al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale din raportul de expertiză medico-legală în comisie
nr.317 din 07.12.2006” [10]. Şi de această dată instanţa
a încadrat acţiunile făptuitorului în baza alin.(1) art.329
CP RM. Şi de această dată se impun întrebările, deloc
retorice: despre ce fel de daune în proporţii mari este
vorba? Oare s-a ţinut cont de natura patrimonială a
urmărilor prejudiciabile înscrise la alin.(1) art.329 CP
RM la calificarea celor săvârşite? Răspunsurile par a fi
clare. Nici un fel de daune în proporţii mari nu au fost
cauzate în rezultatul conduitei neglijente a lui H.M. La
fel, instanţa a ignorat voinţa legiuitorului de a cataloga
drept urmare prejudiciabilă inserată la alin.(1) art.329
CP RM doar consecinţele infracţionale ce posedă caracter patrimonial.
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În ce ne priveşte, în speţa citată, surprindem lipsa
vreunei urmări prejudiciabile. Existenţa unei necorespunderi între concluzia medicului legist şi concluzia
comisiei de experţi judiciari medico-legali ai Centrului
de Medicină Legală nu poate fi considerată drept urmare prejudiciabilă în sensul art.329 CP RM. În lipsa
unei urmări prejudiciabile cele săvârşite nu pot fi calificate în conformitate cu art.329 CP RM; or, infracţiunile
de neglijenţă în serviciu sunt materiale. Respectiv, pentru existenţa acestora este ineluctabil survenirea unor
urmări prejudiciabile. Drept consecinţă, nu susţinem
încadrarea realizată de partea acuzării şi susţinută de
instanţa de judecată.
Fără a întrerupe firul logic, subliniem în context că,
Codul contravenţional al Republicii Moldova [1] nu
conţine norme corespondente celor de la art.329 CP
RM, aşa cum este valabil în cazul abuzului de putere
sau al abuzului de serviciu (art.327 CP RM) ori al excesului de putere sau al depăşirii atribuţiilor de serviciu
(art.328 CP RM). Fapta unei persoane publice exprimate în neîndeplinirea sau în îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu ca rezultat al unei
atitudini neglijente sau neconştiincioase faţă de ele, în
lipsa urmărilor prejudiciabile prevăzute la art.329 CP
RM ar putea constitui abatere disciplinară. Cu referire
la speţa sus-indicată, se impune de precizat că un asemenea comportament al medicului legist exprimat în
efectuarea unei expertize judiciare prin manifestarea
unei atitudini neglijente, în temeiul lit.d) art.58 din Legea Republicii Moldova cu privire la expertiza judiciară
şi statutul expertului judiciar, nr.68 din 14.04.2016 [14],
poate fi considerat drept abatere disciplinară.
Din perspectivă comparată, în legislaţia penală a
Bulgariei o atare faptă este incriminată într-o normă
distinctă. Este vorba de alin.(2) art.291 din Codul penal [38], în corespundere cu care constituie infracţiune
fapta persoanei care, în calitate de expert, din neglijenţă, prezintă concluzii incorecte, orale sau scrise, în fața
instanței judecătorești sau a altui organ competent.
Potrivit legislaţiei Republicii Moldova un asemenea comportament poate fi încadrat în tiparul art.312
CP RM (declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă) doar în ipoteza în care făptuitorul
manifestă intenţie, nu însă imprudenţă faţă de fapta
prejudiciabilă comisă. În cea din urmă situaţie, poate
interveni doar răspunderea disciplinară.
Teza, în corespundere cu care urmarea prejudiciabilă prevăzută la alin.(1) art.329 CP RM poartă în exclusivitate caracter patrimonial a fost ignorată şi în alte
cauze penale din practica judiciară [7; 9]. Într-o speţă,
de exemplu, având ca obiect faptul neglijenţei în serviciu care a provocat decesul persoanei, instanţa a reţinut la încadrare cauzarea unor daune în proporţii mari
drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanei
fizice concretizate în survenirea decesului [7]. În susţi-
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nerea poziţiei sale instanţa a reliefat: „…acţiunile inculpatului de îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor de
serviciu au dus la decesul părţii vătămate, iar viaţa este o
valoare cu mult mai importantă, ce nu poate fi cuantificată în bani, fiindcă valoarea unei vieţi este inestimabilă”
[7]. Constatăm o inadvertenţă clară între încadrarea
efectuată şi argumentarea realizată de instanţă. Pe de
o parte, instanţa recunoaşte, implicit, că decesul persoanei nu constituie urmare prejudiciabilă cu caracter
patrimonial, iar pe de altă parte, reţine la calificare semnul – daune în proporţii mari drepturilor şi intereselor
ocrotite de lege ale persoanei fizice, în pofida faptului
survenirii decesului persoanei.
În legislaţia unor state străine urmarea prejudiciabilă înscrisă în cadrul componenţei de infracţiune similare cu cea consacrată la alin.(1) art.329 CP RM poate avea
şi caracter nepatrimonial. De exemplu: alin.(1) art.207
din Codul penal al Uzbekistanului stabileşte în calitate
de urmare, inter alia, prejudiciul esenţial cauzat drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanei sau
intereselor de stat ori publice. O urmare similară este
prevăzută la alin.(1) art.342 din Codul penal al Georgiei
[25], la alin.(1) art.322 din Codul penal al Tadjikistanului
[29], la alin.(1) art.316 din Codul penal al Kârgâzstanului, la alin.(1) art.188 din Codul penal al Turkmenistanului [31]. Încălcarea gravă a drepturilor altei persoanei
este stabilită în calitate de urmare a neglijenţei în serviciu în legislaţia penală a Muntenegrului, a Serbiei, a
Croaţiei, a Bosniei şi Herţegovinei. În fine, art.298 din
Codul penal al României prevede pe post de urmare
vătămarea drepturilor sau a intereselor legitime ale
unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice.
Din perspectiva conţinutului urmărilor prejudiciabile specificate la alin.(1) art.329 CP RM L.G. Gîrla şi Iu.M.
Tabarcea observă, pe bună dreptate că, interpretarea
ad literram a textului art.329 CP RM, în redacţia actuală,
demonstrează că legiuitorul a redus esenţial cercul faptelor infracţionale recunoscute de legea penală drept
neglijenţă în serviciu [21, p.352]. O asemenea poziţie
legislativă, notează autorii, este neîntemeiată, întrucât
urmările prejudiciabile în cazul neglijenţei în serviciu
pot avea atât caracter material, cât şi nematerial [21,
p.352].
Susţinem punctul de vedere enunţat de L.G. Gîrla
şi Iu.M. Tabarcea. Considerăm că pentru o apărare plenară a intereselor publice, a drepturilor şi intereselor
ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice se
impune ca şi legiuitorul nostru să includă în dispoziţia
alin.(1) art.329 CP RM urmări prejudiciabile cu caracter
nepatrimonial. Urmări similare regăsim în cazul altor
infracţiuni de serviciu consemnate în Capitolul XV din
Partea Specială a Codului penal. Este vorba de infracţiunile de abuz de putere sau de abuz de serviciu, precum
şi cele de exces de putere sau de depăşire a atribuţiilor
de serviciu (art.327 şi 328 CP RM). În condiţiile legislatiInstitutul Naţional al Justiţiei
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ve actuale (în situaţia în care semnul „alte urmări grave”
este unul deficient) art.329 CP RM este inaplicabil pentru ipotezele cauzării unor daune cu caracter nepatrimonial. Tocmai pentru lichidarea unei asemenea lacune legislative, cel mai probabil, unii practicieni recurg
la aplicarea art.329 CP RM, inclusiv pentru ipotezele în
care persoanei fizice sau juridice i se cauzează daune
cu caracter nepatrimonial. Ilustrativă este următoarea
speţă: „Inculpatul X, îndeplinind atribuţiile de autoritate
tutelară a minorului I.V., având în sarcină activitatea de
asistenţă, promovare şi apărare a drepturilor copilului, nu
a întreprins măsurile necesare pentru organizarea externării minorului I.V. din cadrul Instituţiei medico-sanitare
de psihiatrie „Codru”, fapt ce a condus la prelungirea administrării tratamentului psihiatric şi deţinerii acestuia în
plasament în cadrul instituţiei psihiatrice pe o perioadă
prelungită de 144 zile cauzând urmări grave drepturilor şi
intereselor ocrotite de lege ale minorului I.V., de natură să
afecteze starea psihoemoţională prin provocarea intenselor suferinţe psihice şi fizice” [19].
Observăm că comportamentul persoanei publice a
avut drept urmare cauzarea unui prejudiciu cu caracter
nepatrimonial concretizat în lezarea libertăţii psihice şi,
mai ales, a celei fizice a minorului I.V.
Pentru remedierea situaţiei existente, V.Stati propune ca dispoziţia alin.(1) art.329 CP RM să aibă următorul
conţinut: „[…] dacă aceasta a cauzat daune materiale
în proporţii mari sau a condus la suprimarea drepturilor sau libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului...” [20, p.50].
V. Stati aduce următoarele argumente în favoarea
inserării expresiei „suprimarea drepturilor sau libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului” în textul
alin.(1) art.329 CP RM: „Respectiva formulare este preluată din alin.(1) art.54 al Constituției, deci, își are suportul chiar în Legea Fundamentală. Lista de drepturi
și libertăți fundamentale este enunțată exhaustiv în
art.24-53 ale Constituției. Liste similare sunt prezentate
în anumite acte internaţionale la care Republica Moldova este parte (de exemplu, în art.2-14 din Convenţia
Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale). În pofida polemicilor doctrinare privind întinderea noțiunii „drepturi sau libertăţi
fundamentale ale omului şi cetăţeanului, contează că
există o listă exhaustivă a unor asemenea drepturi. Dar,
ceea ce este mai important, ea este o listă normativă.
Deci, nu poate fi extinsă discreționar. Nu poate fi inventat un drept sau o libertate fundamentală care să nu
aibă un suport normativ. Astfel, în condiții de claritate
și previzibilitate, va deveni posibilă delimitarea precisă a noțiunii „drepturi sau libertăţi fundamentale ale
omului şi cetăţeanului de noțiunile apropiate. Ceea ce
nu este cu putinţă în condițiile legii penale în vigoare”
[20, p.48]. Nu putem decât să subscriem opiniei avansate de către V. Stati şi argumentelor de rigoare înainInstitutul Naţional al Justiţiei
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tate. O asemenea formulă pare a fi una potrivită, fiind
în consonanţă cu principiul legalităţii incriminării. Prin
urmare, aderăm la punctul de vedere aparţinându-i lui
V. Stati de completare a textului alin.(1) art.329 CP RM
cu expresia sus-indicată.
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BAZA NORMATIVĂ A INTERACȚIUNII ÎN CERCETAREA INFRACȚIUNILOR
THE LEGAL BASIS OF INTERACTION IN
THE CRIMINAL INVESTIGATION
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Sumar
În condițiile în care legislația procesual-penală a Republicii Moldova nu reglementează explicit instituția
interacțiunii, în prezenta lucrare s-a efectuat o analiză
complexă a prevederilor normative ce conțin abordările aferente acestui proces. Totodată, au fost trasate
tendințele actuale la capitolul legiferării interacțiunii
diferitor organe implicate în procesul penal. Demersul
științific este îndreptat, în primul rând, spre determinarea bazelor normative ale interacțiunii în cadrul cercetării infracțiunilor cu oferirea unor soluții procesuale concrete în cazul problemelor care ar putea apărea
în activitatea comună a reprezentanților organelor de
drept. Au fost trasate direcții prioritare ce vizează ajustarea cadrului normativ existent la cerințele stridente
ce s-au evidențiat în actuala activitate a practicienilor.
Cuvinte-cheie: interacţiune, cooperare, bază normativă, interdepartamental, ofiţer de investigaţii, proces penal, organ de urmărire penală.

În prezent, legislația procesual penală a Republicii Moldova nu reglementează explicit conceptul
interacțiunii organului de urmărire penală cu alte
instituții la investigarea infracțiunilor. Rămâne inexplicabil faptul de ce normele legale nu stabilesc bazele
normative exhaustive ale instituției interacțiunii, în
condițiile în care această activitate reprezintă unul din
mecanismele primordiale care determină reușita procesului de descoperire și cercetare a infracțiunilor.
Randamentul muncii organelor justiției penale
poate fi privit ca fiind realizat la un nivel cuvenit doar
atunci când investigarea faptei pasibile de răspundere penală are loc cu utilizarea complexă, rațională și în
strictă corespundere cu legea, cu mijloacele și resursele disponibile de ordin intelectual, profesional și tehnico-material.
Interacțiunea reprezintă o activitate bazată pe lege
ori pe acte normative departamentale, coordonată
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This article presents a discussion on the legal bases
of interaction regarding criminal matters investigation and prosecution. Article sets out legal bases for
interaction statutory by law and departmental normative acts. Research field regards theoretical andpractical problems. This paper treats the rules of interaction, determining the position to be adopted by
criminal procedure bodies. After a general discussion of the legal basis and its significance for criminal
proceeding, we examine the improvement of existing norms for criminal prosecution.To effectively
prevent and combat crimes, practical cooperation
between criminal justice authorities is required.
Key-words: cooperation, interaction, criminal proceeding, police officer, criminal investigation, prosecution.

prin scopul, locul şi timpul efectuării acţiunilor organelor speciale şi de urmărire penală, independente sub
aspect administrativ unele de altele, precum şi ale reprezentanţilor altor organizaţii, întreprinderi abilitate
ce se exprimă în îmbinarea raţională a mijloacelor şi
metodelor ce pot servi unui rezultat comun, îndeplinirii sarcinii de depistare, curmare şi descoperire a infracţiunii [2, p.353].
Studierea tendințelor pozitive în activitatea organelor de urmărire penală la capitolul contracarării
criminalității în Republica Moldova denotă faptul că
reușita interacțiunii la cercetarea infracțiunilor depinde de reformarea armonioasă a întregului sistem al organelor justiției penale. Lupta împotriva criminalității,
fără o interacțiune bine organizată, este imposibilă, iar
existența unor omisiuni de ordin normativ limitează
dezvoltarea legăturilor profesionale puternice și eficiente între diferite instituții. Fiecare organ dispune de
propriile metode și mijloace care urmează a fi combinate în cel mai optim mod.
Cercetările realizate s-au axat, având ca puncte
de reper prevederile: Codului de procedură penală al
Republicii Moldova (în continuare – CPP) [1], Legii cu
privire la activitatea specială de investigații, nr.59 din
29.03.2012 [4], Legii cu privire la activitatea Poliției și
statutul polițistului, nr.320 din 27.12.2012 [5], Legii privind statutul ofiţerului de urmărire penală, nr.333 din

17

Revista Institutului Naţional al Justiţiei

10.11.2006 [6], precum și cadrului normativ departamental al organelor implicate în procesul penal.
În literatura de specialitate formele interacțiunii
organului de urmărire penală cu alte instituții au fost
definite ca modalități de formare a contactelor profesionale între organele implicate în procesul penal care
asigură consecutivitatea și concordanța activităților
comune, combinarea corectă a posibilităților ce reies
din atribuțiile fiecărui subiect, metodelor și mijloacelor
de lucru [23, p.119].
Ținând cont de faptul că interacțiunea presupune o
activitate bazată pe lege, îndreptată spre descoperirea
și cercetarea infracțiunilor, se poate concluziona că formele acestor relații între organul de urmărire penală și
alte instituții se regăsesc, în primul rând, în actele normative. Formele interacțiunii prevăzute de legislația
procesual-penală, în lucrările de profil criminalistic,
sunt denumite procesuale [22, p.48].
Printre formele procesuale ale interacțiunii prevăzute de Codul de procedură penală pot fi enumerate:
– executarea de către ofițerul de urmărire penală a
indicațiilor scrise ale procurorului (art.52 alin.(1)
pct.14), alin.(42); art.53 alin.(1) pct.6); art.57 alin.(2)
pct.18) CPP);
– formarea grupurilor de urmărire penală în temeiul ordonanței procurorului (art.52 alin.(1) pct.10),
art.256 şi 270 alin.(8) CPP);
– dispunerea prin delegație a efectuării acțiunilor
de urmărire penală (art.258 CPP);
– dispunerea prin delegaţie, Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, a urmăririi bunurilor
infracţionale, acumularea probelor cu privire la
acestea (art.2292 CPP);
– dispunerea prin comisie rogatorie, altor organe de
urmărire penală, a efectuării acţiunilor de urmărire
penală (art.57 alin.(2) pct.10) CPP);
– înaintarea dispoziţiilor organelor de poliţie sau altor organe competente cu privire la efectuarea acţiunilor de urmărire penală (art.57 alin.(2) pct.11)
CPP).
Fundamentul juridic al interacțiunii organului
de investigații cu alte instituții se regăsește în Legea
cu privire la activitatea specială de investigații nr.59
din 29.03.2012, care, la art.3) lit.e), reglementează
principiul cooperării cu alte autorităţi de stat. Totodată, Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul
polițistului, nr.320 din 27.12.2012, la capitolul I, intitulat „Dispoziții generale”, în conținutul art.6, stabilește
bazele normative ale cooperării poliției cu alte organe
de drept, autorităţi ale administraţiei publice centrale
şi locale, cu mass-media, societatea civilă şi cu organismele internaţionale.
Per ansamblu, legile organice nominalizate mai
sus reglementează următoarele forme procesuale ale
interacțiunii:
– executarea de către organul de investigații a ordonanţelor ofiţerului de urmărire penală, a indicaţii-
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lor scrise sau ordonanţelor procurorului şi încheierilor instanţei de judecată;
– informarea de către organul de investigații a altor
autorităţi care efectuează activitatea specială de
investigaţii despre faptele ilicite devenite cunoscute, ce ţin de competenţa acestor autorităţi, acordarea ajutorului necesar;
– coordonarea sau conducerea de către procuror a
măsurilor speciale de investigaţii efectuate în cadrul unui proces penal pe care le-a autorizat sau
asupra cărora a solicitat autorizarea judecătorului
de instrucţie;
– îndeplinirea de către poliție a însărcinărilor şi dispoziţiilor în formă scrisă ale procurorului, ofiţerului
de urmărire penală privind înfăptuirea acţiunilor
de urmărire penală, precum şi hotărârilor judecătoreşti.
Analizând tendințele actuale de reformare a
instituțiilor procesual-penale, coerente interacțiunii la
cercetarea infracțiunilor, urmează a fi marcat faptul că,
prin Legea nr.179 din 26.07.2018, care a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.309–320/498 din 17.08.2018, Parlamentul a operat un șir de modificări şi completări esențiale
la Codul de procedură penală nr.122 din 14.03.2003 [3],
aplicarea cărora de către practicieni în cadrul procesului penal impune atât o analiză juridică profundă cât și
instituirea unor mecanisme practice adecvate.
Din conținutul dispozițiilor art.270 alin.(10) CPP
completat, în redacția Legii nr.179 din 26.07.2018, rezultă că la exercitarea urmăririi penale procurorul poate dispune, prin ordonanţă motivată, efectuarea unor
acţiuni procesuale, altele decât cele cu caracter decizional, de către ofiţerul de urmărire penală.
Din textul normei modificate a art.270 CPP se deduce o formă procesuală nouă a interacțiunii procurorului cu organul de urmărire penală, prin delegarea
efectuării acţiunilor procesuale, altele decât cele cu caracter decizional, de către ofiţerul de urmărire penală
prin ordonanța motivată a procurorului. În asemenea
condiții, în vederea creării unei practici uniforme de
aplicare a acestor prevederi legale, urmează a fi instituit un mecanism normativ privind formarea grupurilor
de urmărire penală și desemnarea ofițerilor de urmărire penală, ofițerilor de investigații, pentru efectuarea
indicațiilor procurorului, la exercitarea urmăririi penale
de către ultimul subiect. Mecanismul dat urmează a fi
larg abordat prin adoptarea unor ordine/regulamente interdepartamentale ale Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne, precum și ale Centrului
Național Anticorupție.
În condițiile actuale, premisa normativă care oferă soluție practică concretă pentru implementarea
acestei norme se regăsește în art.270 alin.(8) CPP, care
stabilește mecanismul dispunerii prin ordonanţă motivată în cauzele complicate şi de mari proporţii de către
procurorul ierarhic superior celui de a cărui competenInstitutul Naţional al Justiţiei
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ţă ține urmărirea penală, exercitarea urmăririi penale
de către un grup de procurori și ofițeri de urmărire penală, indicând procurorul care conduce grupul.
Este relevant de remarcat faptul că, potrivit art.2761
CPP, introdus prin Legea nr.179 din 26.07.2018, au fost
extinse atribuțiile organului de urmărire penală la capitolul pornirii urmăririi penale în cazul unor categorii de
infracţiuni. Prin introducerea articolului respectiv, printr-o normă imperativă, s-a creat premisa interacțiunii
organului de urmărire penală cu organele competente
de control de stat asupra activităţii de întreprinzător și
alte organe competente în controlul respectării prevederilor legislaţiei.
În redacția actuală, art.2761 alin.(1) CPP prevede
că, în cazul în care în sesizarea depusă la organul de
urmărire penală sunt semne clare care justifică bănuiala rezonabilă de săvârşirea unei infracţiuni prevăzute
de art.223, art.224 alin.(1), art.227 alin.(1), art.228 lit.a)
şi b), art.241, 242, 244, 2441, 246, 2461, 250, 257, 258,
262, 263, organul competent să exercite urmărirea penală solicită opinia organului competent de control
de stat asupra activităţii de întreprinzător sau a altui
organ competent în controlul respectării prevederilor
legislaţiei din domeniul în care a fost săvârşită fapta, în
vederea expunerii, în limita competenţelor sale, asupra
existenţei sau nu a încălcării legislaţiei din domeniu şi
prejudiciului cauzat prin încălcare.
În contextul modificărilor legislative abordate, care
vizează unele forme procesuale ale interacțiunii, sunt
relevante constatările din practica recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului (în continuare – CtEDO),
În jurisprudența sa, CtEDO a menționat importanța
mobilizării și interacționării tuturor autorităților statale,
la capitolul cercetării infracțiunilor economice și fiscale, cu neadmiterea situațiilor în care, din motivul lipsei
unei cooperări eficiente între instituțiile publice, sunt
lezate drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
În acest sens, în speța A și B c. Norvegiei, hotărârea din
15.11.2016, CtEDO a specificat necesitatea ajustării și
uniformizării cadrului normativ fiscal și procesual-penal corelativ [21, §§114, 132].
Este de remarcat că tendințele actuale la compartimentul reformării competențelor funcționale și
atribuțiilor organelor de urmărire penală impun completarea atât a cadrului normativ prezentat prin legile organice cât și al actelor interdepartamentale prin
introducerea amendamentelor cu privire la modul de
formare și funcționare a grupelor de urmărire penală
cu antrenarea reprezentanților diferitor instituții.
Actualmente, s-au păstrat contradicțiile principale privind statutul ofițerului de investigații în cadrul
procesului penal. Problema reglementării procesuale a atribuțiilor acestui subiect și, corespunzător,
interacțiunii cu alți subiecți procesuali impune elaborarea unui cadru normativ desfășurat în acest sens. Până
în prezent această problemă nu are o soluție definitivă.
În conformitate cu art.253 alin.(1) CPP, urmărirea
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penală se efectuează de către procuror şi de către organele constituite conform legii în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, Serviciului Vamal și Centrului Naţional Anticorupţie. Prevederile art.52 alin.(1) pct.10),
art.256 şi 270 alin.(8) CPP permit procurorului să dispună prin ordonanță efectuarea urmăririi penale de către
un grup de ofiţeri de urmărire penală.
Legea privind statutul ofiţerului de urmărire penală,
nr.333 din 10.11.2006, la art.4 alin.(4), prevede că „angajaţii unor alte subdiviziuni din instituţiile menţionate la
alin.(1) pot avea atribuţii de ofiţer de urmărire penală numai în cazul desemnării lor prin ordonanţa procurorului,
la propunerea ofiţerului de urmărire penală”. Prevederile
legale nominalizate intră în contradicție cu art.1 alin.
(2) din aceeași lege, care stipulează că ,,nu pot avea calitatea de ofiţer de urmărire penală angajaţii organelor de
urmărire penală abilitaţi cu funcţii de menţinere a ordinii
publice, de control sau de exercitare a activităţii operative de investigaţii, care au statut de persoane învestite cu
funcţii de constatare a infracţiunilor, stabilit prin lege”.
Sintetizând normele abordate supra, urmează a fi
reținut faptul că art.4 alin.(4) din Legea privind statutul
ofiţerului de urmărire penală nr.333 din 10.11.2006 nu
corespunde rigorilor legale prevăzute de art.253 alin.
(1) CPP, iar sub prisma regulii generale stipulate în art.2
alin.(4) CPP se atestă necorespunderea acestei norme
prevederilor legii procesual-penale.
Accentuăm faptul că alineatul (4) din art.4 al legii
abordate, reglementând o dispoziţie specifică și fiind
în contradicție cu legislaţia procesual-penală, urmează a fi exclus, prin operarea modificărilor de rigoare în
conținutul articolului dat.
Analiza juridică a prevederilor legislației procesual-penale și ale altor acte legislative conexe permite a
constata că actualmente nu sunt reglementate bazele
interacțiunii, ceea ce creează impedimente majore în activitatea practicienilor. În special, faptul dat se deduce la
responsabilitatea redusă a ofițerilor de urmărire penală
în cadrul procesului penal, lipsa reglementării juridice a
statutului ofițerului de investigații în procesul penal.
În același timp, pentru a conferi o mai mare aplicabilitate și claritate, instituția interacțiunii trebuie să fie
reglementată nu numai la nivel departamental, dar și
în textul legilor organice, ceea ce ar oferi practicienilor,
în mod transparent, viziuni clare privitor la gradul de
responsabilitate și inițiativa ce revine fiecărui subiect.
În cadrul interacțiunii organului de urmărire penală cu organul de investigații, se creează contactele
realizate prin formele procesuale, axate pe conținutul
normelor stipulate în legi, cât și acele neprevăzute de
legislația procesual-penală, dar care au obținut o aplicabilitate largă în practică, dând dovadă de eficiență
(de exemplu, compunerea în comun a planului urmăririi penale, pregătirea operațiunilor și combinațiilor
tactice). Aceste forme sunt denumite tactico-organizatorice [23, p.119].
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Baza normativă departamentală care reglementează formele tactico-organizatorice ale interacțiunii
la cercetarea infracțiunilor pe care larg le aplică
reprezentanții diferitor organe în activitatea zilnică este
exprimată prin realizarea următoarelor procedee practice: interacțiunea organelor de drept cu instituțiile și
structurile regionale/internaționale [7]; interacțiunea
procuraturilor specializate cu reprezentanții detașați
ai altor organe [14]; interacțiunea procurorului în exercitarea atribuțiilor cu alte instituții [15]; interacțiunea
organelor de drept și altor instituții la prevenirea, investigarea şi combaterea traficului ilicit de droguri[12];
interacțiunea diferitor subdiviziuni ale organelor afacerilor interne la capitolul primirii, înregistrării și examinării sesizărilor despre infracțiuni [9]; organizarea
interacțiunii între diferite subdiviziuni ale aparatului
MAI [17]; organizarea interacțiunii între diferite subdiviziuni ale organelor afacerilor interne în legătură cu
deținerea persoanelor în custodia statului [18]; cooperarea și intervenţia profesională a angajaţilor cu statut
special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne [19];
cooperarea în domeniul prevenirii și combaterii traficului de copii [20]; constituirea şi activitatea echipelor
comune de investigaţii [10]; cooperarea instituțiilor
de drept și de medicină la identificarea pretinselor
cazuri de tortură [11]; interacțiunea procurorului cu
subdiviziunile competente ale organelor afacerilor interne în sfera inițierii investigațiilor în vederea căutării
învinuiților [13] ș.a.
Actele interdepartamentale nominalizate au ca
scop primordial uniformizarea procedeelor practice
de organizare și executare a măsurilor de depistare,
contracarare și investigare a faptelor ce conțin indicii
ale infracțiunilor de către colaboratorii din cadrul Procuraturii, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de
Informații și Securitate, Centrului Național Anticorupție,
Serviciului Vamal, Administrației Naționale a Penitenciarilor.
Examinând actele normative de profil, se observă
o insuficientă reglementare juridică în acest domeniu.
Actualmente, în primul rând, se impune formarea cadrului normativ care ar reglementa interacțiunea organului de urmărire penală cu organul de investigații, cu
tragerea liniilor directorii pentru a asigura în mod practic o cooperare permanentă, cu descrierea modului de
delegare și implicare a ofițerilor de investigații pentru
efectuarea acțiunilor procesuale și determinarea mecanismului de evaluare a responsabilității acestui subiect.
Întru evitarea pe viitor a unor eșecuri la compartimentul interacțiunii subiecților procesului penal, este
oportună întreprinderea măsurilor necesare întru
identificarea şi înlăturarea lacunelor existente, unificarea practicii, asigurând aplicarea corectă a prevederilor
normelor procesual-penale.
Concluzii și recomandări. În contextul reformei
în sectorul justiției penale, concluzionăm că legislația
procesual-penală necesită implementarea și ajus-
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tarea unor transformări esențiale, impuse, în primul
rând, de situația obiectivă ce există la compartimentul
interacțiunii organelor de urmărire penală cu organul
de investigații.
Necesită de subliniat că urmează a fi instituit cadrul
legislativ eficient menit să reglementeze exhaustiv limitele atribuțiilor organului de investigații în cadrul procesului penal. De asemenea, se impune perfecționarea
cadrului normativ la compartimentul interacțiunii la
faza premergătoare urmăririi penale și până la începerea procesului penal.
Instituția și procesul interacțiunii trebuie să fie reglementate nu numai la nivel departamental, dar și în
textul legilor organice, ceea ce ar oferi practicienilor,
în mod transparent, viziuni clare privitor la gradul de
responsabilitate și inițiativă ce revine fiecărui subiect.
Sintetizând rezultatele cercetării realizate în prezenta lucrare, concluzionăm că, prin aplicarea actelor normative de ordin departamental la capitolul
interacțiunii, care au aplicabilitate directă în cadrul
procesului penal, legislația internă este asigurată cu
un remediu practic efectiv împotriva lacunelor normative. Această stare de fapt urmează a fi observată
de legiuitor și de conducerea instituțiilor implicate în
procesul penal, în vederea implementării instituției
interacțiunii în procesul penal prin realizarea următoarelor măsuri:
– elaborarea amendamentelor la cadrul legislativ
care conține normele procesuale și actelor de ordin interdepartamental, în vederea reglementării
mecanismelor, condițiilor legale și procedurii de
creare, organizarea activității grupurilor de urmărire penală formate din reprezentanții diferitor organe de drept;
– perfecționarea cadrului normativ la compartimentul definitivării statutului ofițerului de investigații,
prin reglementarea procesuală a acestui subiect;
– ajustarea cadrului normativ interdepartamental
de către organele implicate în procesul penal în
vederea reglementării interacțiunii organelor de
urmărire penală cu organele de investigații la diferite faze ale procesului penal.
În vederea creării premiselor normative pentru aplicarea și interpretarea uniformă și eficientă a instituției
interacțiunii, propunem ca la temelia acestui proces să
fie efectuate următoarele modificări de lege ferenda:
1) Completarea conținutului art. 254 CPP prin introducerea alin.(3), care va avea următorul conținut:
„Organele de urmărire penală își desfășoară activitatea,
interacționând cu organele de investigații și alte instituții,
cu respectarea principiului legalității, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, cu strictă delimitare
a atribuțiilor fiecăruia, în condițiile de independență în
alegerea metodelor și mijloacelor de realizare a sarcinilor
ce le revin conform legii. Ofițerul de investigații răspunde
personal pentru executarea completă și în termen stabilit
de lege a dispozițiilor ofiţerului de urmărire penală, indiInstitutul Naţional al Justiţiei

NR. 3 (46), 2018

caţiilor scrise sau ordonanţelor procurorului şi încheierilor instanţei de judecată”.
2) Completarea conținutului art.52 alin.(1) pct.10)
CPP cu sintagma „și ofițeri de investigații”, atribuindu-i
următorul conținut: „ordonă efectuarea urmăririi penale de un grup de ofiţeri de urmărire penală și ofițeri de
investigații”.
3) Abrogarea alin. (4) din art.4 din Legea privind
statutul ofiţerului de urmărire penală, nr.333 din
10.11.2006.
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CZU 343.12

COMPONENTELE DREPTULUI LA UN PROCES ECHITABIL:
DREPTUL ACUZATULUI DE A FI INFORMAT
THE COMPONENTS OF THE RIGHT
TO A FAIR TRIAL: THE RIGHT OF THE
ACCUSED TO BE PROMPTLY INFORMED
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Sumar
Raportat la dezbaterea actuală privind respectarea
drepturilor fundamentale ale omului în procesul penal,
acest articol încearcă să surprindă efecivitatea dreptului la un proces echitabil, mai exact – a dreptului la
apărare de la momentul naşterii lui. Este analizată importanţa respectării obligaţiei de informare a acuzatului în procesul penal, prin prisma consecinţelor juridice
care s-ar produce în situaţia încălcării dreptului de a fi
informat al acuzatului cu privire la exercitarea efectivă
a dreptului la apărare.
Cuvinte-cheie: dreptul de a fi informat, dreptul la un
proces echitabil, dreptul la apărare, dreptul la tăcere.

I. Preliminarii
Conform art. 6 § 1 din Convenția Europeană pentru
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (în continuare – Convenţia Europeană), orice
persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în
mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale de
către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de
lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva sa.
Dreptul la un proces echitabil este cel mai cuprinzător
drept prevăzut de Convenţie, înglobând în conţinutul
său numeroase alte drepturi de o maximă importanţă,
a căror încălcare se regăseşte cel mai des menţionată
de către reclamanţi în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
O statistică oficială [2] arată că în aproximativ jumătate din hotărârile prin care se constată încălcarea unui
drept fundamental, pronunţate de Curte de la înfiinţarea acesteia, dreptul încălcat este cel de la art.6 din
Convenția Europeană, atât în ceea ce privește corectitudinea cât și durata procedurilor. De fapt, 55% din încălcările constatate de către Curte se referă fie la art.6 -
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dreptul la un proces echitabil, fie la art. 1 din Protocolul
nr. 1 la Convenția Europeană, adică protecția dreptului
de proprietate.
Dezbaterea privind dreptul la un proces echitabil
este atât de cuprinzătoare şi se întinde pe numeroase
paliere, încât a pretinde tratarea acestui subiect în mod
exhaustiv este excesiv. Dreptul la apărare este izvorul
celor mai multe dintre garanţiile şi drepturile persoanei
acuzate de săvârşirea unei infracţiuni, dreptul acuzatului de a fi informat fiind unul dintre acestea.
II. Natura dreptului de a fi informat al persoanei
acuzate
Dreptul de a fi informat al persoanei acuzate cu
privire la drepturile şi garanţiile sale procesuale, cât şi
cu privire la conţinutul acuzaţiei care i se aduce, este
premisa unei apărări efective. În lipsa unei informări a
acuzatului, dreptul la apărare, corolar al dreptului la un
proces echitabil, este paralizat în integralitate.
Deşi dreptul de a fi informat cu privire la acuzaţia
penală este aşa cum am menţionat, o consecinţă a
dreptului la apărare, acesta este reglementat sub diferite forme şi în cazurile în care există o puternică nevoie
de fi evidenţiat, cum ar fi la art. 5 § 2 din Convenția Europeană, care prevede că orice persoană arestată trebuie informată, în termenul cel mai scurt şi într-o limbă pe
care o înţelege, asupra motivelor arestării sale şi asupra
oricărei acuzaţii aduse împotriva sa. Acest drept este
prevăzut şi de legislaţia procesual-penală din RepubliInstitutul Naţional al Justiţiei
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ca Moldova, prin art.11 alin. (5) CPP, care menţionează
că persoanei reţinute sau arestate i se aduc imediat la cunoştinţă drepturile sale şi motivele reţinerii sau arestării,
circumstanţele faptei, precum şi încadrarea juridică a acţiunii de săvârşirea căreia ea este bănuită sau învinuită,
în limba pe care o înţelege, în prezenţa unui apărător ales
sau a unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat.
Doctrina susţine că art. 5 § 2 din Convenţia Europeană este o măsura instituită împotriva unui potenţial
abuz de putere, dar în acelaşi timp, deoarece această
informare dă posibilitatea celui acuzat să îşi formuleze
apărarea şi să conteste aplicarea măsurii, prevederea
este o condiţie esenţială a egalităţii armelor în această procedură [3, p.168]. Se mai susţine că exigenţele
acestui articol „sunt mai puţin detaliate şi mai puţin riguroase” [5, p.32] faţă de cele prevăzute de art. 6 din
Convenţia Europeană.
De asemenea, la nivelul Uniunii Europene s-a resimţit nevoia legiferării dreptului la informare, care este
reglementat de Directiva 2012/13/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 22 mai 2012 [4] privind
dreptul la informare în cadrul procedurilor penale. Ca o
diferenţă terminologică, se poate observa că art. 6 par.
3 CEDO instituie informarea „în cel mai scurt timp” privind acuzaţia penală, pe când art. 3 alin. (1) din Directiva 2012/13/UE prevede că „persoanele acuzate trebuie informate prompt cu privire la acuzare”. În privinţa
legislaţiei din Republica Moldova, art. 66 alin. (2) pct.
1) CPP prevede că învinuitul sau inculpatul (persoana
acuzată) are dreptul să ştie pentru ce faptă este învinuit
şi, în legătură cu aceasta, la punerea sub învinuire, precum şi imediat după reţinerea în stare de arest sau după
ce i s-a adus la cunoştinţă ordonanţa de aplicare a măsurii preventive, să primească de la organul de urmărire
penală copia de pe ordonanţa de punere sub învinuire.
Privind comparativ legislaţia din România, se observă
că art. 10 alin. (3) CPP român foloseşte sintagma „de
îndată” în reglementarea acestui drept. Toate aceste
sintagme accentuază durata foarte scurtă de timp care
trebuie să treacă de la formularea unei acuzaţii penale
până la informarea persoanei vizate despre acuzaţia ce
i se impută.
III. Momentul de la care este exigibil dreptul de a fi
informat în procesul penal
Momentul la care ia naştere dreptul persoanei
acuzate de a fi informată cu privire la natura acuzaţiei, drepturile şi garanţiile sale procesuale prezintă, aşa
cum am menţionat anterior, maxim interes prin prisma
exercitării dreptului la apărare. Momentul informării
acuzatului este momentul în care acesta ia cunoştinţă
despre acuzaţia care i se aduce, dar este şi momentul în
care acesta îşi poate asigura o apărare efectivă prin solicitarea asistenţei juridice de specialitate, adică uzând
Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei

de dreptul său la un avocat şi de dreptul său de a nu
se autoincrimina şi anume – de dreptul la tăcere. Lipsa
aducerii la cunoştinţă de îndată a acestor drepturi ale
acuzatului poate afecta iremediabil dreptul acestuia la
apărare pe tot parcursul procesului penal.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin jurisprudenţa sa, a încercat să traseze momentul în care
o persoană ar avea de facto calitatea de învinuit sau
suspect şi ar trebui să beneficieze de dreptul la apărare prin garanţiile procesuale enumerate mai sus. Sub
acest aspect, prezintă relevanţă cauza Brusco contra
Franţei, prin care CEDO a statuat că o persoană dobândeşte calitatea de suspect, nu din momentul în care
această calitate îi este adusă la cunoştinţă, ci din momentul în care autorităţile aveau motive plauzibile pentru a-l
suspecta de comiterea unei infracţiuni [7]. În această
speţă domnul Brusco a fost audiat, având calitatea de
martor, de către organele de urmărire penală franceze,
fiind informat despre obligaţia specifică acestei calităţi
procesuale de martor, adică de a declara „adevărul şi
numai adevărul”. Organele de urmărire penală aveau
însă numeroase probe în momentul audierii că domnul Brusco ar fi săvârşit o infracţiune. Cu toate acestea,
l-au audiat pe acesta în calitatea sa de martor, fără a-l
informa cu privire la drepturile pe care legea le recunoaştea suspecţilor. Mai mult, legătura „martorului” cu
un avocat a fost permisă de către anchetatori doar la
20 de ore de la reţinere, fără a beneficia de asistenţă
juridică de specialitate, neavând posibilitatea de a-şi
cunoaşte toate drepturile procesuale în momentul
audierii. Domnul Brusco şi-a mărturisit fapta prin acea
declaraţie, dar ulterior a contestat actele de urmărire
penală, ca fiind afectate de nulitate, nefiind informat
cu privire la drepturile sale, nefiindu-i asigurat dreptul la apărare în mod efectiv şi dreptul de a fi asistat
de un avocat. Curtea a reiterat importanţa respectării
dreptului de a nu contribui la propria incriminare şi a
dreptului la tăcere, drepturi care s-au transformat în
standarde procesual-penale recunoscute la nivel internaţional, având în consecinţă o contribuţie majoră la
respectarea dreptului de proces echitabil.
O altă speţă relevantă cu privire la momentul declanşării dreptului de a fi informat al acuzatului, invocată frecvent de practicienii dreptului din România, este
cauza Mattoccia contra Italia [9]. Petentul activa la acea
vreme în calitate de conducător al unui autocar pentru
o şcoală de elevi cu deficienţe din Roma. La 12 iunie
1990 a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii
de viol asupra unei eleve cu dizabilităţi din cadrul acelei şcoli. Nu a putut fi stabilit cu precizie cadrul spaţiotemporal al faptei. În speţă, Curtea a stabilit că la etapa
de început a procedurii organele judiciare nu i-au făcut
cunoscute reclamantului ansamblul datelor deţinute
cu privire la acuzaţie, reclamantul având acces în întregime la dosarul cauzei aproximativ în luna septembrie
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a anului 1989, chiar dacă dosarul a început cu trei ani
înainte. Mai mult, Curtea a reţinut că, pe parcursul fazei
de judecată, starea de fapt a fost modificată de mai
multe ori de către organele de urmărire penală, mai
exact datele privind locul şi ora exactă a săvârşirii infracţiunii au fost modificate de mai multe ori, acuzatul
nefiind informat despre aceste modificări, pentru a-şi
putea formula o apărare efectivă, raportat la piesele
dosarului. Cu privire la această situaţie, Curtea a subliniat că echitatea procedurii a fost grav alterată, astfel
că art. 6 din Convenția Europeană nu a fost respectat.
Curtea a reiterat că o persoană acuzată de săvârşirea
unei infracţiuni trebuie să fie informată în cel mai scurt
timp şi într-o modalitate cât mai detaliată referitor la cauzele acuzaţiei, adică a faptelor materiale care sunt puse
în sarcina sa, precum şi asupra naturii acuzaţiei, adică
calificarea juridică a faptelor. Întinderea informaţiilor
oferite acuzatului este influenţată de împrejurările cauzei, dar ceea ce este important e că acuzatul trebuie
să dispună de date suficiente pentru a putea pricepe în
totalitate acuzaţia îndreptată împotriva sa. Caracterul
adecvat al informării se apreciază raportat prevederilor
art. 6 § 3 lit. d) din Convenţia Europeană. De altfel, şi
doctrina nuanţează forma informării persoanei acuzate, criticând caracterul strict formalist pe care aceasta
o îmbracă de cele mai multe ori, organele judiciare
neasigurându-se în ce măsură destinatarul mesajului a
înţeles informaţia comunicată [1, p.774].
Un alt moment procesual în care informarea acuzatului are un rol providenţial este momentul extinderii acuzaţiei sau schimbării încadrării juridice. Dreptul
acuzatului de a fi informat despre aceasta derivă în
mod firesc din dreptul fundamental de a fi informat cu
privire la natura acuzaţiei.
Legislaţia Republicii Moldova este conformă în
acest sens cu principiile trasate de Curtea Europeană
a Drepturilor Omului, această obligaţie de informare
fiind reglementată de art. 283 alin. (1) CPP, care prevede: „Dacă, în cursul urmăririi penale, apar temeiuri pentru schimbarea sau completarea acuzării înaintate învinuitului, procurorul este obligat să înainteze învinuitului
o nouă acuzare sau să o completeze pe cea anterioară
în conformitate cu prevederile articolelor respective din
prezentul cod”. O prevedere similară se regăseşte la art.
311 alin. (3) CPP român, unde este instituită o obligaţie
a organului judiciar care a dispus extinderea urmăririi
penale sau schimbarea încadrării juridice „să îl informeze pe suspect despre faptele noi cu privire la care s-a dispus extinderea”. Aceste informări, ulterioare celei prin
care acuzatul este încunoştiinţat pentru prima oară cu
privire la acuzaţia imputată, sunt considerate „garanţii
ale unui proces echitabil”, doarece oferă învinuiţilor sau
inculpaţilor posibilitatea pregătirii unei apărări efective şi concrete, raportat la modificările care pot apărea
în legătură cu obiectul şi limitele urmăririi penale [1,
p.782].
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În consecinţă, momentul de la care se naşte dreptul
de a fi informat este diferit în funcţie de raţiunea informării, fiind diferit în cazul informării privind acuzaţia
principală, informării în cazul reţinerii acuzatului sau în
cazul extinderii acuzaţiei sau schimbării de încadrare
juridică. Ceea ce trebuie reţinut este că momentul obligaţiei de informare a persoanei acuzate este exigibil
odată cu efectuarea actului procesual cu privire la care
acesta trebuia informat, act care ar influenţa strategia
de apărare a acuzatului.
IV. Consecinţele nerespectării dreptului de a fi informat
Aşa cum am menţionat anterior, informarea acuzatului despre acuzaţia care i se aduce reprezintă izvorul
efectivităţii dreptului la apărare, fiind momentul declanşator al strategiei de apărare a acuzatului şi momentul din care acesta beneficiază de garanţiile procesuale conferite de art. 6 din Convenția Europeană.
Astfel, o persoană care nu este informată cu privire la
exitenţa unei acuzaţii împotriva sa ar putea da declaraţii în faţa organelor de urmărire penală prin care s-ar
autoincrimina sau nu ar solicita asistenţă juridică de
specialitate din partea unui avocat.
Comparând legislaţia din România şi cea din Republica Moldova cu privire la privilegiul persoanei de a
nu se autoincrimina se poate constata că legislaţia din
Republica Molodva este net superioară privind acest
aspect. Deşi, aparent, ambele legislaţii oferă destule
garanţii privind exercitarea dreptului la tăcere de către învinuit sau suspect, în realitate există diferenţe de
substanţă între cele două legislaţii. Diferenţa există cu
privire la audierea unei persoanei în calitate de martor,
atunci când aceasta, prin declaraţiile făcute, s-ar putea
autoincrimina. Doctrina a subliniat că „dreptul la tăcere
şi de a nu se autoincrimina, aceste componente esenţiale ale dreptului la apărare, garantate de jurisprudenţă
Curţii Europene, nu cunosc o reglementare în Codul de
procedură penală, care să satisfacă natura şi scopul garanţiei convenţionale” [11, p.374]. Din cauza actualei
configuraţii a fazei de urmărire penală, fiind începută
întotdeauna urmărirea penală cu privire la faptă, iar
mai apoi cu privire la persoană, o persoană despre care
sunt indicii că ar fi săvârşit o infracţiune va fi audiată în
calitate de martor. Prin art. 118 CPP român, care prevede că „declaraţia de martor dată de o persoană care,
în aceeaşi cauză, anterior declaraţiei a avut sau, ulterior,
a dobândit calitatea de suspect ori inculpat nu poate fi
folosită împotriva sa” se doreşte a repara situaţia în
care o persoană despre care există date că ar fi comis
o infracţiune este obligată să „declare tot ceea ce ştie” în
calitate de martor, prin modalitatea excluderii acestor
mijloace de probă de la dosarul cauzei. În realitate, art.
118 CPP român intervine după ce se încalcă dreptul la
tăcere al persoanei, nefiind decât un remediu steril al
încălcării dreptului la apărare, pentru motivele pe care
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le-am arătat cu altă ocazie, propunând atunci instituirea unei posibilităţi a martorului de a refuza să dea declaraţii care pot contribui la incriminarea acestuia [10].
Remarcăm astfel că în legislaţia din Republica Moldova, conform art. 63 alin.(7) CPP, „interogarea în calitate
de martor a persoanei faţă de care există anumite probe
că a săvârşit o infracţiune se interzice”. Mai mult, art. 90
alin. (12) din aceeaşi lege, instituie un drept al martorului, care poate să refuze a face declaraţii, a prezenta
obiecte, documente, mostre pentru cercetare comparativă sau date, dacă acestea pot fi folosite ca probe care
mărturisesc împotriva sa sau a rudelor sale apropiate.
Chiar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost
cea care a semnalat în numeroase cazuri încălcări ale
dreptului de a fi informat al acuzatului, având repercursiuni cu privire la echitabilitatea procesului penal în
ansamblul său. Într-o cauză recentă, Iurcovschi şi alţii c.
Moldovei [8], reclamanţii au declarat că le-a fost refuzat accesul la documente care conţineau informaţii cu
privire la cererea de arestare, neputând astfel să conteste motivele detenţiei lor. Curtea a subliniat că având
în vedere impactul major al privării de libertate asupra drepturilor fundamentale ale acuzatului, asemenea proceduri trebuie să respecte toate cerinţele unui
proces echitabil. Prin refuzul accesului avocatului la
documentele de la dosar nu se putea contesta în mod
efectiv legalitatea detenţiei. Astfel, Curtea a constatat
că a fost încălcat art. 5 § 4 al Convenţiei Europene, fiind
sancţionat statul.
În altă speţă [6], Curtea a statuat că schimbarea
încadrării juridice a faptelor doar în timpul deliberării, deci după încheierea dezbaterilor, fără o informare
efectivă a inculpatului şi fără a-i permite acestuia să îşi
pregătească apărarea referitor la noua încadrare juridică, a adus o atingere dreptului reclamantului de a fi
informat în mod detaliat cu privire la natura şi cauza
acuzaţiei aduse împotriva sa, precum şi dreptului său
de a dispune de timpul şi facilităţile necesare pregătirii
apărării sale, a adus o atingere dreptului reclamantului
de a fi informat în mod detaliat cu privire la natura acuzaţiei fiind încălcat art. 6 § 3 lit. a) şi b) din Convenţie, coroborat cu § 1 de la acelaşi articol, care prevede o procedură
echitabilă.
V. Concluzii
Aşadar, în contextul numeroaselor dezbateri cu
privire la respectarea drepturilor omului, cu privire la
importanţa şi consecinţele respectării dreptului la un
proces echitabil asupra întregii configuraţii a procesului penal, trebuie surprinsă esenţa dreptului la apărare,
pentru asigurarea efectivă a acestuia.
Importanţa majoră a informării în procesul penal,
ca fundament al exercitării unei apărări efective şi al
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respectării dreptului la un proces echitabil, instituie o
obligaţie în sarcina organelor judiciare de a nu trata
pur formal această îndatorire şi de a informa persoana
acuzată de săvârşirea unei infracţiuni cu privire la natura acuzaţiei.
Prezenta lucrare doreşte să incite la dezbatere şi să
invite la reflecţie cu privire la respectarea unui drept,
care aparent nu este unul dintre cele mai importante
drepturi fundamentale ale persoanei acuzate, dreptul
de a fi informat, astfel încât, prin îndeplinirea obligaţiei
de informare de către organele judiciare, ţinând seama
de scopul reglementării şi de jurisprudenţa Curţii Europene în această materie, să scadă numărul de încălcări
ale dreptului persoanei la un proces echitabil.
Pentru asigurarea cadrului procesual echitabil şi a
unei apărări efective, informarea trebuie să fie adaptată in concreto persoanei căreia i se adresează şi să ţină
seama de natura acuzaţiei penale şi întinderea acesteia.
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Аннотация
В статье обосновано, что согласно действующему
уголовному законодательству Украины цель создания террористической организации состоит из
двух составляющих: общая цель создания преступной организации − совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления, и цель, с которой совершается террористический акт. Аргументировано,
что целью создания террористической организации следует признать осуществление террористической деятельности. Санкции частей 2 и 3 ст.
109, ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст.110-2 раздела I Особенной
части «Преступления против основ национальной
безопасности Украины» УК Украины, предусматривающие до пяти лет лишения свободы (в отличие от всех других статей этого раздела) должны
содержать наказание свыше 5 лет лишения свободы. Тогда все эти преступления будут тяжкими или
особо тяжкими. В современных условиях уголовноправовое определение цели создания террористической организации является слишком узким, поскольку не учитывает направленность их деятельности и на национальную безопасность (в частности, на насильственное изменение и свержение
конституционного строя, захват государственной
власти в Украине, изменение границ территории и
государственной границы Украины).
Ключевые слова: террористическая организация,
цель, террористический акт, национальная безопасность, общественная безопасность.
IDENTIFICAREA SCOPULUI CREĂRII UNEI
ORGANIZAȚII TERORISTE ÎN DREPTUL
PENAL MODERN DIN UCRAINA

Sumar
Articolul confirmă că, potrivit actualei legi penale
a Ucrainei, scopul creării unei organizații teroriste
conține două componente: obiectivul comun de creare
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Summary
The article substantiates that according to the current criminal legislation of Ukraine the purpose of
creating a terrorist organization consists of two
components: the overall goal of creating a criminal
organization is the commission of a grave or especially grave crime, and the purpose with which the
terrorist act is committed. It is argued that the purpose of creating a terrorist organization should be
recognized as terrorist activity. Sanctions of Parts
2 and 3 of Art. 109, part 1 of Art. 110, part 1, article
110-2 of Section I of the Special Part of the Criminal
Code of Ukraine “Crimes Against the Fundamentals
of National Security of Ukraine”, which now provide for up to 5 years of imprisonment (unlike all
other articles in this section), must contain punishment of more than 5 years deprivation of liberty.
Then all these crimes will belong to the category
of grave or especially grievous. In modern conditions, the criminal-legal definition of the purpose
of creating a terrorist organization is too narrow,
since it does not take into account the focus of their
activities and on national security, in particular, the
forcible change and overthrow of the constitutional system, the seizure of state power in Ukraine,
the change in the borders of the territory and the
state border of Ukraine.
Key-words: terrorist organization, purpose, terrorist act, national security, public security.

a unei organizații criminale – comiterea unei infracțiuni
grave sau deosebit de grave și scopul urmărit prin comiterea actului terorist. Este argumentat că scopul
creării unei organizării teroriste urmărește realizarea
unor activități teroriste. Sancțiunile conform alin.2 și 3
art. 109, alin.1 art. 110, alin.1 art. 110-2 din secțiunea I
a Părții speciale a Codului penal al Ucrainei „Infracțiuni
împotriva bazelor securității naționale a Ucrainei”, care
prevăd până la 5 ani de închisoare (spre deosebire de
toate celelalte articole din această secțiune) trebuie
să conțină o pedeapsă mai mare de 5 ani privare de
libertate. În consecință, toate aceste infracțiuni vor fi
grave sau deosebit de grave. În condițiile actuale, staInstitutul Naţional al Justiţiei
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bilirea juridico-penală a scopului creării organizațiilor
teroriste este prea îngustă, deoarece nu ia în considerare concentrarea activității lor și asupra securității
naționale (în special, schimbarea prin violență și răsturnarea sistemului constituțional, acapararea puterii
de stat în Ucraina, schimbarea granițelor teritoriilor și
a frontierei de stat a Ucrainei.
Cuvinte-cheie: organizaţie teroristă, scop, act terorist,
securitatea naţională, siguranţa publică.

В Украине сегодня наибольшей угрозой ее национальной безопасности является создание и деятельность террористических организаций. Прежде всего, это обусловлено тем, что целью создания
таких организаций в украинском государстве является не только террористическая, но и сепаратистская деятельность. Любая организация − это наиболее эффективный инструмент для достижения цели
ее участниками. Если целью создания организации
является осуществление террористической, сепаратистской деятельности, то разработка мер противодействия ее деятельностиявляется первоочередной задачей как уполномоченных государственных
органов, так и юридической науки. Противодействие деятельности преступных организаций и терроризму исследовалось в работах таких ученых,
как П. П. Андрушко, В. Ф. Антипенко, М. И. Бажанов,
Ю. В. Баулин, В. И. Борисов, Ф. Г. Бурчак, В. В. Василевич, А. А. Вознюк, В. А. Глушков, В. В. Голина, Н. А. Гуторова, Л. Н. Демидова, А. Н. Джужа, А. А. Дудоров,
С. А. Ефремов, В. П. Емельянов, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелинский, О. А. Кваша, М. И. Коржанский, А. Н. Костенко, В. Н. Кубальский, Б. Д. Леонов, В. А. Липкан, О. М. Литвак, Н. И. Мельник, В. А. Навроцкий,
Н. И. Панов, А. В. Савченко, М. В. Семыкин, В. В. Сташис, В. Я. Таций, В. П. Тихий, П. Л. Фрис, Н. И. Хавронюк, С. Д. Шапченко, Н. Н. Ярмыш, С. С. Яценко и другие. Несмотря на значительный вклад этих ученых в
разработку основ противодействия созданию террористических организаций в Украине, следует отметить, что комплексного решения требует проблема определения цели сознания террористических
организаций, которая пока четко не определена в
статьях действующего уголовного закона Украины.
Обобщая семантическое, философское, социологическое толкование термина «организация»,
ученые выделяют ключевые для понимания его сути
понятия: система, структура, целостность, взаимодействие, цель (курсив мой. − И.К.) [8, с. 522]. Цель
имеет решающее значение для понимания сущности преступной организации. Современный украинский исследователь проблем субъективной стороны преступления Р. В. Вереша предлагает довольно
сложное определение цели. С его очки зрения, это
Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei

сознательное отражение в конкретизированных и
наиболее существенных чертах мысленного образа
желаемого будущего результата, который определяет общий характер и системную упорядоченность
актов преступного деяния и может быть предметным или направленным на совершение конкретного деяния [2, с. 20-21]. Более приемлемым считаем
такое понимание цели преступления: «определенное представление лица о желаемом конечном результате, достичь которого преступник стремится,
совершая общественно опасное деяние, предусмотренное УК» [1, с. 507]. Проще говоря, цель – это
конкретный результат, которого желает достичь
лицо, совершая преступление. В случае соучастия
следует говорить о результате, которого желают
достичь несколько лиц, объединяя свои усилия. Целью совместной преступной деятельности является
успешное совершение преступления, которое и достигается за счет структурного объединения действий соучастников [8, с. 310].
В ч. 4 ст. 28, определяющей понятие преступной
организации как формы соучастия, а также в ч. 1 ст.
255 «Создание преступной организации» Уголовного кодекса Украины (УК Украины) определена цель
создания такой организации (с определенными отличиями). Это непосредственное совершение тяжких или особо тяжких преступлений участниками
этой организации (тяжкого или особо тяжкого преступления − в ст. 255 УК Украины); руководство или
координация преступной деятельности других лиц
(это, например, координация действий двух или
более организованных групп); обеспечение функционирования как самой организации, так и других
преступных групп.
Следует отметить, что в диспозиции ст. 258-3
УК Украины, устанавливающей ответственность за
создание террористической группы или террористической организации, содержательно не раскрывается специфика этого вида преступной организации. Не определена, в том числе, и цель создания
террористической организации. Как справедливо
отмечают ученые, цель деятельности современных
организованных террористических структурных
объединений не охватывается законодательным
определением цели деятельности преступной организации или совершения террористического
акта, а также доктринальным пониманием цели
функционирования организованной преступности
[7, с. 62]. Когда речь идет о создании структурированного иерархического объединения нескольких
лиц (как минимум пяти – по УК Украины), то определяющим признаком является цель создания такого
объединения. В случае создания террористической организации (ст. 258-3 УК Украины) такая цель
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с учетом определенной специфики все же должна
соответствовать общим конститутивным признакам преступной организации, закрепленным в ст.
28 УК Украины. При этом считаем, что противоречия
статье 255 УК Украины в части определения цели
создания преступной организации, о чем указывалось выше, должны толковаться в пользу статьи 28,
как общей нормы для всех статей Особенной части
УК Украины. В. П. Емельянов справедливо замечает,
что следует руководствоваться правилами преодоления юридических коллизий, определенными в
юридической науке, согласно которым нужно брать
за основу положения действующей редакции ч. 4
ст. 28 УК Украины, поскольку при коллизии между
статьями Общей и Особенной частей УК Украины
применяются положения его Общей части [4, с. 84].
Системный анализ статей УК Украины, предусматривающих ответственность за «террористические преступления» (статьи 258 − 258-5 УК Украины),
свидетельствует, что цель создания террористической организации имеет сложный характер и четко
не определена в уголовном законодательстве. Как
известно, до 2006 года уголовный закон Украины
содержал только одну статью, устанавливающую
ответственность за совершение «террористических
преступлений»: ст. 258 «Террористический акт» УК
Украины. В этой статье сформулирована цель совершения террористического акта: нарушение общественной безопасности, устрашение населения,
провокация военного конфликта, международного
осложнения или влияние на принятие решений,
или совершения, или несовершения действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих
органов, объединениями граждан, юридическими
лицами, или привлечение внимания общественности к определенным политическим, религиозным
или иным взглядам виновного (террориста), а также угроза совершения указанных действий с той же
целью. Логично предположить, что создание террористической организации должно осуществляться
как с общей целью создания преступной организации, о которой шла речь выше, так и с целью имманентно присущей совершению террористического
акта. Преступная организация, созданная с целью
совершения террористических актов, именно по
этому признаку (цель создания) отличается от других видов преступных организаций, ведь без нее
преступная террористическая организация теряет
свою специфику и уникальность. То есть, если не
учитывать современные реалии, то на основе норм
действующего УК Украины можно констатировать,
что цель создания террористической организации
состоит из двух составляющих: общая цель создания преступной организации − совершение тяжко-
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го или особо тяжкого преступления и цель, с которой совершается террористический акт.
Однако распространение сепаратизма в современной Украине обусловило возникновение нового общественного опасного явления − создание
преступных организаций, имеющих целью отделение части территории Украины. То есть объектом
посягательства соответствующего преступления
является не только общественная, но и национальная безопасность. Понятие сепаратизма не определено в действующем уголовном законе Украины,
как и в других нормативно-правовых актах нашего
государства. В юридических словарях конечной целью сепаратизма определено образование на обособленной территории независимого государства
[15, с. 469]. По данным Генеральной прокуратуры
Украины, в нашем государстве в 2013 году не было
зарегистрировано ни одного преступления, предусмотренных в статьях 110, 110² УК Украины.
В течение 2014 года таких уголовных производств было 328, а в 2015 году − 231 [14, с. 229]. Как
верно отмечает О. А. Кваша, действия, предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110 раздела I Особенной части «Преступления против основ национальной безопасности Украины» УК Украины, не представляют тяжкого или особо тяжкого преступления.
Поэтому следует рассмотреть вопрос о формировании в рамках этого раздела отдельного состава,
в котором бы предусматривалась ответственность
за организацию и участие в преступной организации, имеющей целью причинение вреда основам
национальной безопасности Украины [7, с. 62]. В основном предложение ученого следует поддержать.
Ведь выше мы определили, что целью создания
преступной организации является непосредственное совершение тяжкого или особо тяжкого преступления участниками этой организации. Однако,
на наш взгляд, следует пойти другим путем: усилить
ответственность за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины. В
современном государстве эти преступления априори не могут не быть отнесены к категории тяжких.
Санкции ч. 2 и 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст.1102 УК
Украины, предусматривающих до пяти лет лишения
свободы (в отличие от всех других статей этого раздела), с нашей очки зрения, должны предусматривать наказание свыше пяти лет лишения свободы.
Тогда все эти преступлении будут принадлежать к
категории тяжких или особо тяжких.
Уместно заметить, что в УК Польши (§ 20) «преступлением террористического характера является
запрещенное деяние, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок не менее
5 лет, совершаемое с целью ...» [6, с. 74].
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Обеспечение средствами уголовной юстиции
национальной безопасности является необходимым условием соблюдения в любом государстве
прав и свобод человека и гражданина. Поэтому
уголовный закон Украины в этой части требует существенного усовершенствования. Так, очевидно,
что любой террористический акт предусматривает
длительную подготовку и тщательную организацию. Преступная организация может быть создана
и для совершения одного террористического акта,
поэтому изменения следует внести и в статью 28 УК
Украины, закрепив цель её создания как совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (как
это имеет место в статье 255 УК Украины).
В статье 1 Закона Украины «О борьбе с терроризмом» террористическая организация признана как
устойчивое объединение трех и более лиц, созданное с целью осуществления террористической деятельности, в рамках которого осуществлено распределение функций, установлены определенные
правила поведения, обязательные для этих лиц во
время подготовки и совершения террористических
актов. Организация признается террористической,
если хотя бы один из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководителей
(руководящих органов) всей организации [10] (курсив мой − И. К.). В этом контексте следует отметить
несоответствие количественного признака террористической организации − три лица, тогда как согласно ст. 28 УК Украиныминимальное количество
участников составляет пять человек.
Однако более существенным является определение в этом законе цели создания террористической организации − это не просто совершение террористического акта, а осуществление террористической деятельности. Соответствующим образом
определяют цель создания террористической организации и отечественные ученые. Так, А. А. Вознюк,
который исследует уголовную ответственность за
создание преступных объединений в целом, называет, что целью создания террористической организации является осуществление террористической деятельности [3, с. 573]. Эта цель раскрывается
и в приведенном выше законе как деятельность,
охватывающая планирование, организацию, подготовку и реализацию террористических актов; подстрекательство к совершению террористических
актов, насилие над физическими лицами или организациями, уничтожению материальных объектов в
террористических целях; организацию незаконных
вооруженных формирований, преступных группировок (преступных организаций), организованных
преступных групп для совершения террористичесInstitutul Naţional al Justiţiei
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ких актов, равно как и участие в таких актах; вербовку, вооружение, подготовку и использование
террористов; пропаганду и распространение идеологии терроризма; финансирование и иное содействие терроризму; финансирование терроризма −
предоставление или сбор активов любого рода с
осознанием того, что они будут использованы полностью или частично: для любых целей отдельным
террористом, террористической группой или террористической организацией; для организации,
подготовки и совершения отдельным террористом,
террористической группой или террористической
организацией определенного Уголовным кодексом Украины террористического акта, вовлечение
в совершение террористического акта, публичных
призывов к совершению террористического акта,
создания террористической группы или террористической организации, содействия совершению
террористического акта, любой другой террористической деятельности, а также попытки осуществления таких действий.
По мнению А. А. Вознюка, следует установить, какой термин наиболее оптимально определяет цель
террористической группы и террористической организации. С этой целью ученый выдвигает гипотезу
о том, что террористические объединения организуются для: 1) совершения террористического акта;
2) совершения террористических преступлений;
3) осуществление террористической деятельности.
Противоречива в этом контексте позиция ученого, который подчеркивает, что террористическая
деятельность фактически охватывает совершение
как террористических актов, так и других террористических преступлений, в частности организацию террористических групп, а ниже отмечает, что
террористическую деятельность нецелесообразно признавать целью террористической группы и
террористической организации, поскольку она несколько сужает сферу деятельности этих объединений и не совсем соответствует их юридической
природе. Поэтому более целесообразно говорить
о террористических преступлениях [3, с. 622–623]
(курсив мой − И. К.). Такую позицию считаем спорной, поскольку понятие «деятельность» не может
сужать «сферу деятельности этих объединений»,
ведь по содержанию оно гораздо шире, чем такие
понятия как террористический акт или «террористическое преступление» (определение которого отсутствует в УК Украины).
На наш взгляд, террористический акт, как цель
создания террористической организации, следует
отбросить как слишком узкое понимание того, что
может создавать преграды, усложнять правоприменительную деятельность, когда речь идет о квали-
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фикации определенного объединения как террористической организации, совершающей и другие
преступные деяния. Наиболее обоснованной следует считать террористическую деятельность как
цель создания такой организации. Напомним, что
в статье 1 Закона Украины «О борьбе с терроризмом» террористическая организация определена
как устойчивое объединение трех и более лиц, созданное с целью осуществления террористической
деятельности. Недавно вступил в силу новый закон
«О национальной безопасности Украины», в статье
18 которого указано, что «Национальная гвардия
Украины является военным формированием с правоохранительными функциями, предназначенным
для выполнения задач по защите и охране жизни,
прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности,
а также во взаимодействии с другими органами −
по обеспечению государственной безопасности и
защиты государственной границы Украине, прекращение террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований, организованных преступных групп и организаций» (курсив мой − И. К.) [11].
Еще одним аргументом в пользу приоритетности закрепления террористической деятельности,
как цели создания террористической организации,
является то, что «террористические преступления»
фактически предусмотрены статьями 258−258-5 УК
Украины, тогда как террористическая организация,
учитывая современные украинские реалии, преследует цель совершения и других преступлений. Следует признать, что в Украине с 2014 года деятельность таких организаций как «ДНР» и «ЛНР» актуализировала проблему противодействия созданию
террористических организаций, цель которых не
ограничивается совершением террористических
актов и, соответственно, посягает уже не только на
общественную безопасность.Так, 13 января 2015
года Славянским городским судом Донецкой области привлечено к уголовной ответственности лицо
за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. В приговоре, в
частности, отмечено: «В марте − апреле 2014 года в
г. Донецке создано устойчивое иерархическое объединение − террористическая организация, так называемая «Донецкая народная республика» (далее
«ДНР»), участники которой на территории Украины
занимаются совершением актов терроризма, запугивания населения, убийством граждан, захватом
административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления и других
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тяжких и особо тяжких преступлений, что приводит
к дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве.Основной целью деятельности
указанной террористической организации является насильственное изменение и свержение конституционного строя, захват государственной власти в
Украине, а также изменение границ территории и
государственной границы Украины путем создания
незаконного государственного образования «ДНР»
[12]. Соответствующее обоснование наводится фактически в каждом приговоре, постановленном по
статье 2583 УК Украины. Очевидно, что такая цель
деятельности иерархического структурированного
объединения не охватывается понятием террористической организации в современном уголовном
праве Украины. В.Н. Кубальский на одной из научных конференций также констатировал, что основной целью деятельности указанных террористических организаций является насильственное изменение и свержение конституционного строя, захват
государственной власти в Украине, а также изменение границ территории и государственной границы Украины способом, противоречащим порядку,
установленному Конституцией Украины. Таким образом, деятельность этих организаций направлена
прежде всего против государственного суверенитета Украины [5, с. 552]. А.А. Вознюк приводит мнение Г.Ф. Байрака о том, что крупные террористические организации (вроде «ДНР» и «ЛНР» − И.К.) преследуют цели преимущественно более высокого
уровня, так или иначе связанные с захватом власти
в определенной стране или сменой политического
режима, основных политических институтов (вставка моя – И.К.) [3, с. 625-626]. Для украинского государства это − новая реальность, которая требует
надлежащего и неотложного реагирования как со
стороны законодателя, так и со стороны представителей юридической науки. Тогда как уже в ХХ веке
учёные констатировали, что одна из современных
тенденций заключается в том, что политические, религиозные, националистические (сепаратистские)
террористы прибегают к криминальному террору,
в основном движимые корыстной выгодой, а криминальные террористы – к политическому [13, с. 5].
Таким образом, следует обобщить определенные выводы. На основе анализа действующего
уголовного законодательства Украины обосновано,
что цель создания террористической организации
состоит из двух составляющих: общая цель создания преступной организации − совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и цель, с которой совершается террористический акт. Аргументировано, что целью создания террористической
организации следует признать террористическую
Institutul Naţional al Justiţiei

NR. 3 (46), 2018

деятельность. Санкции ч. 2 и 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч.
1 ст.110-2 раздела I «Преступления против основ государственной безопасности Украины» УК Украины,
которые сейчас предусматривают до пяти лет лишения свободы (в отличие от всех других статей этого
раздела), должны содержать наказание свыше пяти
лет лишения свободы. Тогда все эти преступления
будут принадлежать к категории тяжких или особо
тяжких. В современных условиях уголовно-правовое определение цели создания террористической
организации является слишком узким, поскольку
не учитывает направленность их деятельности и на
национальную безопасность, в частности, насильственное изменение и свержение конституционного
строя, захват государственной власти в Украине,
изменение границ территории и государственной
границы Украины.
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Drept civil și procesual civil
CZU 347.91

RĂSPUNDEREA CIVILĂ ȘI EFICIENȚA EI ASUPRA PREVENIRII ȘI
CONTRACARĂRII ACȚIUNILOR DE CONCURENȚĂ NELOIALĂ
THE CIVIL LIABILITY AND ITS’S
EFFICIENCY ON THE PREVENTION
AND COUNTERACTING UNFAIR
COMPETITION ACTIONS

Cornelia GORINCIOI,
doctorand USM,
șefa Direcţiei Concurenţă
Neloială, Consiliul Concurenţei

Sumar
Articolul expune aspectele răspunderii juridice civile
pentru acțiunile de concurență neloială, dar reflectă și
rolul răspunderii în prevenirea și contracararea acestora.
Autorul susține că anume încetarea acțiunii ilicite este
cea mai importantă acțiune, deoarece încetarea atingerii ilegale aduse intereselor comerciale este mai semnificativă decât recuperarea prejudiciului cauzat. Această
acțiune nu necesită probare, cum ar fi în cazul prejudiciului...
Cuvinte-cheie: răspundere juridică, răspundere acivilă,
concurenţă neloială, prevenirea acţiunilor, contracararea acţiunilor.

Fundamentul juridic al răspunderii civile pentru
concurența neloială se află în legislația civilă. Potrivit art. 14 alin. (1) din Codul civil [4], persoana lezată
într-un drept al ei poate cere repararea integrală a prejudiciului cauzat astfel. Totodată, la baza răspunderii
civile pentru comiterea actelor de concurență neloială stă principiul delictului general, stipulat în art.
1398 alin. (1) din Codul civil, potrivit căruia cel care
acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este
obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege – şi prejudiciul moral cauzat prin
acţiune sau omisiune”. Aplicarea principiului delictului
general în privința răspunderii civile pentru acțiunile
de concurență neloială este condiționată de formula
generală a concurenței neloiale, care presupune ilegalitatea acestor acțiuni și cauzarea prejudiciului prin
comiterea actului de concurență neloială.
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Summary
The article exposes the aspects of civil legal liability
for unfair competition actions and reflects the role
of this liability in preventing and counteracting it.
The author states that the cessation of the unlawful
act is the most important action to take, because the
cessation of unlawful interference with commercial interests is more important than repairing the
caused damage. This action requires no evidence,
as in the case of injury...
Key-words: legal liability, civil liability, unfair competition, preventing actions, counteracting actions.

Normele citate instituie baza juridică a obligațiilor
delictuale, în general, și a obligațiilor delictuale
concurențiale, în special. Astfel, cauzarea unei daune
concurentului prin orice acțiune contrară uzanţelor
oneste în activitatea economică are ca efect nașterea
unei obligații civile în care pesoana care a cauzat o
daună este obligată să repare prejudiciul cauzat, iar
persoana vătămată este în drept să ceară recuperarea
prejudiciului cauzat.
În baza normelor Codului civil citate supra, orice persoană ale cărei interese legitime sunt ori pot
fi prejudiciate printr-un act de concurență neloială
este în drept să solicite instanței de judecată încetarea și interzicerea pe viitor a acestor acțiuni, precum
și obligarea autorului acțiunilor ilicite spre achitarea
despăgubirilor pentru repararea prejudiciului suferit
de concurentul lezat. Suplimentar, în cazul utilizării
secretelor comerciale, la cererea deținătorului legitim al secretului comercial, instanța poate dispune
măsuri de interzicere a exploatării industriale și/sau
comerciale a produselor rezultate din însușirea ilicită
a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Însă, când informația protejată a devenit publică,
interdicția încetează.
Complexul de măsuri de drept civil, care poartă un
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caracter patrimonial, cu ajutorul cărora se realizează
restabilirea (recunoașterea) drepturilor subiective
încălcate în sfera denumită concurență neloială este
destul de neomogen, atât în ceea ce privește temeiurile sale juridice cât și în ceea ce privește efectele
juridice individuale.
Importanța obligațiilor civile delictuale se manifestă prin funcțiile sale. Principalele funcții ale răspunderii delictuale sunt: compensațională (de reparare, de restabilire) și educativ-preventivă [3, p.470].
Funcția compensațională se manifestă prin faptul
înlăturării consecințelor negative care au avut loc
drept rezultat al acțiunilor ilicite și cauzarea daunei.
Această funcție se realizează prin restabilirea mediului concurențial adecvat, reparare a pierderilor
legate de deturnarea clientelei, divulgarea secretului
comercial, copierea mărcii etc. Funcția educativ-preventivă se manifestă prin faptul conștientizării de către autorul prejudiciului, dar și de către terți, că, odată denaturată concurența, survin efectele de reparare. În consecință, stimulează respectarea legislației,
atitudinea grijulie față de interesele legitime ale
concurenților.
În opinia dnei Mihai E., datorită particularităților
care privesc condițiile de exercitare a acțiunii în
concurență neloială, în doctrină ea este analizată, de
regulă, ca o modalitate a răspunderii civile delictuale [12, p.238], derivată din aceasta, dar prezentând
anumite trăsături specifice. Aceleași particularități au
condus și la avansarea altor teorii privind caracterizarea acțiunii în concurență neloială și anume:
· Acțiunea în concurență neloială, ca o acțiune
de tip disciplinar, punându-se accentul exclusiv
pe necesitatea respectării moralei profesionale a
comercianților, temeiul și sensul răspunderii pentru
concurența neloială fiind exclusiv protecția uzanțelor
comerciale. În asemenea perspectivă, acțiunea ar
avea un caracter prin excelență represiv [15, p.238].
Teoria are atât avantaje, cât și dezavantaje. Avantajul constă în faptul că ar deveni posibilă aplicarea
sancțiunilor, independent de existența sau de cuantificarea riguroasă a pagubelor. Astfel, s-ar putea
depăși una din cele mai mari dificultăți practice ale
acțiunii în concurența neloială, concepută ca modalitate a acțiunii în răspunderea delictuală – proba prejudiciului.
Dezavantajul teoriei rezidă în riscul de a realiza un
nou tip de corporatism. Întrucât nu există (și nu poate
exista) o listă a uzanțelor comerciale cinstite și una a
celor incorecte, sfera actelor reprimabile ar putea fi
redusă, printr-o interpretare restrictivă, doar la cele
prin care se încalcă normele deontologice profesionale stricto senso.
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· Acțiunea în concurență neloială, similară celei
care protejează drepturile de proprietate incorporală, punând accentul, în primul rând, pe necesitatea
apărării drepturilor asupra clientelei sau asupra altor
„valori concurențiale”. Doctrina italiană este cea care
a emis în anii 1930 ideea că acțiunea în concurența
neloială ar proteja un drept de proprietate și anume
dreptul de proprietate asupra clientelei [20, p.239].
Teoria juridică franceză a receptat această idee prin
Georges Ripert, potrivit căruia „acțiunea în concurență
neloială are ca scop protecția dreptului pe care comerciantul îl are asupra clientelei sale, adică a fondului de
comerț, veritabil drept de proprietate opozabil tuturor”
[19, p.239].
În prezent, în continuarea aceleiași linii de gândire, unii autori au susținut că acțiunea în concurența
neloială ar avea ca obiect „recunoașterea unui drept
exclusiv asupra unei valori concurențiale neprotejate
printr-o lege specială” [16, p.240].
Specificul raporturilor de drept civil, caracterizate prin poziţia de egalitate a părţilor, determină
particularitățile răspunderii civile pentru comiterea
actelor de concurență neloială. Cea mai importantă
dintre aceste particularități este caracterul patrimonial al măsurilor de constrângere.
Punerea în sarcina agentului economic, cel care a
comis actul de concurență neloială, a obligației de reparare a prejudiciului cauzat altui agent economic, va
constitui măsura generală de răspundere civilă, care
urmează a fi aplicată nu atât în virtutea faptului de
comitere a prejudiciului, dar și reieșind din condițiile
generale de răspundere civilă pentru prejudiciul cauzat. Aceste condiții sunt următoarele: prejudiciul cauzat; fapta ilicită; raportul cauzal dintre conduita ilicită
și prejudiciul rezultat; prezența vinovăției în comportamentul autorului prejudiciului.
Acestea sunt condiţiile generale necesare pentru
aplicarea răspunderii delictuale. Lipsa unei condiţii,
potrivit regulii generale, exclude răspunderea delictuală, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege
când răspunderea delictuală se poate angaja şi în lipsa unor condiţii [1, p.1121].
Prejudiciul poate fi definit ca fiind consecința negativă cu caracter patrimonial sau nepatrimonial a
faptei ilicite, apărute ca urmare a lezării drepturilor subiective patrimoniale și nepatrimoniale ale persoanei
[2, p.49]. Prin prejudiciu, în acest caz, se vor înțelege
pierderile cauzate agentului economic – concurentului prin actul de concurență neloială, avându-se în vedere și prejudiciul material cauzat și cel ratat, precum
și cel al reputației sale în afaceri.
Prejudiciul cauzat, ca element al răspunderii civile
pentru acțiuni de concurență neloială, poate fi analizat prin prisma diversității și unității sale fundamenta-
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le. Diversitatea prejudiciilor, aduse în urma acțiunilor
de concurență neloială, poate implica aspectele ce
țin de diversitatea surselor, formele de manifestare
și consecințele acestor prejudicii. Prejudiciul, de fapt,
reflectă consecințele actelor de concurență neloială.
Logic ar fi ca multitudinea actelor de concurență neloială să se reflecte în multiplicitatea surselor prejudiciului, care este, de facto, imposibil de cuantificat.
Prejudiciul cauzat în urma actelor de concurență
neloială poate fi uzurparea directă a unei valori economice și deturnarea clientelei concurentului, care în
final duce la denaturarea concurenței și în anumite
cazuri chiar la eliminarea concurentului de pe piață.
Diversitatea consecințelor prejudiciului înseamnă
că acestea se pot produce în plan material și/sau în
plan moral, corespunzător formelor prejudiciului patrimonial și nepatrimonial (moral) din cadrul răspunderii civile delictuale clasice [13, p.119].
Evaluarea prejudiciului material, urmare a actelor de concurență neloială, nu este deloc ușor de
determinat, însă în anumite situații s-ar putea. Ca
exemplu, în ipoteza diminuării cifrei de afaceri pe un
anumit segment de timp. Dacă este să ne referim la
prejudiciul moral, acesta se manifestă prin atingerea
reputației, credibilității, imaginii de marcă etc.
Având o mulțime de surse, forme de manifestare
și consecințe, prejudiciul concurențial are, totuși, o
unitate fundamentală, care este determinată de unicitatea izvorului juridic și anume art. 1398 al Codului
civil, temeiul juridic al răspunderii fiind responsabilitatea civilă delictuală.
Problema probării prejudiciului pentru ca un comerciant să fie atras la răspundere civilă delictuală
pentru acte de concurență neloială constă în condiția
certitudinii, deci, și cel actual, și cel virtual trebuie să
fie estimabili.
Pentru repararea prejudiciului se pot evidenția
următoarele măsuri: încetarea acțiunii ilicite,
dezmințirea conform art. 16 al Codului civil al RM și
obligarea reparării prejudiciului cauzat. Totodată,
instanța va lua în considerare și venitul ratat de victimă, mărimea beneficiului nejustificat obținut de autorul faptei ilegale.
Legislația civilă nu consfințește o listă exhaustivă a actelor de concurență neloială. Art. 14 alin. (1)
al Legii concurenței, nr. 183/2012 [11] prevede interzicerea acțiunilor de concurență neloială. Iar alin. (2)
al aceluiași articol stipulează: „Acţiunile de concurenţă neloială interzise prin prevederile art. 15-19 se examinează de către Consiliul Concurenţei, la plângerea
privind presupusele acţiuni de concurenţă neloială depusă de către întreprinderea ale cărei interese legitime
au fost lezate...”. Prin urmare, legislația concurențială,
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determinând acțiunile de concurență neloială, care
sunt examinate de Consiliul Concurenței, nu limitează expres că doar acele acțiuni pot fi calificate ca
acțiuni de concurență neloială. În susținerea acestei
poziții, cităm prevederile art. 4 al Legii concurenței
nr. 183/2012, care stipulează că concurenţa neloială
este „orice acţiune, realizată de întreprinderi în procesul
concurenţei, care este contrară uzanţelor oneste în activitatea economică”. În acest context, toate acțiunile,
care cad sub definirea dată la art. 4 al aceleiași legi,
necăutând la comportamentele și procedeele prin
care se exprimă, pot fi calificate ca acte de concurență
neloială, fiind în consecință numeroase și foarte variate, după măsura inventivității umane.
Considerăm că în cadrul răspunderii civile pentru
acte de concurență neloială este mai important de
determinat mijloacele folosite, și nu scopul urmat.
Până la urmă, libera concurență stă la baza progresului și, bineînțeles, că scopul principal în activitatea
comercială este obținerea clientelei, dar aceasta trebuie de efectuat doar prin mijloace loiale. Pentru ca
o persoană să fie atrasă la răspundere pentru act de
concurență neloială, este întotdeauna necesară dovada inechivocă a acestui act de concurență neloială,
nu doar prezumția acesteia.
Raportul de cauzalitate între comportamentul
ilicit și prejudiciul cauzat este una dintre condițiile
obligatorii pentru survenirea răspunderii delictuale
pentru comiterea acțiunilor de concurență neloială.
Legătura de cauzalitate este o categorie foarte controversată în ceea ce privește aspectul importanței
juridice a acesteia, în general, și în ceea ce privește
actele de concurență neloială, în special. De exemplu,
este destul de dificil de a identifica legătura de cauzalitate dintre prejudiciul cauzat de agentul economic
și acțiunea ilegală, denumită deturnarea clientelei
concurentului prin inducere în eroare privitor la caracterul, modul şi locul fabricării produsului. Fiecare
caz de identificare a unei astfel de legături este unic
și reguli generale nu pot fi stabilite aici.
Răspunderea civilă pentru comiterea actelor de
concurență neloială se poate baza nu neapărat pe
obligația delictuală, care apare în prezența prejudiciului deja existent. Aceasta rezultă din formula
concurenței neloiale, care admite prejudiciul viitor
sub forma unor pierderi eventuale sau a prejudiciului
eventual cauzat reputației în afaceri a agentului economic. Dreptul la reprimarea acțiunilor care prezintă
pericol de cauzare în viitor a prejudiciului printr-un
act de concurență neloială este consolidat în norma
prevăzută de art. 1400 din Codul civil al Republicii
Moldova. Conform acestui articol, pericolul cauzării
în viitor a unui prejudiciu dă temei interzicerii fapInstitutul Naţional al Justiţiei
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telor care pot genera un astfel de pericol. Totodată,
dacă prejudiciul este o consecinţă a exploatării întreprinderii, instalaţiei sau a unei activităţi de producţie ce continuă să cauzeze daune sau să ameninţe cu
producerea unui nou prejudiciu, instanţa de judecată
poate să oblige pârâtul, pe lângă repararea prejudiciului, să-şi înceteze activitatea dacă încetarea nu
contravine interesului public.
În literatura de specialitate, vinovăția este definită drept atitudinea psihică pe care autorul a avut-o
la momentul săvârșirii faptei ilicite sau la momentul
imediat anterior săvârșirii ei față de faptă și urmările
acesteia [14, p.122].
Având în vedere faptul că cerința legală privind
concurența loială în mediul economic se referă persoanelor antrenate în activitatea economică, considerăm că definiția vinovăției urmează a fi îmbunătățită. Definițiile menționate anterior sunt valabile pentru persoanele fizice care pot avea o atitudine psihică
și, respectiv, o rațiune care le permite conștientizarea
faptelor. De cele mai dese ori, însă, activitatea economică este practicată de către persoanele juridice
cărora nu le poate fi invocată atitudinea psihică. Persoana juridică este condusă de anumite organe ale
sale, colegiale și unipersonale, fiind un artificiu juridic și nu poate fi asimilată persoanei fizice în ceea ce
privește vinovăția. În ceea ce ne privește, considerăm
că vinovăția reprezintă situația în care persoana (în
special întreprinderea) nu a avut o atitudine responsabilă și de bună credință în privința acțiunilor sale și
a consecințelor care survin sau pot surveni.
Vinovăția autorului prejudiciului, prin care se
înțelege atitudinea autorului față de acțiunea comisă
de el și consecințele acesteia, nu se prezumă. Faptul
dat rezultă din regula prevăzută la art. 1398 alin. (1)
al Codului civil și anume: „Cel care acţionează faţă de
altul în mod ilicit, cu vinovăţie, este obligat să repare
prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege
- şi prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune”;
totodată, alin. (2) al aceluiași articol prevede: „Prejudiciul cauzat prin fapte licite sau fără vinovăţie se repară
numai în cazurile expres prevăzute de lege”.
Forma de vinovăție poate fi, la fel, ca în cazul răspunderii civile delictuale clasice, de orice tip. Faptele
de concurență neloială includ atât comportamentele
intenționate cât și acțiunile săvârșite din neglijență
sau imprudență.
Vinovăția agentului economic care a cauzat prejudiciu printr-un act de concurență neloială se exprimă sub formă de intenție sau imprudență. Aceasta
din urmă, la rândul său, se împarte în simplă și gravă.
Însă forma vinovăției agentului economic în obligația
delictuală, în baza regulii generale, cu excepția cazurilor specificate în mod expres în lege, nu are nici
o semnificație juridică. Legislația concurențială nu
Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei

indică astfel de cazuri. Acestea sunt definite în alte
legi naționale, cum ar fi Legea cu privire la secretul
comercial, nr. 171 din 06.07.1994 [9], potrivit căreia
modul de apărare a secretului comercial se stabileşte
de către agentul economic sau de către conducătorul
numit de acesta, care îl aduce la cunoştinţa lucrătorilor care au acces la informaţiile ce constituie secret
comercial. Prin urmare, agentul economic are sarcina
de a asigura protecția informațiilor ce constituie secret comercial, iar cei care au avut acces la informații,
de a-l păstra.
Vinovăția, indiferent de forma ei, trebuie probată,
nefiind admisă o simplă prezumție de răspundere
[17, p.174-175].
În cadrul literaturii de specialitate se menționează
despre încă o condiție adăugătoare necesară pentru
tragerea autorilor concurenței neloiale la răspundere
juridică civilă și anume – existența unui raport de
concurență între autorul și victima concurenței
neloiale.
Dat fiind faptul că în chestiune avem răspunderea
pentru acte de concurență neloială, este evident că
actul de natură să antreneze acest tip de răspundere
trebuie să fie săvârșit în cadrul unui raport de rivalitate între părți sau ele trebuie să activeze pe aceeași
piață relevantă – principiu al „specialității”. Însă,
această abordare are și o capcană, de natură să-i favorizeze pe cei mai abili dintre comercianți. Astfel, ei,
ocolind notorietatea concurenților săi, însușesc pe
cea a operatorilor de pe alte pieți (sectoare de activitate economică). În acest context, a apărut necesitatea
ca normele de protecție a loialității competiționale
să depășească simplele raporturi concurențiale, simplele rivalități din același domeniu sau din domenii
înrudite. Fundamentul acestei extinderi îl constituie
principiul universalității răspunderii civile, care permite ca, atunci când nu există nici o altă cale juridică,
să poată fi utilizate conceptele sale în ajutorul victimelor, oricine ar fi acestea și oricare ar fi prejudiciul
suferit [18, p.242]. Viziunea precum că chiar dacă
autorul actului neloial nu se află în concurență nemijlocită cu cel ale cărui valori sunt uzurpate, faptul
uzurpării îi asigură un avantaj nemeritat în raporturile cu concurenții săi direcți, lezând în același timp interesele consumatorilor și a fost reflectat în legislații
europene.
În Republica Moldova Legea concurenței, nr. 183
din 11.07.2012 definește la art. 4 concurența neloială ca fiind orice acțiune, realizată de întreprinderi
în procesul concurenței, care este contrar uzanțelor
oneste în activitatea economică. Astfel, s-ar părea că
se menține în sfera atașamentului față de concepția
clasică privind necesitatea existenței unui raport de
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concurență. Considerăm că, în această interpretare restrictivă, eficacitatea legii ar fi considerabil diminuată, atât în ceea ce privește sfera persoanelor
îndreptățite să acționeze în justiție, cât și în ceea ce
privește sfera persoanelor chemate să răspundă. De
aceea, opinăm că se impune o interpretare extensivă,
aptă, sub primul aspect, să confere legitimare activă
tuturor persoanelor lezate sau expuse a fi lezate în
interesele lor economice. Pentru această interpretare
pledează prevederile legislației concurențiale, scopul
cărora, conform art. 1 alin. (2) al Legii concurenței
nr. 183/2012, constă în reglementarea relaţiilor ce
ţin de protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei în vederea promovării intereselor legitime
ale consumatorilor. În opinia noastră, la definirea
actelor de concurență neloială, Legea concurenței
nr. 183/2012 lasă deschisă calea sancționării tuturor acțiunilor, realizate de întreprinderi în procesul
concurenței, contrare uzanțelor oneste în activitatea
economică, în timp ce, conform aceleiași legi, Consiliul Concurenței va examina asemenea încălcări doar
la plângerea concurentului, fapt ce presupune raportul de concurență. Astfel, situația este de așa natură
încât răspunderea civilă delictuală poate fi antrenată
la cererea de chemare în judecată a întreprinderilor
pentru un spectru foarte larg de fapte, pe care acestea le consideră de concurență neloială, însă tragerea la răspundere administrativă se realizează pentru
fapte strict prevăzute de legiuitor la art. 15-19 din
Legea concurenței, ce intră în competența Consiliului
Concurenței.
În Elveția, spre exemplu, legea federală din
19.12.1986 [6] protejează piața, concurența în sine,
fără să pretindă un raport de concurență între părțile
în cauză. Articolul 2 al acesteia consacră neloialitatea
„oricărui comportament sau practici comerciale care
este înșelătoare sau care contravine în orice altă manieră regulilor bunei-credințe și care influențează raporturile între concurenți sau între furnizori și clienți”. Prin
această formulare, legiuitorul elvețian a înțeles să includă în sfera actelor de concurență acțiunile terților,
importanți pentru concurență, dar care nu intră direct în jocul concurenței.
La fel și în Spania, prin art. 3 alin. (2) și (3) din Legea concurenței neloiale (Ley de competencia desleal) din 10.01.1991 [8] precizează expres că dispozițiile
ei se aplică „tuturor întreprinderilor și tuturor persoanelor fizice care participă pe piață” și că ea nu este „supusă unui raport de concurență între subiectul activ și
subiectul pasiv al concurenței neloiale”.
De asemenea, abandonarea exigenței unui raport
de concurență o regăsim în Danemarca (Legea dane-
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ză asupra pieței, nr. 227/1974 [5]) și în Ungaria (Legea
privind interzicerea unui comportament neloial pe
piață, nr. 86/1990 [7]).
Astfel, spre deosebire de răspunderea administrativă sau penală pentru concurența neloială, unde
existența raportului de concurență este o condiție
obligatorie, tragerea la răspundere civilă delictuală nu este condiționată de existența raportului de
concurență. Instituția juridică a răspunderii civile
delictuale reprezintă dreptul comun în materia răspunderii civile extra-contractuale pentru acte de
concurență neloială. Or, deosebirea dintre răspunderea delictuală generală și cea pentru concurență
neloială poartă o amprentă teoretico-științifică, în
practică fiind posibile o multitudine de situații a căror
calificare drept concurență neloială sau altă acțiune
ilicită nu este principială.
Codul civil al Republicii Moldova nu conține reglementări concrete care ar defini concurența neloială sau ar statua anumite linii directorii în acest sens,
concurenței neloiale fiindu-i aplicabile prevederile cu
privire la răspunderea extra-contractuală (delictuală).
Cu toate acestea, Codul civil normează situațiile cu
element de extraneitate în domeniul supus cercetării.
Astfel, la art. 1618 din Codul civil, intitulat „răspunderea pentru concurență neloială”, legiuitorul a clarificat
aspectele de aplicare a legii asupra despăgubirilor cauzate de acțiunile de concurență neloială. Pretenţiile
cu privire la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate
printr-un act de concurenţă neloială sunt guvernate
de:
a) legea statului pe al cărui teritoriu s-a produs rezultatul cauzator de prejudiciu;
b) legea statului pe al cărui teritoriu este înregistrată persoana prejudiciată;
c) legea care guvernează fondul contractului încheiat de către părţi, dacă actul de concurenţă neloială a fost săvârşit şi a adus prejudicii raporturilor
dintre ele.
Este clară și binevenită soluția adoptată de legiuitorul moldovean de a oferi o alternativă persoanelor
lezate în drepturile lor.
În ceea ce privește raporturile de delict civil fără
elemente de extraneitate, competența materială de
soluționare în prima instanță a acțiunii în concurență
neloială aparține judecătoriei, iar competența teritorială aparține instanței de la locul săvârșirii faptei sau
în a cărei rază teritorială se găsește sediul/domiciliul
pârâtului. În conformitate cu prevederile art. 331 din
Codul de procedură civilă al R. Moldova, judecătoriile examinează şi soluţionează în fond toate pricinile
civile, dacă legea nu prevede altfel.
Totodată, este important de menționat și aspecInstitutul Naţional al Justiţiei
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tele legate de termenele de prescripție. Dreptul la
acțiune, conform art. 267 din Codul civil al Republicii
Moldova este de 3 ani de la data la care persoana vătămată a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască despre acțiunea de concurență neloială săvârșită.
Dreptul la înaintarea acţiunii apare din ziua când
persoana a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea
dreptului său. Din această zi, conform regulii generale, începe curgerea termenului de prescripţie. Până la
acest moment persoana dreptul căreia a fost încălcat
nu putea să se adreseze în instanţele de judecată sau
alte organe jurisdicţionale pentru apărarea dreptului
încălcat. Conform sensului articolului 272 alin. (1) al
Codului civil al Republicii Modova, începutul termenelor atât generale cât şi speciale de prescripţie este
condiţionat de momentul când persoana în favoarea căreia curge termenul de prescripţie poate să se
adreseze în judecată pentru realizarea forţată a dreptului său.
Determinarea momentului încălcării dreptului depinde de faptul dacă este încălcat un drept absolut,
de creanţă sau un drept apărut din aşa-numitele raporturi continue. În acţiunile despre apărarea dreptului de proprietate şi altor drepturi absolute (dreptul
la demnitate, reputaţie comercială, alte drepturi nepatrimoniale) momentul de încălcare a dreptului nu
creează dificultăţi – ziua în care titularul a aflat despre încălcarea dreptului său. Dacă proprietarul nu a
ştiut despre încălcarea dreptului din neglijenţă sau
alte motive neîntemeiate, atunci începutul curgerii
prescripţiei se calculează din momentul în care el trebuia să afle despre încălcarea dreptului său [1, p.316].
În lumina celor expuse, conchidem că dreptul la
acțiune în concurență neloială începe a curge din
momentul în care întreprinderea a aflat sau trebuia să
afle că concurentul a întreprins acțiuni de concurență
neloială. Când facem trimitere la sintagma „trebuia să
afle”, urmează a se lua în considerare faptul dacă întreprinderea care se pretinde lezată în drepturi a manifestat diligența necesară în raporturile comerciale,
dar și concurențiale.
Procedura pentru atragere la răspundere civilă
pentru încălcarea prevederilor legale care protejează loialitatea concurenței trebuie să fie parcursă prin
prisma principiilor de promptitudine și eficacitate.
În acest context, vom identifica persoanele care pot
avea calitate procesuală (activă și pasivă) și acțiunile
care pot fi intentate în acest sens.
Dacă este să ne referim la calitatea procesuală activă, atunci ea îi revine victimei acțiunilor de
concurență neloială. În majoritatea cazurilor, potrivit
concepției clasice, care presupune existența unui raport de concurență, victima este concurentul. Însă,
spre deosebire de răspunderea administrativă, asiInstitutul Naţional al Justiţiei
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gurată de către Consiliul Concurenței, în procedura civilă reclamantul poate să nu fie în raporturi de
concurență directă sau nemijlocită cu pârâtul. Spre
exemplu, inducerea în eroare a consumatorului cu
privire la natura, modul şi locul de fabricare, la caracteristicile principale, inclusiv utilizarea, cantitatea
produselor, preţul sau modul de calculare a preţului
produsului și acţiunile sau faptele care sunt de natură
să creeze, prin orice mijloace, o confuzie, prevăzută
de art. 18 și 19 din Legea concurenței, nr. 183/2012,
pot fi invocate și de către consumatori.
Totodată, consumatorii au deschisă doar calea
acțiunilor reparatorii, în cazul dacă au suferit un prejudiciu direct, și nu cea a acțiunilor defensive.
Calitatea procesuală pasivă îi revine autorului
acțiunii de concurență neloială. Totodată, pot fi atrași
la răspundere și instigatorii, coautorii, complicii etc.,
indiferent ce poziție concurențială au față de victimă.
Autorul acțiunii ilicite cu prepusul său vor răspunde solidar în vederea acoperirii prejudiciului cauzat,
fapt prevăzut la art. 1429 CC al Republicii Moldova și
anume: „Dacă pentru acelaşi prejudiciu sunt răspunzătoare mai multe persoane, ele răspund solidar”. Totodată, art. 32 din Legea cu privire la publicitate, nr.
1227 din 27.06.1997 [10] prevede expres răspunderea agenților de publicitate în dependență de calitatea deținută (furnizor, producător sau difuzor). Astfel,
furnizorul de publicitate poartă răspundere pentru
publicitatea necorespunzătoare în partea ce se referă
la conţinutul informaţiei prezentate pentru producerea publicităţii; producătorul de publicitate poartă
răspundere pentru publicitate în partea ce se referă
la producerea publicităţii – spre exemplu, în cazul
publicității subliminale; iar difuzorul de publicitate
poartă răspundere în partea ce se referă la timpul,
locul şi mijloacele de difuzare a publicităţii, cum ar
fi publicitatea produselor alcoolice la locul și timpul
nepotrivit.
Potrivit autoarei Emilia Mihai [12, p.252], acțiunile
civile în materie de concurență neloială pot fi clasificate în defensive și ofensive, care sunt cu caracter
reparator. Dacă este să ne referim la cele defensive,
atunci ele ar fi: acțiunea în vederea încetării acțiunilor
de concurență neloială, acțiunea de constatare și
dezmințirea. Acțiunea ofensivă etse, la rândul său, în
daune-interese și în repararea prejudiciului moral.
Încetarea acțiunii ilegale constă în încetarea propriu-zisă și înlăturarea prejudiciilor (eliminarea consecințelor). Spre exemplu, distrugerea materialului
publicitar înșelător, ambalajului unui produs care
creează confuzie etc.
Conchidem că anume încetarea acțiunii ilicite este
cea mai importantă acțiune, deoarece încetarea atin-
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gerii ilegale aduse intereselor comerciale este mai
semnificativă decât recuperarea prejudiciului cauzat.
Cu atât mai mult, această acțiune nu necesită probare, cum ar fi în cazul prejudiciului, riscul producerii
acestuia ar fi suficient.
O altă garanție juridico-civilă de apărare a drepturilor concurenților este prevăzută la art. 16 din Codul
civil. Astfel, orice persoană este în drept să ceară dezminţirea informaţiei ce îi lezează onoarea, demnitatea
sau reputaţia profesională dacă cel care a răspândit-o
nu dovedeşte că ea corespunde realităţii. Modalitatea de dezminţire a informaţiilor care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională se stabileşte
de către instanţa de judecată. Orice persoană în a cărei privinţă a fost răspândită o informaţie ce îi lezează
onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională este în
drept, pe lângă dezminţire, să ceară repararea prejudiciului material şi moral cauzat astfel. Dacă identificarea persoanei care a difuzat informaţia ce lezează
onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a unei
alte persoane este imposibilă, aceasta din urmă este
în drept să adreseze în instanţa de judecată o cerere
în vederea declarării informaţiei răspândite ca fiind
neveridică.
Reieșind din cele menționate, identificăm măsurile la care poate pretinde reclamantul în privința pârâtului, în cazurile de concurență neloială, care, totodată, se includ în conceptul mecanismelor de contracarare a concurenței neloiale:
– încetarea acțiunii de concurență neloială;
– dezmințirea informațiilor neautentice;
– repararea prejudiciului material efectiv;
– repararea prejudiciului material în forma venitului ratat;
– repararea prejudiciului moral.
În aceeaşi ordine de idei, specificăm faptul că răspunderea civilă poate coexista cu răspunderea penală şi cu cea administrativă. Pe când răspunderea
penală şi răspunderea administrativă pentru aceeaşi
faptă se exclud.
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Sumar
Forma judiciară reprezintă cea mai eficientă modalitate de apărare a drepturilor şi intereselor legitime într-o
societate democratică. Titularul unui drept subiectiv
civil trebuie să aibă posibilitatea de a solicita concursul
forţei coercitive a statului în scopul restabilirii situaţiei juridice încălcate. Însă, titularul unui drept trebuie
să sesizeze instanţa de judecată în intervalul termenului de prescripţie extinctivă. După împlinirea acestui
termen reclamantul nu va mai avea posibilitatea de
a obţine sprijinul statului în realizarea dreptului său.
Având în vedere că întregul proces civil este guvernat
de principiul disponibilităţii, împlinirea termenului de
prescripţie trebuie să fie invocată de către partea din
proces pentru a obţine respingerea acţiunii. În cadrul
prezentului articol sunt examinate particularităţile
invocării, condiţiile şi efectele pe care le generează excepţia de tardivitate.
Cuvinte-cheie: proces civil, prescripţia extinctivă, obiecţie material-juridică, excepţie procesuală, dreptul la acţiune, dreptul subiectiv civil, excepţia de tardivitate.

Conţinutul oricărui raport juridic civil este compus
din două laturi: una activă, care reprezintă drepturile
subiective civile, şi alta pasivă, formată din obligaţiile
civile. În doctrina juridică [4, p.74] dreptul subiectiv
civil este definit ca acea prerogativă, putere sau facultate recunoscută de legea civilă subiectului activ – persoana fizică sau juridică – în virtutea căreia
acesta poate, în limitele dreptului şi moralei, să aibă o
anumită conduită, să pretindă o conduită corespunzătoare – să dea, să facă ori să nu facă ceva – de la
subiectul pasiv şi, în caz de nevoie, să ceară statului
concursul forţei coercitive. În majoritatea raporturilor
juridice civile drepturile subiective civile se realizează
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Judicial form is the most effective way to protect
rights and interests in a democratic society. The
holder of a subjective civil right must be able to request the help of the coercive force of the state in order to restore the legal situation that has been violated. However, the holder of a right must refer the
matter to the court during the period of statute of
limitations, after which the applicant will no longer
be able to obtain the state’s support for exercising
his right. Since the entire civil process is governed
by the principle of optionality, expiration of the
statute of limitation must be invoked by the adverse in the process in order to obtain the rejection
of the action. In this article, we examine the particularities of the invocation, the conditions and the
effects that creates exception of tardiness.
Key-words: civil process, statute of limitations, material objections, processual exception, right of action, subjective civil right, exception of tardiness.

cu bună-credinţă, adică nefiind necesară intervenţia
statului. Însă, în viaţa socială apar şi situaţii de încălcare sau neglijare a drepturilor subiective civile,
titularul lor având, după cum putem observa şi din
definiţia citată mai sus, posibilitatea de a solicita concursul forţei coercitive a statului pentru restabilirea
situaţiei juridice încălcate.
În această ordine de idei, Constituţia Republicii
Moldova [8] stabileşte în art.20 că orice persoană are
dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor
judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.
Acest articol reprezintă blocul fondator al sistemului democratic, în care orice persoană are dreptul la
satisfacţie efectivă în cazul lezării drepturilor sale [9,
p.101]. Aşadar, în momentul încălcării sau neglijării
dreptului subiectiv civil sau al interesului legitim se
naşte dreptul la acţiune, dar acest drept nu este unul
absolut, ci, de regulă, trebuie exercitat într-un anumit
termen, în intervalul termenului de prescripţie ex-
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tinctivă. În acest sens, art.267 alin. (1) din Codul civil
[6] precizează că prescripţia extinctivă reprezintă termenul în interiorul căruia persoana poate să-şi apere,
pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat.
Prescripţia extinctivă îndeplineşte o funcţie mobilizatoare, educativă, determinându-i pe titularii
drepturilor să manifeste diligenţă pentru realizarea
lor [2, p.112]. Curtea Supremă de Justiţie a Republicii
Moldova a menţionat, într-o decizie [10], că termenul
de prescripţie în sine promovează securitatea juridică
prin împiedicarea unei părţi de a introduce o acţiune dincolo de o anumită dată, scopul termenelor de
prescripţie este îndreptat spre funcţionarea normală
a circuitului civil, sub aspectul asigurării stabilităţii
ordinii de drept şi a raporturilor patrimoniale deja
existente.
Având în vedere că împlinirea prescripţiei extinctive îl decade pe reclamant din dreptul de a obţine
intervenţia statului pentru soluţionarea unui litigiu,
în doctrină există discuţii privitor la natura juridică a
dreptului la acţiune, dacă acesta reprezintă o parte
componentă a dreptului subiectiv civil sau este un
drept autonom, distinct de dreptul subiectiv civil.
Fără ca să ne referim la argumentele doctrinarilor în
privinţa naturii juridice a dreptului la acţiune, menţionăm că, din punctul nostru de vedere, dreptul la
acţiune reprezintă un drept autonom, care nu se confundă cu dreptul subiectiv civil. Suplimentar, trebuie
să specificăm că dreptul la acţiune are în componenţa sa două laturi sau două accepţiuni [16, p.130; 3,
p.251-253; 13, p.253-254]: dreptul la acţiune în sens
material (dreptul la admiterea acţiunii), care este un
drept concret, personal, particular, ce conferă titularului său posibilitatea de apărare a dreptului subiectiv civil încălcat sau contestat prin pronunţarea unei
hotărâri judecătoreşti favorabile şi dreptul la acţiune
în sens procesual (dreptul la intentarea acţiunii), ce
presupune posibilitatea sesizării unei instanţe cu o
cauză civilă, reprezintă un drept abstract, impersonal,
general, imprescriptibil, ce aparţine tuturor persoanelor.
Deci, prin prescripţie extinctivă nu se stinge dreptul subiectiv civil al persoanei, ci dreptul la acţiune în
sens material. Prescripţia împlinită nu afectează existenţa dreptului subiectiv civil, ci, după cum s-a mai
menţionat, duce la stingerea dreptului la admiterea
acţiunii, adică afectează posibilitatea obţinerii unei
hotărâri judecătoreşti favorabile. Ca suport normativ,
aducem aici prevederile art. 281 din Codul civil. Potrivit acestui text de lege, executarea benevolă a obligaţiei după expirarea termenului de prescripţie extinctivă nu constituie un act lipsit de temei juridic. În plus,
persoana care a executat obligaţia după expirarea
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termenului de prescripţie extinctivă nu are dreptul să
ceară restituirea celor executate, chiar dacă, la data
executării, nu cunoştea faptul expirării termenului de
prescripţie extinctivă. Aşadar, acest text de lege ne
permite să invocăm faptul că împlinirea termenului
de prescripţie extinctivă nu are ca efect stingerea sau
încetarea existenţei dreptului subiectiv civil, în realitate acest drept continuă să existe, însă titularul acestuia nu va putea întrebuinţa mijloace juridice ofensive de realizare a dreptului. Pe cale de consecinţă, el
nu are nici dreptul de a cere executarea silită asupra
bunurilor debitorului şi nu are nici celelalte mijloace
ofensive împotriva lui, este motivul pentru care se
mai numesc şi obligaţii „neînzestrate cu acţiune în
justiţie” [15, p.38].
Atât timp cât legiuitorul menţine ca valabilă o
obligaţie executată după termenul de prescripţie, înseamnă că se recunoaşte supravieţuirea dreptului subiectiv şi după împlinirea prescripţiei, diferenţa fiind
doar că el nu mai poate fi exercitat de titular, ci doar
subiectul pasiv poate să-şi îndeplinească de bunăvoie obligaţiile [16, p.203].
În planul prescripţiei extinctive, stingerea dreptului material la acţiune nu atrage şi stingerea dreptului
procesual la acţiune, titularul dreptului subiectiv civil
putând sesiza instanţa şi după împlinirea termenului
de prescripţie, ceea ce echivalează cu imprescriptibilitatea dreptului la acţiune în sens procesual [14,
p.176].
Aşadar, observăm şi implicaţia instituţiei prescripţiei extinctive în cadrul procesului civil, acţiunea civilă prin care se urmăreşte valorificarea unui drept
prescris va fi respinsă ca fiind depusă tardiv, legea
sancţionând pasivitatea reclamantului. În acelaşi
timp, trebuie să menţionăm că în corespundere cu
disponibilitatea procesului civil, care constă în posibilitatea participanţilor la proces, în primul rând a
părţilor, de a dispune liber de dreptul subiectiv material sau de interesul legitim supus judecăţii, precum
şi de a dispune de drepturile procedurale, de a alege modalitatea şi mijloacele procedurale de apărare
(art. 27 din Codul de procedură civilă [7]) şi în conformitate cu art. 271 Cod civil, prescripţia extinctivă
nu operează de drept, ci numai la cererea persoanei
în a cărei favoare a curs prescripţia. Prin împlinirea
termenului de prescripţie se naşte, ope legis, dreptul sau facultatea de a opune beneficiul prescripţiei împlinite, iar nu şi constatarea stingerii înseşi a
dreptului la acţiune [17, p.2683]. După cum s-a mai
menţionat în doctrină [1, p.43-44], prescripţia liberatorie nu conferă, aceluia care poate s-o invoce, decât
o excepţie spre a opri acţiunea îndreptată contra
lui.
Prescripţia extinctivă era până nu demult în înInstitutul Naţional al Justiţiei
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tregime reglementată numai de Codul civil, Codul
de procedură civilă nici într-un fel nu se referea la
invocarea prescripţiei extinctive. Aşadar, art. 271 din
Codul civil stipulează că invocarea împlinirii termenului de prescripţie urmează a fi efectuată până la
încheierea dezbaterilor în fond. În apel sau în recurs,
prescripţia poate fi opusă de îndreptăţit numai în cazul în care instanţa se pronunţă asupra fondului. Considerăm că această soluţie nu este una oportună şi
este contrară naturii juridice a prescripţiei extinctive,
deoarece, în mod nejustificat, obligă instanţa să cerceteze fondul cauzei pentru ca la sfârşit să constate
că dreptul subiectiv este prescris şi nu era necesar de
examinat fondul cauzei, oricum pretenţiile urmând a
fi respinse.
Este demn de menţionat faptul că, relativ recent,
a fost publicată Legea nr. 17 din 05.04.2018 pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative [11]
care modifică esenţial anumite instituţii din cadrul
Codului de procedură civilă. Acest act normativ, printre altele, completează Codul de procedură civilă cu
art.1861 cu denumirea marginală „Excepţia de tardivitate”. Art.1861 Codul de procedură civilă arată că cererile depuse în instanţa de judecată peste termenul de
prescripţie extinctivă, a căror tardivitate a fost invocată de partea în proces, persoana în a cărei favoare
a curs prescripţia, creditorul persoanei, sau la cererea
oricărei alte persoane care are interes legitim, la faza
pregătirii cauzei pentru dezbateri, se examinează în
fond doar după examinarea de către instanţa de judecată a excepţiei de tardivitate.
În primul rând, trebuie să menţionăm că au fost
modificate condiţiile de invocare a excepţiei de tardivitate, aceasta urmează a fi ridicată doar la faza
pregătirii cauzei pentru dezbateri, dar nu până la
încheierea dezbaterilor în fond, după cum specifică
Codul civil. Prin urmare, avem o contradicţie între
prevederile Codului civil şi Codului de procedură civilă privitor la invocarea excepţiei de tardivitate: în
acord cu Codul civil aceasta se invocă până la încheierea dezbaterilor în fond, iar în conformitate cu Codul
de procedură civilă – la faza pregătirii cauzei pentru
dezbateri. Acest conflict de norme se soluţionează
având în vedere prevederile art.7 alin. (3) din Legea
nr. 100/2017 cu privire la actele normative [12], care
arată că în cazul în care între două acte legislative cu
aceeaşi forţă juridică apare un conflict de norme ce
promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect
al reglementării, se aplică prevederile ultimului act
normativ adoptat, aprobat sau emis. Astfel, invocarea excepţiei de tardivitate în procesul civil va urma
să fie efectuată până la finalizarea pregătirii cauzei
pentru dezbateri. În acelaşi timp, în scopul excluderii
divergenţilor dintre actele normative, propunem de
Institutul Naţional al Justiţiei
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lege ferenda ca art. 271 Codul civil să aibă următorul
cuprins: „Prescripţia poate fi invocată numai de persoana interesată conform regulilor stabilite de Codul
de procedură civilă”.
În al doilea rând, observăm că prin modificările
operate a fost transformată natura juridică a mijlocului de apărare prin care se invocă prescrierea dreptului. Înainte ca să ne referim la acest aspect, trebuie
să remarcăm faptul că excepţia de tardivitate este, de
regulă, un mijloc de apărare utilizat de către pârât în
procesul civil. În general, pârâtul poate utiliza următoarele mijloace de apărare: obiecţiile material-juridice, excepţiile procesuale şi acţiunea reconvenţională.
Aşadar, până la operarea modificărilor menţionate,
pârâtul arăta că dreptul reclamantului este prescris
sub aspect extinctiv prin intermediul obiecţiei material-juridice, instanţa urmând să se expună asupra
acestei obiecţii prin hotărâre. În acest context, în doctrină, pe bună dreptate, s-a susţinut că obiecţiile material-juridice se referă la circumstanţele de fapt şi de
drept pe care se bazează reclamantul pentru a convinge instanţa să nu admită acţiunea, astfel, invocarea pierderii termenului de prescripţie este o obiecţie
material-juridică care poate să ducă la neadmiterea
acţiunii, dacă instanţa nu repune reclamantul în termen [3, p.265].
Însă, după modificările operate, considerăm că
invocarea excepţiei de tardivitate nu va reprezenta
o obiecţie material-juridică, ci o excepţie procesuală. În doctrina română [5, p.116], excepţia procesuală este definită ca mijlocul procedural prin care, în
condiţiile legii, partea interesată, (…) sau instanţa din
oficiu, invocă, în cadrul procesului civil şi fără a pune
în discuţie fondul dreptului, neregularităţi procedurale privitoare la compunerea şi constituirea instanţei, competenţa acesteia ori la procedura de judecată
sau lipsuri referitoare la exerciţiul dreptului la acţiune
ori, dimpotrivă, aplicarea normelor legale referitoare
la acestea, urmărind, după caz, declinarea competenţei, amânarea judecăţii, refacerea unor acte, anularea,
respingerea ori perimarea cererii. În privinţa modului
de rezolvare a excepţiei procesuale, acesta se deosebeşte de obiecţia material-juridică prin faptul că în
privinţa obiecţiei materiale judecătorul se pronunţă prin hotărâre judecătorească, în timp ce excepţia
procesuală este rezolvată prin intermediul încheierii
susceptibile de recurs separat, în situaţia în care judecătorul admite excepţia procesuală sau care poate fi
contestată numai odată cu fondul, dacă judecătorul
nu acceptă excepţia. În susţinerea punctului de vedere că excepţia de tardivitate se invocă prin intermediul excepţiei procesuale, invocăm prevederile
art.1861 alin. (3) introdus în Codul de procedură civilă:
„Dacă nu se dispune repunerea în termenul de prescrip-
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ţie şi/sau se admite excepţia de tardivitate, instanţa
de judecată respinge acţiunea ca fiind tardivă printr-o
încheiere motivată, care poate fi contestată cu recurs”,
iar alin. (5) al aceluiaşi articol arată că „dacă se dispune repunerea în termen şi/sau excepţia de tardivitate se
respinge, instanţa de judecată emite o încheiere motivată pasibilă de contestare odată cu fondul şi continuă
examinarea cauzei”.
Totodată, diferă şi modalitatea de examinare a
acestor două mijloace de apărare: obiecţia materialjuridică de prescriere a dreptului la acţiune (sau de
tardivitate) nu împiedică analizarea celorlalte obiecţii
materiale şi nici examinarea fondului cauzei; iar admiterea excepţiei procesuale de tardivitate va duce la
respingerea acţiunii, fără ca instanţa să mai analizeze
celelalte obiecţii materiale sau fondul cauzei. În acest
sens, în doctrină s-a afirmat că instanţa de judecată,
odată ce stabileşte că, într-adevăr, dreptul la acţiune
este prescris, este împiedicată să cerceteze fondul
dreptului [18, p.425].
În plus, apreciem că apărarea prin intermediul căreia se invocă prescrierea dreptului reprezintă acum
o modalitate de apărare strict procedurală, devenind
o instituţie a dreptului procesual civil. După cum am
menţionat mai sus, prescripţia extinctivă stinge dreptul la acţiune a titularului, pe când dreptul subiectiv
civil continuă să existe, acesta nu încetează şi nici nu
se stinge. În această privinţă, reamintim că persoana
care a executat obligaţia după expirarea termenului
de prescripţie extinctivă nu are dreptul să ceară restituirea celor executate. De vreme ce prescripţia nu
stinge dreptul subiectiv civil, care dăinuie şi după împlinirea termenului prevăzut de lege, ci numai dreptul la acţiune, această reglementare oferă argumentul legal de text pentru a considera că prescripţia nu
este o instituţie a dreptului civil material, ci ea aparţine dreptului procesual civil, natura sa juridică fiind
procesuală [18, p.420]. Deci, admiterea excepţiei de
tardivitate nu afectează dreptul subiectiv civil supus
judecăţii, instanţa constată doar că litigiul nu poate fi
examinat şi soluţionat din cauza neexercitării dreptului la acţiune în termenul stabilit de lege.
Modificările operate au schimbat şi cercul persoanelor ce au posibilitatea de a invoca prescrierea dreptului. Sub imperiul art. 271 Codul civil, respingerea
acţiunii ca fiind tardivă era posibilă numai la cererea
persoanei în a cărei favoare a curs prescripţia, adică
numai la cererea pârâtului. Deşi, dacă interpretăm
extensiv acest text de lege, atunci putem specifica că
prin sintagma „la cererea persoanei în a cărei favoare a
curs prescripţia” se atribuie dreptul oricărei persoane
care ar avea un interes legitim de a invoca prescrierea
dreptului, cum ar fi, de exemplu, creditorii pârâtului.
Însă, nu suntem de acord cu o astfel de interpretare
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şi considerăm că din prevederile art. 271 Codul civil
reiese că cel îndreptăţit de a invoca prescrierea dreptului va fi numai pârâtul. Iar sub imperiul art. 1861
alin. (1) Cod de procedură civilă, se bucură de dreptul
de a invoca excepţia de tardivitate: partea în proces,
persoana în a cărei favoare a curs prescripţia, creditorul persoanei, sau oricare altă persoană care are interes legitim. În situaţia în care excepţia de tardivitate
este invocată nu de partea în proces, persoana care
o invocă va avea calitatea de intervenient accesoriu
(intervenientul care nu formulează pretenţii proprii
asupra obiectului litigiului) cu drepturile şi obligaţiile procedurale ale părţii căreia i se alătură (art. 67-68
Cod de procedură civilă). Anticipând practici de implementare a acestor prevederi, considerăm că dacă
un terţ neimplicat în proces se consideră „oricare altă
persoană care are interes legitim” şi intenţionează să
invoce excepţia tardivităţii unei acţiuni civile acceptate spre examinare în instanţa de judecată, atunci
trebuie mai întâi să solicite instanţei de a fi acceptat
în proces, măcar ca intervenient accesoriu, de partea
pârâtului. Instanţa are prerogativa de a nu-l accepta,
situaţie în care excepţia de tardivitate nu mai ajunge
să fie examinată.
Odată cu invocarea excepţiei de tardivitate, partea împotriva căreia se invocă va putea solicita repunerea în termenul de prescripţie. De regulă, excepţia
de tardivitate va fi ridicată împotriva reclamantului,
dar se pot întâlni situaţii când această excepţie se fie
invocată împotriva pârâtului. Aşadar, în ipoteza intentării acţiunii reconvenţionale de către pârât, reclamantul (sau intervenientul accesoriu din partea reclamantului) va putea invoca excepţia de tardivitate
a acţiunii reconvenţionale. Prin urmare, considerăm
că propoziţia a doua din cadrul art.1861 alin. (1) Cod
de procedură civilă care prevede: „Dacă reclamantul
a solicitat repunerea în termenul de prescripţie sau
solicită repunerea la ridicarea excepţiei, instanţa de
judecată examinează excepţia de tardivitate concomitent cu cererea de repunere în termen”, urmează
a fi interpretat extensiv în sensul recunoaşterii dreptului pârâtului de a solicita repunerea în termenul de
prescripţie la intentarea acţiunii reconvenţionale. Mai
mult decât atât, acţiunea reconvenţională duce la repoziţionarea părţilor în proces, pârâtul iniţial devine
reclamant în propria acţiune reconvenţională.
În concluzie: modificările adoptate de Parlamentul Republicii Moldova în ceea ce priveşte introducerea în Codul de procedură civilă a excepţiei de tardivitate vor crea condiţii necesare întru examinarea
promptă a multor categorii de cauze civile. Datorită
transformării naturii juridice a mijlocului de apărare
prin care este invocată prescripţia dreptului la acţiInstitutul Naţional al Justiţiei
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une: din obiecţie material-juridică în excepţie procesuală, instanţa mai întâi va verifica temeinicia excepţiei de tardivitate şi, dacă o va respinge, va trece
la examinarea fondului cauzei. Respectiv, admiterea
acestei excepţii de tardivitate va avea ca efect respingerea acţiunii ca fiind tardivă, ceea ce se dispunea,
conform vechilor reglementări, numai după examinarea cauzei în fond. Aparent, o consecinţă negativă
a acestor modificări ar fi că partea interesată va fi obligată să invoce excepţia de tardivitate numai în faza
pregătirii cauzei pentru dezbateri sub sancţiunea
decăderii, astfel această posibilitate fiind limitată în
timp, în comparaţie cu vechile reglementări, când invocarea prescripţiei dreptului putea fi efectuată până
la încheierea dezbaterilor în fond. Totuşi, apreciem că
această limitare va disciplina părţile în proces şi va
asigura examinarea echitabilă a cauzelor civile.
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In the present scientific paper, the authors carried
out an analysis of the concept of the organized entrapment in the light of the case law developed by
the European Court of Human Rights, highlighting
its essence, particularities, general principles of
organizing and carrying out the special operations
of state agents and procedural guarantees inherent in the right to a fair trial in that context. There
were analysed main cases in which the European
forum ruled on the entrapment organized by the
police forces, and a separate place was offered to
the case law versus Moldova.
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Sumar
În prezentul demers ştiinţific autorii au efectuat o
analiză a conceptului provocării organizate în lumina
jurisprudenţei degajate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, reliefând esenţa acesteia, particularităţile, principiile generale de organizare şi desfăşurare a
operaţiunilor speciale ale agenţilor statului, precum şi
garanţiile procesuale inerente dreptului la un proces
echitabil în contextul respectiv. Au fost scoase în vizor
principalele cauze în care forul contenciosului european s-a pronunţat asupra provocării organizate de
către forţele poliţieneşti, un loc separat revenind jurisprudenţei dezvoltate versus Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: provocare, agent al statului, agent sub
acoperire, operaţiune a poliţiei, criminalitate, jurisprudenţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Tematica provocării organizate la săvârşirea unei infracţiuni din partea agenţilor statului (agenţilor provocatori) sau celor asimilaţi acestora este una relativ nouă
în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului de
la Strasbourg.
Magistraţii internaţionali, de regulă, o analizează în
contextul garanţiilor recunoscute unui proces echitabil
pe terenul art. 6 § 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).
Domeniul în cauză a apărut în vizorul Înaltei Curţi ca
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răspuns la activităţile specifice ale agenţilor statului de
urmărire penală în cazurile de criminalitate organizată
şi de corupţie, îndeosebi implicând funcţionari publici.
Deşi buna administrare a justiţiei nu interzice posibilitatea aplicării de către instituţiile vizate a măsurilor speciale de investigaţie, inclusiv prin recurgerea la operaţiuni
sub acoperire sau cu implicarea informatorilor anonimi,
asemenea acţiuni urmează să fie puse în balanţă cu un
sistem de garanţii suficiente împotriva abuzurilor.
Conceptul provocării organizate se referă la situaţia
în care agenţii statului se implică dincolo de rolul pasiv
al oficialilor responsabili de investigarea anumitor fapte
penale, ei înşişi în mod activ incitând sau instigând indivizii să comită infracţiuni care nu ar fi fost săvârşite fără
influenţa respectivă.
De altfel, instituţiile statului trebuie să demonstreze
un grad serios de responsabilitate în organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor speciale, pentru a nu deraia spre
ilegalitate şi a nu pune în pericol dreptul fundamental al
individului la un proces echitabil, prin provocarea acestuia la comiterea unei infracţiuni. Interzicerea provocării
se extinde şi la recurgerea la tehnicile de operare care
implică aranjarea mai multor tranzacţii ilicite cu persoana bănuită de comiterea infracţiunilor.
Astfel, acţiunile agenţilor provocatori sunt chemate
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să investigheze activitatea criminală în curs de desfăşurare într-un mod esenţial pasiv şi să nu exercite o influenţă de natură să incite comiterea unei infracţiuni. Prin
urmare, infiltrarea şi participarea unui agent sub acoperire nu trebuie să extindă rolul poliţiei dincolo de cel al
agenţilor sub acoperire spre deosebire de cel al agenţilor
provocatori [8].
Deşi într-o perioadă relativ scurtă de timp, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a dezvoltat în ceea ce priveşte implicaţiile provocării organizate,
existând mai multe cauze în care autorităţile naţionale
au admis încălcări ale garanţiilor fundamentale ale unui
proces echitabil în cadrul operaţiunilor poliţieneşti desfăşurate, deoarece au avut un rol pe departe pasiv în respectivele operaţiuni.
Din această perspectivă, cea mai relevantă speţă
asupra căreia s-a pronunţat Marea Cameră a Curţii este
Ramanauskas c. Lituaniei (2008) [4], circumstanţele căreia sunt particulare. Reclamantul, la momentul evenimentelor, avea funcţia de procuror. O persoană pe care
nu o cunoştea de dinainte, despre care ulterior s-a aflat
că era ofiţer într-un serviciu al poliţiei specializat în combaterea corupţiei, l-a contactat prin intermediul unei cunoştinţe din sfera relaţiilor sale personale. Persoana respectivă i-a cerut să obţină achitarea unei terţe persoane
şi i-a oferit în acest scop suma de 3.000 de dolari americani. Reclamantul a susţinut că iniţial a refuzat propunerea, dar a acceptat-o după ce interlocutorul său i-a făcut
aceeaşi ofertă de mai multe ori. Ofiţerul şi-a informat angajatorul, iar în noiembrie 1999, Adjunctul Procurorului
General l-a autorizat să simuleze acte de corupţie.
La scurt timp, reclamantul a primit mita promisă. În
august 2000, acesta a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate pentru luare de mită în sumă de 2.500
dolari. Această decizie a fost confirmată în apel. Curtea
Supremă a respins recursul introdus de reclamant, motivând că nu exista nicio probă care să demonstreze că
negocierile iniţiale au avut loc la ordinul serviciilor de
poliţie, că autorităţile au fost informate despre operaţiune abia după ce reclamantul a acceptat luarea de mită şi
că, autorizându-l pe ofiţerul implicat în operaţiune să-şi
continue activităţile, autorităţile s-au limitat la a se asocia la săvârşirea unei infracţiuni care era în curs de desfăşurare. În opinia instanţei naţionale, problema provocării
la săvârşirea unei infracţiuni nu a avut efect asupra încadrării juridice a comportamentului reclamantului.
După cum am menţionat, Curtea a examinat circumstanţele invocate pe terenul art. 6 § 1 din CEDO, analizând în ce măsură procedura internă a garantat suficient
şi adecvat drepturile apărării, ţinându-se cont de respectarea principiilor contradictorialităţii şi a egalităţii armelor, urmare a provocării organizate.
Astfel, judecătorii europeni au estimat că, atunci când
un acuzat pledează că a fost provocat să comită o infracţiune, jurisdicţiile naţionale penale trebuie să examineze
prudent dosarul, deoarece procesul echitabil în sensul
art. 6 § 1 din CEDO reclamă respingerea tuturor probelor obţinute prin intermediul provocării poliţieneşti, cu
Institutul Naţional al Justiţiei
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atât mai mult dacă operaţiunea s-a desfăşurat în absenţa
unui cadru legal şi a garanţiilor legale suficiente. Prin urmare, Curtea a concluzionat că autorităţile naţionale nu
pot fi exonerate de răspundere pentru acţiunile ofiţerilor
de poliţie, limitându-se la invocarea faptului că aceştia,
deşi îndeplineau acte specifice activităţii poliţieneşti, ar
fi acţionat „în particular”. Răspunderea autorităţilor trebuie asumată cu atât mai mult cu cât faza iniţială a operaţiunii s-a desfăşurat în afara unui cadru legal şi în absenţa unei autorizări judecătoreşti. În plus, autorizându-l
pe poliţistul respectiv să simuleze acte de corupţie şi
scutindu-l pe acesta de orice răspundere penală, autorităţile au conferit ex post factum un caracter legitim fazei preliminare şi au profitat de rezultatele acesteia. De
asemenea, nu s-a oferit nicio explicaţie satisfăcătoare cu
privire la raţiunile şi eventualele motive personale pentru care poliţistul l-ar fi abordat din proprie iniţiativă pe
reclamant, fără să-i informeze pe superiori; nu s-au oferit
nici motive pentru care acesta nu a fost urmărit penal
pentru actele săvârşite în cadrul fazei preliminare.
În această privinţă, Guvernul s-a limitat să facă referire
la faptul că toate documentele relevante au fost distruse.
În opinia Curţii, de aici rezultă că autorităţile lituaniene
îşi asumă răspunderea pentru acţiunile poliţistului şi persoanei cunoscute de reclamant, care au precedat autorizarea înscenării luării de mită şi orice altă soluţie ar lăsa
loc de abuzuri şi arbitrariu, permiţând eludarea principiilor aplicabile. Activităţile poliţistului implicat şi ale persoanei cunoscute de reclamant au depăşit limita a ceea
ce constituie simpla observare pasivă a unei activităţi infracţionale existente: nu există nicio dovadă că reclamantul a comis infracţiuni anterior, în special infracţiuni ce ţin
de domeniul corupţiei, toate întrevederile dintre reclamant şi poliţistul implicat au avut loc la iniţiativa acestuia
din urmă, iar reclamantul, în ochii Curţii Europne, pare să
fi fost supus unor insistenţe vădite din partea celor doi
interlocutori ai săi pentru a se implica într-o activitate infracţională, deşi nu exista niciun element obiectiv care să
indice intenţia sa de a se implica în aşa ceva.
Or, reclamantul a susţinut pe toată durata procedurii că a fost provocat să comită infracţiunea. În consecinţă, Curtea a constatat că autorităţile şi instanţele
interne ar fi trebuit, cel puţin, să examineze în detaliu
dacă organele de urmărire penală au provocat sau nu
la săvârşirea unei fapte penale. În acest scop, acestea
ar fi trebuit să verifice în special motivele pentru care
operaţiunea a fost organizată, amploarea participării
poliţiei la infracţiune, precum şi natura instigării sau
a presiunilor exercitate asupra reclamantului. Pentru Curte, acest lucru era cu atât mai important cu cât
persoana cunoscută de reclamant, care i l-a prezentat
pe poliţist şi care pare să fi jucat un rol semnificativ în
succesiunea evenimentelor, care au condus la darea şi
luarea de mită, nu a fost citată niciodată să depună mărturie în dosarul cauzei, deoarece nu a fost găsită. Pentru
fiecare dintre aceste aspecte, Curtea consideră, pe bună
dreptate, că ar fi trebuit ascultate argumentele apărării
reclamantului.
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S-a specificat că autorităţile interne au negat însă orice provocare din partea poliţiei şi nu au luat nicio măsură, la nivelul instanţelor judecătoreşti, pentru a cerceta
serios afirmaţiile reclamantului în acest sens. Mai precis,
autorităţile nu au făcut nicio încercare pentru a clarifica
rolul jucat de protagoniştii din acest caz, deşi condamnarea reclamantului s-a bazat pe probe strânse în urma
provocării din partea poliţistului, pe care reclamantul a
denunţat-o.
Curtea a mai reţinut că instanţa supremă a considerat
că, odată stabilită vinovăţia reclamantului, o eventuală
influenţă externă asupra hotărârii acestuia de a săvârşi
infracţiunea şi-a pierdut orice relevanţă. Mărturisirea
unei infracţiuni săvârşite la provocarea cuiva nu face să
dispară nici provocarea şi nici efectele acesteia. Acţiunile poliţistului implicat şi ale persoanei cunoscute de
reclamant au avut ca efect provocarea reclamantului
la săvârşirea infracţiunii pentru care a fost condamnat
şi nu există nicio dovadă că, fără intervenţia acestora,
infracţiunea ar fi fost săvârşită.
În final, Marea Cameră a Curţii, în unanimitate, a conchis că, ţinând seama de această intervenţie şi de folosirea ei în procedura penală în litigiu, procesul reclamantului nu a avut un caracter echitabil, acordându-i suma
de 30.000 euro cu titlu de daune materiale şi morale.
În speţa respectivă, magistraţii europeni au reiterat
principiile degajate într-o altă speţă exminată de Curte,
Teixeira de Castro c. Portugaliei (1998) [6], care a relevat circumstanţe similare. În fapt, reclamantului, în cadrul unei operaţiuni poliţieneşti de luptă cu traficul de
droguri, doi poliţişti deghizaţi, prin intermediul unui terţ,
i-au propus să facă rost de heroină, el acceptând prin implicarea şi altor persoane. În urma reţinerii şi fiind învinuit de trafic de droguri, reclamantul a pretins că a fost
victima provocării din partea ofiţerilor de poliţie, care au
avut roluri de agenţi provocatori.
Instanţele naţionale au respins argumentele reclamantului în apărarea sa, specificând că folosirea unui
agent „sub acoperire” sau chiar a unui „agent provocator”
nu părea să fie interzisă de legislaţia internă, cu condiţia ca sacrificiul libertăţii individuale a acuzatului să fie
justificat de valorile care erau susţinute. Iar la caz, având
în vedere faptul că reclamantul a fost iniţial abordat de
terţă persoană, comportamentul ofiţerilor de poliţie nu
a fost decisiv în speţă pentru comiterea infracţiunii. Instanţele interne şi-au bazat concluzia privind vinovăţia
reclamantului pe mărturiile acestuia şi depoziţiile martorilor, inclusiv ai celor doi poliţişti care au dezvoltat operaţiunea antidrog.
În faţa forului de la Strasbourg, reclamantul s-a plâns
că nu a beneficiat de un proces echitabil prin faptul că a
fost provocat de ofiţeri de poliţie pentru a comite o infracţiune pentru care a fost mai târziu condamnat, contrar art. 6 § 1 din CEDO.
Stabilind soluţia, Curtea Europeană a Drepturilor
Omului a reiterat principiile generale aplicabile cauzei şi
a notat faptul că admisibilitatea probelor este în primul
rând o problemă de reglementare din partea dreptului
naţional şi, ca regulă generală, ţine de competenţa in-
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stanţelor naţionale să evalueze dovezile în faţa lor. Sarcina Curţii în temeiul Convenţiei nu este să se pronunţe
asupra faptului dacă declaraţiile martorilor au fost admise în mod corespunzător ca probă, ci mai degrabă să se
stabilească dacă procedura în ansamblu, inclusiv modul
în care au fost administrate dovezile, a fost corectă.
În opinia Curţii, Convenţia nu se opune ca, în faza
de investigare a procedurilor penale şi în cazul în care
natura infracţiunii o justifică, să se invoce surse precum
informatorii anonimi, deşi utilizarea ulterioară a declaraţiilor lor de către instanţa de judecată pentru a constata
o condamnare este o chestiune diferită.
Potrivit raţionamentului jurisdicţional, utilizarea
agenţilor sub acoperire trebuie să fie limitată şi să se
instituie măsuri de protecţie chiar şi în cazurile privind
combaterea traficului de droguri. Deşi creşterea criminalităţii organizate impune, fără îndoială, adoptarea unor
măsuri adecvate, dreptul la o administrare corectă a justiţiei are totuşi un loc atât de important încât nu poate fi
sacrificat de dragul unei oportunităţi. Cerinţele generale
ale corectitudinii prevăzute la art. 6 se aplică procedurilor privind toate tipurile de infracţiuni, de la cele mai
simple la cele mai complexe. Iar interesul public nu
poate justifica utilizarea probelor obţinute ca urmare
a provocării din partea poliţiei.
În speţă, Curtea a observat că rolul ofiţerilor de poliţie
a fost limitat la a acţiona ca un agent sub acoperire şi este
necesar să se stabilească dacă activităţile celor doi poliţişti depăşesc sau nu activitatea unor asemenea agenţi.
Guvernul nu a susţinut că intervenţia ofiţerilor a avut
loc în cadrul unei operaţiuni de combatere a traficului de
droguri comandate şi supravegheate de un judecător. De
asemenea, nu se pare că autorităţile competente au avut
motive întemeiate să bănuiască că Teixeira de Castro era
un traficant de droguri; dimpotrivă, nu avea un cazier judiciar şi nici o anchetă preliminară cu privire la el nu fusese deschisă. Într-adevăr, el nu a fost cunoscut ofiţerilor de
poliţie, care au venit doar în contact cu el prin intermediul
unor terţe persoane. În plus, substanţele narcotice nu se
aflau la domiciliul solicitantului; el le-a obţinut de la o terţă parte, care le avea, la rândul său, de la o altă persoană.
De asemenea, hotărârile judecătoreşti nu indică faptul că, la momentul arestării sale, reclamantul a avut mai
multe droguri în posesia sa decât cantitatea pe care poliţiştii o solicitaseră, şi că a depăşit ceea ce fusese provocat
să facă de către poliţie. Nu există dovezi care să susţină
argumentul Guvernului potrivit căruia reclamantul a fost
predispus să comită infracţiuni.
Din aceste circumstanţe, Curtea a rezultat că aceşti
doi ofiţeri de poliţie nu s-au limitat la investigarea activităţii criminale a reclamantului într-o manieră esenţială
pasivă, ci au exercitat o influenţă care să incite la comiterea infracţiunii. Mai mult, s-a subliniat că, în deciziile
lor, tribunalele naţionale au afirmat că reclamantul a fost
condamnat în principal pe baza declaraţiilor celor doi
ofiţeri de poliţie.
În lumina tuturor acestor consideraţii, Curtea de la
Strasbourg a concluzionat, cu opt voturi pro la unul contra, că acţiunile celor doi ofiţeri de poliţiele – au depăşit
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pe cele ale agenţilor sub acoperire pentru că au provocat
infracţiunea şi nu există nimic care să sugereze că, fără
intervenţia lor, aceasta ar fi fost săvârşită. Această intervenţie şi utilizarea ei în cadrul procedurii penale în speţă a însemnat că, chiar de la început, reclamantul a fost
definitiv lipsit de un proces echitabil, contrar art. 6 § 1 al
Convenţiei europene a drepturilor omului.
Aceeaşi consecvenţă jurisprudenţială Curtea a urmato şi în speţa Sandu c. Republicii Moldova (2014) [5]. La momentul evenimentelor reclamantul era şeful unei clinici
veterinare de stat. Potrivit versiunii oficiale, la 25 septembrie 2006 o persoană (C.) a venit în biroul reclamantului
exprimându-şi dorinţa de a vaccina câinele său şi de a obţine un document necesar pentru a călători peste hotare
cu câinele. Reclamantul i-a spus că procedura poate dura
de la două până la trei luni, însă ar putea fi accelerată în
schimbul a 1000 lei moldoveneşti şi ar putea să elibereze
documentul respectiv fără examinarea câinelui, deşi cunoştea că acesta nu fusese vaccinat. Imediat după aceea,
C. a plecat la Comisariatul de poliţie Râşcani, mun. Chişinău şi a solicitat ajutor pentru a-l prinde pe reclamant în
flagrant în momentul primirii mitei.
Urmare a plângerii lui C., o serie de acţiuni procedurale au fost întreprinse în aceeaşi dimineaţă. Mai târziu în
aceeaşi zi, C. a intrat în biroul reclamantului şi i-a spus că
el are numai 400 lei. Reclamantul a luat banii, a aplicat o
ştampilă şi a efectuat înscrierile relevante în paşaportul
câinelui. Ulterior, colaboratorii de poliţie ai Comisariatului de poliţie Râşcani, mun. Chişinău au intrat în biroul
reclamantului şi au depistat în buzunarul acestuia 400
lei. Banii au fost marcaţi cu scopul de a dovedi fapta de
luare de mită.
Reclamantul a fost condamnat de corupere pasivă,
instanţa de judecată invocând următoarele probe: plângerea iniţială a lui C. adresată poliţiei şi declaraţiile ulterioare, inclusiv ale colaboratorilor de poliţie ai Comisariatului de poliţie Râşcani, mun. Chişinău, precum şi constatările cercetării la faţa locului în cadrul căreia în biroul
reclamantului, la 25 septembrie 2006, au fost depistaţi
400 lei în buzunarul acestuia.
În ceea ce priveşte alegaţia reclamantului şi a avocatului său precum că întregul eveniment a fost rezultatul
organizării unei provocări de către colaboratorii de poliţie, instanţa naţională a constatat următoarele: „Este neîntemeiată afirmaţia că învinuirea adusă reclamantului
este un act de provocare de corupere pasivă, organizat
de către organele de poliţie, deoarece atât în cadrul urmăririi penale cât şi în şedinţa de judecată C. a declarat
sub jurământ că reclamantul a extorcat de la el bani pentru urgentarea vaccinării câinelui. Mai mult ca atât, în
momentul reţinerii, inculpatul a scos banii extorcaţi din
buzunarul său, ceea ce denotă acţiuni intenţionate ale
inculpatului şi nu act de provocare”.
Sentinţa instanţei de fond a fost contestată, fiind
menţinută în ordine de apel şi de recurs.
În faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, reclamantul Sandu s-a plâns că a fost provocat să săvârşească
infracţiunea de corupere pasivă, or, C. nu a avut un câine
şi, prin urmare, nu a avut necesitatea de a solicita docuInstitutul Naţional al Justiţiei
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mente ce ar fi confirmat vaccinarea unui câine; în plus, C.
nu avea bani pentru vaccinare şi nici pentru mită, şi că
banii i-au fost daţi de către colaboratorii de poliţie. Astfel,
C. a acceptat să acţioneze ca agent provocator din partea poliţiei şi aceştia i-au dat paşaportul unui câine decedat anterior, care aparţinea unei alte persoane. Potrivit
Guvernului, reclamantul nu a fost victima unei provocări,
deoarece C. nu avea nici o legătură cu colaboratorii de
poliţie şi că el a depus o plângere împotriva reclamantului doar după ce acesta i-a cerut mită. Prin urmare, colaboratorii de poliţie au intervenit doar după ce reclamantul a iniţiat activitatea sa infracţională şi după ce au fost
sesizaţi de către C., care este o persoană privată. C. a confirmat această versiune a evenimentelor în instanţa de
judecată, iar instanţele judecătoreşti naţionale au admis
explicaţia respectivă. În plus, Guvernul a considerat că au
existat garanţii procesuale împotriva provocării, întrucât
acţiunile colaboratorilor de poliţie au fost subiectul unui
control judiciar ex post factum.
În stabilirea soluţiei juridice, magistraţii internaţionali
au reiterat aceleaşi principii generale degajate anterior
în jurisprudenţa Curţii, în special cele referitoare la rolul
de agent provocator al persoanelor private. Astfel, Curtea Europeană a notat cu trimitere la speţele Vanyan
c. Rusiei (2005) [7] şi Edwards şi Lewis c. Regatului Unit [1]
că problema provocării poate fi pusă chiar şi în situaţiile
în care activitatea respectivă a fost efectuată de către o
persoană privată care a acţionat ca agent sub acoperire,
în timp ce aceasta a fost, de fapt, organizată şi condusă
de către colaboratorii de poliţie. Iar în cazul în care un
acuzat susţine că a fost provocat la săvârşirea unei infracţiuni, instanţele judecătoreşti trebuie să examineze minuţios materialele dosarului, deoarece pentru a îndeplini
cerinţa unui proces echitabil în sensul art. 6 § 1 din Convenţie, toate probele obţinute în rezultatul provocării de
către poliţie trebuie să fie excluse.
Dacă informaţia prezentată de către organele de urmărire penală nu permite să se conchidă că reclamantul
a fost subiectul unei provocări din partea poliţiei, Curtea
consideră esenţial ca în fiecare cauză să se examineze calitatea evaluării de către instanţele naţionale a pretinsei
provocări şi să se asigure că acestea au respectat în mod
corespunzător drepturile acuzatului la apărare, în special dreptul la o procedură contradictorie şi la egalitatea
armelor.
În speţă, Curtea a analizat, în primul rând, dăcă reclamantul putea fi în mod rezonabil considerat ca fiind
implicat în activitatea infracţională respectivă până la
implicarea poliţiei. Cu alte cuvinte, dacă reclamantul
ar fi săvârşit infracţiunea în lipsa pretinsei provocări. În
context, Curtea a reiterat că, în cazul în care implicarea
poliţiei se limitează la asistarea unei persoane private
la înregistrarea săvârşirii unei acţiuni ilegale de către o
altă persoană privată, factorul determinant rămâne a fi
comportamentul celor două. Prin urmare, întrucât reclamantul l-a acuzat pe C. de provocare la săvârşirea infracţiunii, Curtea vede necesar de a examina modul în care
instanţele judecătoreşti naţionale au apreciat comportamentul lui C. în cauză. La acest aspect, Curtea a notat
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că reclamantul a invocat în faţa instanţelor judecătoreşti
naţionale că C. nu a avut niciodată un câine. Prin urmare,
el nu a avut nici un temei de a intra în biroul reclamatului şi de a solicita un certificat de vaccinare. Paşaportul animalului care a fost anexat la dosar se referă la un
câine de rasă diferită decât cea indicată iniţial de către
C. în plângerea sa depusă la poliţie. Mai mult, potrivit reclamantului, documentul respectiv se referea la un câine
care aparţinea unei alte persoane şi nu lui C., fapt care
nici nu a fost disputat de Guvern. În opinia Curţii, aceste neconcordanţele ar fi trebuit să determine poliţia să
aibă îndoieli legitime sau, cel puţin, să conducă la o verificare mai detaliată a veridicităţii plângerii şi a motivelor inerente ei. Dacă C. a furnizat poliţiei informaţii false
privind existenţa unui câine şi necesitatea de a obţine
documentele relevante, atunci credibilitatea acestuia ar
fi creat suspiciuni, în momentul când acesta a susţinut că
reclamantul i-ar fi solicitat mită. Potrivit Curţii, instanţele
judecătoreşti naţionale, la rândul lor, ar fi trebuit să efectueze o analiză minuţioasă a acestor neconcordanţe şi a
modului în care a reacţionat poliţia la ele.
Curtea a subliniat că reclamantul a invocat aceste argumente în faţa instanţelor judecătoreşti naţionale, acuzând-l pe C. de provocare la corupere pasivă cu ajutorul
poliţiei. În această situaţie, „ţine de obligaţia procuraturii
de a demonstra faptul că nu a existat o provocare, dacă
alegaţiile inculpatului nu sunt în totalitate neverosimile. În absenţa unor asemenea dovezi, este obligaţia
autorităţilor judiciare să examineze circumstanţele cauzei şi să întreprindă acţiunile necesare pentru stabilirea adevărului în vederea determinării dacă a fost sau
nu vreo provocare”. De asemenea, Curtea a notat că nu
a existat nici o prezumţie că reclamantul a fost anterior
implicat în careva activităţi infracţionale. Nu au existat
nici dovezi că el era predispus la comiterea infracţiunilor. Argumentul Guvernului că colaboratorii de poliţie nu
puteau să pornească o urmărire penală împotriva reclamantului până la administrarea probelor că el într-adevăr
a săvârşit o infracţiune nu face decât să confirme aceasta.
În concluzie, reieşind din aceste raţionamente, Curtea de la Strasbourg a considerat că instanţele judecătoreşti naţionale au omis să aprecieze corespunzător dacă
acţiunile lui C., care a acţionat din partea poliţiei, au avut
efectul de a-l provoca pe reclamant la săvârşirea infracţiunii pentru care a fost ulterior condamnat sau dacă au
existat careva indicii că infracţiunea ar fi fost comisă fără
această provocare. În consecinţă, Curea a decis în unanimitate că utilizarea probelor administrate prin implicarea activă a lui C. sub conducerea poliţiei pentru a justifica condamnarea reclamantului l-au privat pe acesta din
urmă de un proces echitabil, astfel cum prevede art. 6
din Convenţie. Ţinând cont de faptul că reclamantul nu a
formulat vreo pretenţie cu titlu de satisfacţie echitabilă,
aceasta nu a fost evaluată.
O altă cauză, datând cu acelaşi an, care scoate în vizor
tematica supusă prezentei analize ştiinţifice, este Pareniuc c. Republicii Moldova (2014) [3]. În fapt, la momentul
evenimentelor, reclamanta activa în calitate de inspector fiscal în cadrul Inspectoratului Fiscal Edineţ. La 17 fe-
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bruarie 2004, Z., proprietarul unui magazin mic, a depus
o plângere penală împotriva reclamantei, declarând că,
înregistrând anume deficienţe în datele maşinii de casă
ale magazinului său, când aceasta i-a fost adusă la control, ea a constatat o diferenţă de cifre şi i-a comunicat
că dânsul riscă o amendă. Potrivit lui Z., reclamanta i-a
sugerat că problema poate fi rezolvată dacă el acceptă
să-i plătească o sumă de bani pe care ea a scris-o pe o
foaie de hârtie. Z. a înţeles că reclamanta cerea mită. În
aceeaşi zi, lucrătorii de poliţie au organizat o operaţiune
sub acoperire. Ei l-au echipat pe Z. cu dispozitive speciale, l-au instruit să se întâlnească cu reclamanta în biroul
ei şi să-i dea bancnotele marcate cu un praf special.
Potrivit stenogramei conversaţiei între Z. şi reclamantă în timpul operaţiunii sub acoperire, Z. i-a mulţumit
reclamantei pentru ajutor şi i-a propus o sumă de bani,
dar reclamanta a refuzat să o primească. El a insistat şi a
întrebat reclamanta: „Câţi?”, la care ea a răspuns: „Nimic”.
Z. a continuat să insiste şi i-a spus: „Nu vreau să vă faceţi
griji. Ce sumă?”. Reclamanta nu a răspuns. Z. a insistat:
„O sută, două sute?”, însă reclamanta iarăşi a refuzat.
Apoi Z. a spus: „Cel puţin 50, vă rog”. Reclamanta a cedat,
spunând: „Cum doriţi”. Z. a spus: „Dacă e cum doresc eu,
atunci încă cel puţin 50”. Reclamanta a spus: „Un tablou
ar fi frumos”. Z. a întrebat: „Ce tablou?”. Restul conversaţiei nu este clar, deoarece doar cuvintele lui Z. au fost înregistrate în stenogramă, iar în ceea ce priveşte reclamanta
lipsea textul. Cu toate acestea, din declaraţiile lui Z. reiese că, în cele din urmă, reclamanta a acceptat banii oferiţi
de el pentru a cumpăra un tablou.
Imediat după aceasta, lucrătorii poliţiei au intrat şi au
reţinut-o pe reclamantă. Ei au găsit în buzunarul paltonului ei, care era agăţat în cuier în biroul de alături, 200
lei marcaţi cu praf special.
La acuzaţia de luare de mită, împotriva reclamantei au
fost adăugate alte patru capete de acuzare de luare de
mită care ar fi avut loc în perioada 1999 şi 2003. Toate capetele de acuzare se bazau în mod exclusiv pe declaraţiile
pretinselor victime care au fost făcute după organizarea
operaţiunii sub acoperire din 17 februarie 2004. După
mai multe runde de examinare a cauzei în urma rejudecării, reclamanta a fost condamnată penal pentru luare de
mită, instanţele de judecată au considerat că probele de
care dispunea confirmau vinovăţia reclamantei chiar şi în
cazul în care s-ar admite că a fost provocată de Z.
În faţa forului contenciosului european, reclamanta
a invocat că ea a fost provocată să săvârşească infracţiunea de luare de mită şi că instanţele judecătoreşti naţionale nu şi-au motivat suficient hotărârile pronunţate. La
rândul său, Guvernul a susţinut că reclamanta nu a fost
victima unei înscenări şi că ea a omis să demonstreze argumentele sale despre provocare atât în faţa instanţelor
judecătoreşti naţionale, cât şi în faţa Curţii.
Ca şi în speţa precedentă, magistraţii europeni au reiterat cu titlu de principii generale concluziile degajate
anterior de Curte în jurisprudenţa sa, în particular notând că admisibilitatea şi evaluarea probelor constituie
un aspect care este reglementat de legislaţia naţională
şi că, în principiu, instanţelor judecătoreşti naţionale le
Institutul Naţional al Justiţiei

NR. 3 (46), 2018

revine obligaţia de a le aprecia. Totuşi, admiterea unor
probe poate să conducă la inechitatea unui proces.
Astfel fiind cazul, de exemplu, obţinerii probelor în
rezultatul aplicării relelor tratamente în scopul depunerii unei mărturii sau obţinerii probelor ca urmare a
unei provocări sau înscenări din partea poliţiei.
Revenind la circumstanţele cauzei examinate, Curtea
a notat că reclamanta a fost condamnată în temeiul probei obţinute în cadrul activităţii operative de investigaţii
din 17 februarie 2004, atunci când Z., fiind echipat de
către poliţie cu dispozitive speciale de înregistrare a convorbirii, i-a dat bani. Din materialele dosarului nu reieşea
că până la 17 februarie 2004 autorităţile au dispus de informaţie sau vreo probă obiectivă precum că reclamanta
a fost implicată anterior în acţiuni de luare de mită. Este
adevărat că la acuzaţia împotriva reclamantei au fost
adăugate alte capete de acuzare de luare de mită, însă
nu există indicii, şi nici Guvernul nu a invocat, că informaţia sau probele referitoare la celelalte incidente au fost
obţinute de către lucrătorii de poliţie până la începerea
urmăririi penale împotriva reclamantei.
Stenograma convorbirii, în opinia Curţii, demonstrează clar că reclamanta a fost supusă unei acţiuni de
convingere şi provocări flagrante de a se implica în activitatea infracţională de care a fost condamnată, în lipsa vreunui indiciu că infracţiunea ar fi fost comisă fără
această provocare. În acest context, Curtea a subliniat că
pe parcursul procesului penal reclamanta a pretins că ea
a fost victima unei provocări din partea poliţiei. Nu doar
reclamanta a invocat în mod expres în cererile sale argumentul că a fost provocată, dar, de asemenea, este cert
că unele instanţe de judecată au examinat argumentul ei.
Prin urmare, şi în aces caz, Curtea a considerat că procesul penal împotriva reclamantei nu a fost echitabil şi că
a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din CEDO.
O ultimă cauză din seria celor referitoare la Republica Moldova este Morari c. Republicii Moldova (2016) [2],
care relevă următoarele circumstanţe. În ianuarie 2008
poliţia din Bălţi a organizat o operaţiune sub acoperire
cu scopul de a captura un grup criminal specializat în fabricarea şi punerea în circulaţie a documentelor false. În
acest scop, a fost plasat un anunţ într-un ziar local specializat în publicitate cu următorul conţinut: „Solicit ajutor
pentru obţinerea paşaportului (român-bulgar)”. În urma
anunţului respectiv, reclamantul a contactat agenţii deghizaţi, singur căutând ajutor pentru a obţine cetăţenia
română şi înţelegându-se cu agentul deghizat E. să rămână la legătură, dacă vor identifica persoane care le
pot ajuta. Mai târziu, un prieten de-al reclamantului (D.)
i-a recomandat acestuia o persoană numită Z. care l-ar
putea ajuta să obţină paşaportul într-o perioadă scurtă
de timp. Atât D. cât şi Z. au confirmat în cadrul procesului
judiciar că D. a fost cel care i l-a recomandat pe Z. reclamantului. Reclamantul s-a întâlnit cu Z. şi a aflat că costul
serviciilor propuse este de 1.500 euro, sumă de bani de
care el nu dispunea la acel moment.
Din materialele cauzei reiese că la aproximativ trei
săptămâni după prima întâlnire cu E., acesta din urmă l-a
telefonat pe reclamant ca să afle dacă a găsit careva soInstitutul Naţional al Justiţiei
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luţii pentru obţinerea paşaportului românesc. Acest fapt
a fost subsemnat de către reclamant în procesul-verbal
şi nu a fost contestat de acuzare. Reclamantul l-a informat pe E. că a găsit o persoană, Z., care i-ar putea ajuta în
schimbul a 1.500 euro şi i-a propus să-i facă cunoştinţă cu
acesta. Totuşi, E. a refuzat să intre în contact direct cu Z. şi
l-a informat pe reclamant că nu are banii necesari. De asemenea, i-a spus reclamantului că are o cunoştinţă T. care
la fel este interesată să obţină paşaport românesc şi i-a
propus reclamantului o înţelegere. Mai exact, i-a propus
să acţioneze ca intermediar între Z. şi T. contra unei sume
de bani. Reclamantul a acceptat propunerea lui E.
La 3 aprilie 2008 reclamantul s-a întâlnit cu T., obţinând de la acesta documentele necesare şi avansul de
750 euro pentru care a scris şi a semnat pentru T. o recipisa. Apoi a transmis banii şi documentele lui Z. Buletinul
de identitate a fost fabricat mai târziu în Marea Britanie
şi a fost primit de către Z. şi reclamant pe la mijlocul lunii aprilie. La 16 aprilie reclamantul s-a întâlnit cu T. şi i-a
transmis buletinul de identitate în schimbul restului sumei de bani. Ulterior acesta a fost arestat de poliţie.
La 17 aprilie 2008 a fost iniţiată urmărirea penală împotriva reclamantului, acesta fiind acuzat de fabricarea şi
punerea în circulaţie a documentelor oficiale false.
Pe durata procedurilor de urmărire penală interne reclamantul a susţinut că a fost victima unei provocări din
partea lui E. şi T. şi a solicitat ca aceştia să fie audiaţi în
judecată. Instanţa de fond a refuzat să-i audieze pe E. şi T.
şi s-a referit la faptul că legea care reglementează operaţiunile sub acoperire prevede posibilitatea audierii ofiţerilor sub acoperire doar cu consimţământul acestora. La
17 decembrie 2008 Judecătoria Bălţi a recunoscut reclamantul vinovat de complicitate în fabricarea şi vinderea
buletinului de identitate fals lui T. şi i-a aplicat o amendă
penală. În hotărâre nu s-a menţionat nimic despre afirmaţiile reclamantului cu privire la provocare. Hotărârea a
fost menţinută în ordine de apel şi de recurs.
La Strasbourg, reclamantul s-a plâns că a fost provocat să comită infracţiunea de care a fost învinuit şi că
instanţele naţionale au refuzat să audieze cele două persoane care l-au provocat.
Formulând soluţia speţei, după citarea principiilor generale relevante, Curtea Europeană a Drepturilor Omului
a subliniat faptul că în cauzele în care se invocă provocarea sarcina probei este inversă. Anume acuzarea are sarcina de a demonstra faptul că nu a existat o provocare,
şi că alegaţiile reclamantului sunt nefondate.
Curtea a notat că reclamantul a fost găsit vinovat în
baza probelor obţinute în urma unei operaţiuni sub acoperire. După cum s-a stabilit pe parcursul procedurilor
interne şi contrar afirmaţiilor Guvernului, reclamantul a
răspuns iniţial unei oferte din ziar plasată de poliţie, care
se referea la posibilitatea de obţinere a paşaportului
românesc. Din materialele dosarului nu reiese că reclamantul l-ar fi contactat pe E. repetat după prima lor întâlnire. Din contra, agentul sub acoperire E. a fost cel care
l-a contactat pe reclamant câteva săptămâni mai târziu
şi s-a interesat de progresele acestuia în obţinerea paşaportului românesc. Când reclamantul l-a informat pe E.
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despre implicarea lui Z. şi i-a propus acestuia să-l contacteze direct pe Z., E. a insistat ca reclamantul să acţioneze
ca un intermediar şi i-a promis avantaje financiare în caz
de acceptare.
Potrivit Curţii, din materialele cauzei, ea nu a fost convinsă că reclamantul ar fi comis infracţiunea fără o asemenea intervenţie. Mai mult, din materialele cauzei şi din
observaţiile Guvernului nu reiese că înainte de începerea
operaţiunii sub acoperire autorităţile ar fi avut informaţii
sau probe pertinente că reclamantul a mai fost implicat
în fabricarea şi/sau comercializarea documentelor false.
Aceasta, în opinia Curţii, demonstrează clar că reclamantul a fost supus unei provocări de a săvârşi infracţiunea
de care a fost acuzat.
În opinia Curţii, cele relatate mai sus ar fi suficiente să
constate încălcarea art. 6 al Convenţiei. Totuşi, Curtea a
insistat să examineze modul în care instanţele naţionale
au abordat apărarea reclamantului cu privire la provocare, constatând că instanţa de fond nu a luat în consideraţie pledoaria reclamantului cu privire la acuzaţiile imputate, iar Curtea de Apel s-a rezumat doar a constata că
reclamantul a fost cel care a telefonat primul la anunţul
din ziar. Mai mult decât atât, toate instanţele naţionale
au refuzat audierea agenţilor sub acoperire, bazând-se
pe aceea că, conform legii, ei ar putea fi audiaţi doar
dacă ar consimţi să le fie dezvăluită identitatea.
În continuare, Curtea a notat că, în conformitate cu
art. 16 alin. (3) din Legea cu privire la activitatea operativă de investigaţii (în vigoare la acel moment), identitatea
agenţilor sub acoperire nu poate fi dezvăluită fără acordul lor. Întrucât numele cu care agenţii s-au prezentat reclamanţilor erau false, instanţele au avut posibilitatea să
continue procesul folosind aceste nume, fără a dezvălui
astfel numele lor reale. Din punctul de vedere al Curţii,
în circumstanţele cauzei era indispensabil ca E. şi T. să fie
audiaţi pentru a se determina clar chestiunea provocă”
rii organizate” invocată de reclamant. Totuşi, instanţele
naţionale au omis acest lucru. Cu privire la acest ultim
aspect, Curtea a reamintit că, de regulă, se cere ca agenţii sub acoperire sau alţi martori care ar putea depune
mărturii să fie audiaţi în instanţă şi să fie examinaţi pe
deplin de partea apărării.
Ţinând cont de cele expuse mai sus, Curtea a conchis
că reclamantul a fost învinuit în baza probelor obţinute
pe calea provocării organizate de poliţie şi că instanţele
care au examinat cauza nu au cercetat detaliat susţinerile lui precum că ar fi săvârşit infracţiunea ca urmare a
unei provocări organizate”. Prin urmare, procesul penal
”
împotriva reclamantului nu a fost unul echitabil, astfel
încălcându-se art. 6 § 1al Convenţiei.
Concluzionând asupra tematicii cercetate, reieşind
din practica stabilită a Curţii Europene a Drepturilor
Omului, subliniem că, în general, la aprecierea faptului
dacă în speţă a existat sau nu provocare organizată din
partea agenţilor statului, urmează să se ia în calcul următoarele elemente:
– faptul că agentul provocator poate fi reprezentant
al forţelor de ordine sau persoană privată care acţionează conform instrucţiunilor lor;
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– faptul dacă asupra subiectului a fost exercitată o influenţă de natură să-l determine la săvârşirea unei infracţiuni pe care, în mod normal, nu ar fi comis-o;
– sarcina probaţiunii este pusă pe seama autorităţilor,
fiind inversată;
– probele obţinute în rezultatul provocării organizate
trebuie excluse din suportul probatoriu al cauzei penale.
Evaluarea acestora va permite să se stabilească la
caz dacă standardele relevante ale unui proces echitabil
sunt întocmai respectate.
În acelaşi context, menţionăm că, deşi tematica supusă cercetării este una relativ nouă în jurisprudenţa forului
contenciosului european, în ultimul deceniu aceasta ia
amploare, iar cu referire la Republica Moldova, faptul că
din 2014 încoace există deja trei hotărâri ale Curţii de la
Strasbourg şi toate de constatare a încălcării Convenţiei,
în opinia noastră, nu este unul pozitiv, întrucât denotă o
anumită tendinţă dezaprobatoare în activitatea forţelor
de investigaţie.
Condamnarea de către jurisdicţia internaţională a
provocării organizate este firească şi reiese din însăşi
esenţa democraţiei şi a statului de drept, bazată mai
degrabă pe sarcina de bază de a preveni şi a descoperi
infracţionalitatea, decât pe implicarea activă la incitarea justiţiabililor în comiterea unor fapte penale pe care
aceştia în mod normal nu le-ar fi comis.
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Libertatea de gândire este un drept fundamental
consacrat în numeroase instrumente universale şi regionale în materia protecţiei drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului. Apărut relativ recent acest
drept, datorită codificării, a fost în continuu reiterat în
tratatele internaţionale, iar conţinutul său juridic a fost
îmbogăţit prin practica instanţelor jurisdicţionale internaţionale. Astăzi majoritatea statelor lumii, inclusiv
Republica Moldova, nu doar au recunoscut în ordinea
juridică internă libertatea de gândire, de conştiinţă şi
de religie, dar au instituit şi garanţii suplimentare în vederea exercitării lor.
Cuvinte-cheie: libertate de gândire, libertate de conştiinţă, libertate de religie, mecanism universal al drepturilor omului, sistem regional de protecţie a drepturilor
omului.
Libertatea de gândire este codificată în multiple instrumente universale şi regionale de protecţie a drepturilor omului începând cu anul 1948. De atunci, acest
drept fundamental al persoanei s-a îmbogăţit cu noi
conţinuturi şi a căpătat noi valenţe rezultate ca urmare a promovării egalităţii, nediscriminării, toleranţei şi
multiculturalismului. În prezentul articol ne propunem
să analizăm evoluţia şi codificarea libertăţii de gândire,
iniţial – prin instrumentele universale adoptate sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite, ulterior – în cadrul mecanismelor regionale de protecţie a drepturilor omului.
Analiza evoluţiei şi conţinutului juridic al oricărui
drept fundamental al persoanei trebuie să debuteze
cu evocarea celor consacrate de Carta Internaţională
a Drepturilor Omului. În acest context, estimăm util
să demarăm prezenta investigaţie ştiinţifică prin exInstitutul Naţional al Justiţiei

Freedom of thought is a fundamental right enshrined in many universal and regional instruments on the protection of human rights and fundamental freedoms. Relatively recently appeared
this right, due to codification, has been repeatedly
reiterated in international treaties, and its legal
content has been enriched by the practice of international jurisdictions. Today, most of the world’s
states, including the Republic of Moldova, not only
recognized the freedom of thought, conscience and
religion in their internal legal order but also imposed additional guarantees for their exercise.
Key-words: freedom of thought, freedom of conscience, freedom of religion, universal mechanism of
human rights, regional system for the protection of
human rights.

punerea conţinutului art.18 al Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului [13], care prevede: „Orice persoană
are dreptul la libertatea gândirii, a conştiinţei şi a religiei;
acest drept implică libertatea de a-şi schimba religia sau
convingerile precum şi libertatea de a-şi manifesta
religia sau convingerile sale, individual sau în colectiv,
atât în public cât şi privat, prin învăţământ, practici, cult
şi îndeplinirea de rituri”.
Deoarece Declaraţia Universală nu are o natură juridică obligatorie, dispoziţiile acesteia au fost transpuse în cele două pacte internaţionale privind drepturile
omului. Astfel, Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice [17] în art.18 conţine următoarea
prevedere:
„1. Orice persoană are dreptul la libertatea gândirii,
conştiinţei şi religiei; acest drept implică libertatea de a
avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau
convingerea, individual sau în comun, atât în public cât şi
în particular prin cult şi îndeplinirea riturilor, prin practici
şi prin învăţământ.
2. Nimeni nu va fi supus vreunei constrângeri putând
aduce atingere libertăţii sale de a avea sau de a adopta o
religie sau o convingere la alegerea sa.
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3. Libertatea manifestării religiei sau convingerilor
nu poate fi supusă decât restricţiilor prevăzute de lege şi
necesare pentru ocrotirea securităţii, ordinii şi sănătăţii
publice sau a moralei sau a libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale altora.
4. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte libertatea părinţilor şi, atunci când este cazul, a tutorilor legali, de a asigura educaţia religioasă şi morală
a copiilor lor, in conformitate cu propriile lor convingeri”.
Potrivit Comentariului general nr. 22 la art.18 al
Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi
politice [3]: „Articolul 18 al Pactului sus-numit distinge libertatea de gândire, conştiinţă, religie sau convingere de
libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea. Nu
este permisă nici o limitare în ceea ce priveşte libertatea
de gândire şi de conştiinţă sau libertatea de a avea sau
de a adopta o religie sau convingere la propria alegere.
Aceste libertăţi sunt protejate în mod necondiţionat, la fel
ca şi dreptul la opinie fără interferenţe în articolul 19.1. În
conformitate cu articolele 18.2 şi 17, nimeni nu poate fi
obligat să-şi dezvăluie gândurile sau să adere la o religie
sau convingere”.
În conformitate cu prevederile Declaraţiei ONU
privind eliminarea tuturor formelor de intoleranţă şi
discriminare bazate pe religie sau credinţă [10] orice
persoană are dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie. Acest drept include libertatea de a avea
religia sau orice credinţă aleasă de el şi libertatea să-şi
manifeste religia sau credinţa individual sau în comun
cu alţii, în mod public sau privat, prin cult, ritualuri,
practici şi învăţare (art.1). Suplimentar, în temeiul art.6
Declaraţia prevede că dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie sau convingere implică inclusiv
următoarele libertăţi: libertatea de a practica un cult
şi de a ţine întruniri cu privire la o religie, convingere
şi stabilirea, întreţinerea localurilor cu aceste scopuri;
libertatea de a fonda şi întreţine instituţii caritabile
şi umanitare apropriate; libertatea de a confecţiona,
achiziţiona şi utiliza în cantităţi adecvate obiecte şi material necesar pentru ritualuri sau practicile unei religii
sau convingeri; libertatea de a scrie, imprima şi difuza
publicaţii privind aceste subiecte; libertatea de a învăţa
o religie sau o convingere în localuri potrivite în acest
scop; libertatea de a solicita şi de a primi contribuţii voluntare, financiare şi altele din partea particularilor şi
instituţiilor; libertatea de a forma, de a numi, alege sau
desemna prin succesiune conducătorii apropriaţi în
conformitate cu necesităţile şi normele oricărei religii
sau convingeri; libertatea de a respecta zilele de odihnă şi de a sărbători zilele de sărbătoare şi ceremoniile
conform preceptelor stabilite de religia sau convingerea sa; libertatea de a stabili şi de a menţine comunicările cu indivizii şi comunităţile în materia religiei sau
convingerilor la nivel naţional şi internaţional.
Convenţia internaţională privind eliminarea tutu-
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ror formelor de discriminare rasială (1965) [7] în art.5
prevede angajamentul statelor părţi să interzică şi să
elimine discriminarea rasială sub toate formele şi să
garanteze dreptul fiecăruia la egalitate în faţa legii fără
deosebire de rasă, culoare, origine naţională sau etnică, în realizarea inclusiv a dreptului la libertate de gândire, conştiinţă şi religie (lit. d)).
Potrivit art.14 al Convenţiei cu privire la drepturile
copilului (1989) [5], Statele părţi vor respecta dreptul
copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie. Statele părţi vor respecta drepturile şi obligaţiile
părinţilor sau, după caz, ale reprezentanţilor legali ai
copilului de a-l îndruma în exercitarea dreptului susmenţionat, de o manieră care să corespundă capacităţilor în formare ale acestuia. Libertatea de a-şi manifesta propriile convingeri religioase sau alte convingeri nu
poate fi îngrădită decât de restricţiile prevăzute în mod
expres de lege şi care sunt necesare pentru protecţia
securităţii publice, a ordinii publice, a sănătăţii publice şi a bunelor moravuri sau a libertăţilor şi drepturilor
fundamentale ale altora.
Dispoziţiile menţionate supra au fost preluate,
adaptate, dar şi completate în cadrul mecanismelor regionale de protecţie a drepturilor omului.
Potrivit art.8 din Carta africană a drepturilor omului
şi popoarelor [4], „Libertatea de conştiinţă, profesarea şi
practicarea liberă a religiei sunt garantate. Sub rezerva
de ordine publică, nimeni nu poate fi obiectul măsurilor
de constrângere care restrâng manifestarea acestor libertăţi”.
În temeiul alin.(1) art.12 din Convenţia interamericană a drepturilor omului [6] intitulat „Libertatea de
conştiinţă şi religie”, orice persoană are dreptul la libertatea de conştiinţă şi religie. Acest drept implică libertatea de a-şi păstra religia sau convingerile sale, sau de
a schimba religia şi convingerile, precum şi libertatea
de a profesa şi de a răspândi credinţa sau convingerile,
în mod individual sau colectiv, public sau particular.
În sistemul interamerican al drepturilor omului libertăţii conştiinţei i se atrage atenţie sporită. Aceasta
decurge atât din prevederile articolului citat mai sus,
precum şi din natura garanţiilor de respectare a prevederilor Convenţiei, instituite prin art.27 al Convenţiei
interamericane a drepturilor omului. Astfel, potrivit
alin.(1) art.27, în caz de război, de pericol public sau
orice altă situaţie de criză care ameninţă independenţa
sau securitatea unui stat parte, acesta ar putea, în strictă corespundere cu circumstanţele de moment, să întreprindă măsuri care ar suspenda obligaţiile contractate în virtutea prezentei Convenţii, în măsura în care
aceste măsuri nu vor fi incompatibile cu alte obligaţii
impuse de dreptul internaţional şi nu presupun nicio
discriminare fondată doar pe considerente de rasă, culoare, sex, limbă, religie sau origine socială. Totodată,
alin.(2) art.27 dispune că precedenta dispoziţie nu auInstitutul Naţional al Justiţiei
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torizează suspendarea unui şir de drepturi, printre care
este indicată şi libertatea conştiinţei şi religiei.
Sistemul european al drepturilor omului consacră
şi dezvoltă libertatea de conştiinţă. În conformitate cu
prevederile art.9 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale [8] „Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie”, stipulează:
”1. Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie; acest drept include libertatea
de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea în mod
individual sau în colectiv, în public sau în particular, prin
cult, învăţământ, practici şi îndeplinirea ritualurilor.
2. Libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea
care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o
societate democratică, pentru siguranţa publică, protecţia ordinii, a sănătăţii sau a moralei publice ori pentru
protejarea drepturilor şi libertăţilor altora”.
Suplimentar, în conformitate cu prevederile art.2 al
Primului Protocol adiţional la Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului [18], nimănui nu i se poate refuza
dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcţiilor pe
care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi al învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura
această educaţie şi acest învăţămînt conform convingerilor lor religioase şi filosofice.
Mecanismul european al drepturilor omului, include suplimentar Convenţiei europene a drepturilor
omului şi instrumentele create de Conferinţa pentru
Securitate şi Cooperare în Europa (astăzi Organizaţia
pentru Cooperare şi Securitate în Europa). Astfel, în
temeiul prevederilor Actului final de la Helsinki printre
principiile care guvernează relaţiile reciproce dintre statele participante se numără şi „Respectarea drepturilor
omului şi libertăţilor fundamentale, inclusiv a libertăţii
de gândire, conştiinţă, religie sau de convingere”. Prin
urmare, statele participante vor respecta drepturile
omului şi libertăţile fundamentale, inclusiv libertatea
de gândire, conştiinţă, religie sau de convingere pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.
Ele vor promova şi încuraja exercitarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor civile, politice, economice, sociale,
culturale şi altele care decurg toate din demnitatea inerentă persoanei umane şi sunt esenţiale pentru libera
şi deplina sa dezvoltare. În acest cadru, statele participante vor recunoaşte şi respecta libertatea individului
de a profesa şi practica, singur sau în comun, religia sau
convingerea acţionând după imperativele propriei sale
conştiinţe [1]. Ulterior, în cadrul întrunirilor periodice
a reprezentanţilor statelor participante la Conferinţa
pentru Securitate şi Cooperare în Europa desfăşurate
în baza prevederilor Actului final (Viena (1990) [14], Copenhaga (1990) [15], Maastricht (2003) [12], Kiev (2013)
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[11]) libertatea de gândire, conştiinţă şi religie sau credinţă a fost reiterată şi dezvoltată.
În cadrul Uniunii Europene a fost creat un alt sistem
de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului, având la bază conceptele, principiile şi realizările mecanismului universal şi sistemelor europene
citate supra. În anul 2009 a intrat în vigoare Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene [2], care în
alin.(1) art.10 „Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de
religie” prevede: „Orice persoană are dreptul la libertatea
de gândire, de conştiinţă şi de religie. Acest drept implică
libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea individual sau colectiv, în public sau în particular, prin
intermediul cultului, învăţământului, practicilor şi îndeplinirii riturilor.”
Aderând la multiple tratate internaţionale universale şi regionale în materia drepturilor şi libertăţilor
fundamentale, Republica Moldova şi-a racordat cadrul
normativ naţional prin incorporarea şi implementarea
standardelor internaţionale în materie. Astfel, potrivit
prevederilor alin.(1) art.32 din Constituţia Republicii
Moldova, intitulat „Libertatea opiniei şi a exprimării”,
oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gândirii, a
opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin
cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil [9]. Suplimentar, la 11 mai 2007 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie [16]. Potrivit legii indicate,
orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de
conştiinţă şi de religie. Acest drept trebuie exercitat în
spirit de toleranţă şi de respect reciproc şi cuprinde libertatea de a aparţine sau nu unei anumite religii, de a
avea sau nu anumite convingeri, de a-şi schimba religia
sau convingerile, de a profesa religia sau convingerile
în mod individual sau în comun, în public sau în particular, prin învăţătură, practici religioase, cult şi îndeplinirea riturilor (art. 4). Nimeni nu poate fi urmărit pentru
convingeri, gândire, credinţă sau necredinţă religioasă (art. 5). În vederea asigurării respectării libertăţii de
gândire, legiuitorul nostru a avut grijă să recunoască
expres primatul dreptului internaţional în materie. Or,
în conformitate cu prevederile alin.(2) art.2 din legea
menţionată, prevederile Constituţiei şi ale legilor referitoare la libertatea de conştiinţă, de gândire şi de
religie vor fi interpretate şi aplicate în conformitate cu
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte. În
cazul în care tratatele internaţionale la care Republica
Moldova este parte prevăd norme altele decât cele ale
prezentei legi, se aplică normele tratatelor internaţionale.
Rezumând, constatăm că cadrul normativ internaţional în materia dreptului la libertatea de gândire
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este unul consistent, corespunde în mare parte necesităţilor societăţii internaţionale, tratatele internaţionale stabilind expres condiţiile exercitării dreptului
menţionat, iar actele soft law detaliându-i conţinutul
juridic.
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Summary
In the paper, the author tried to present the essence of
the principle of the jurisdictional immunities of states
from normative to jurisprudential perspective. Particularly, it was made an analysis of the main normative instruments enshrining that principle of customary origin, as well as there were passed in review early cases
solved by the International Court of Justice in which
magistrates had settled on its implications regarding
the immunity recognized to the Head of the state, as
the representative of the State at the highest level, and
to the Minister of Foreign Affairs in office.
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The principle of the jurisdictional immunity of
states, the legal rule based on the sphere of the applicability of the recognized principle of the sovereign
equality between states and the inadmissibility of interference in the internal affairs of a plenipotentiary
state-subject of international public law, in the 20th and
21th centuries found a new expression, sufficiently legally and politically determined.
The principle of the immunity from jurisdiction of
the states derives from the fundamental principle of
the international public right of sovereign equality of
states as classical plenipotentiary subjects in the international relations, being found its first conceptual
approaches still in the Roman gentle law (jus gentium).
In fact, the term of “immunity” derives from the Latin
words „immunus” and „immunitas”, that mean „to be
free, to be released” and respectively, “freedom”.
The rule of jurisdiction of the immunity has been
asserted as a norm of customary law, acknowledged
Institutul Naţional al Justiţiei
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JURISDICŢIE A STATELOR: DIN
PERSPECTIVĂ NORMATIVĂ LA CEA
JURISPRUDENŢIALĂ

Sumar
În prezentul articol, autorul a încercat să prezinte
esenţa principiului imunităţii de jurisdicţie a statelor din perspectiva normativă şi jurisprudenţială, în special efectuând o analiză a principalelor
instrumente normative care consacră respectivul
principiu de origine cutumiară, precum şi trecând
în revistă cauzele timpurii soluţionate de Curtea Internaţională de Justiţie, în care magistraţii s-au pronunţat asupra implicaţiilor lui cu referire la imunitatea recunoscută unui şef de stat, ca reprezentant
al statului în cel mai înalt grad, şi unui ministru de
externe în exerciţiu.

Cuvinte-cheie: principiul imunităţii de jurisdicţie,
stat, surse normative, jurisprudenţă, Curtea Internaţională de Justiţie, şef de stat, impunitate.

and respected by the states in the relations between
them, only in the 20th century. The rule has acquired
a conventional expression on May 16, 1972, with the
adoption of the European Convention on the Immunity of the State, in force since 11 June 1976 [8], and
four decades later, on 2 December 2004, the United
Nations Convention on the Judicial Immunities of the
States of their properties, not in force [11].
The principle of the judicial immunity of a foreign
state in public international law differs from the state’s
immunity from being defended by natural or legal persons in its own courts. In the latter case, the determination of the jurisdictional immunity belongs exclusively
to the competences of that state and is determined
by its national law and relevant international treaties
to which it is part. At the same time, the immunity of
a foreign state also differs from the immunity recognized and guaranteed to an international organization,
although both categories of immunities denote similar
legal bases [12, p. 176].
In order to define the principle of the states’ immunity of jurisdiction, it is appropriate to briefly present
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its approaches according to the international and internal conventions of some states. In this regard, the
United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their properties establishes that
a State enjoys immunity from jurisdiction in the courts
of another State in regards to state and its property.
A State should respect the principle of the immunity
from jurisdiction of other States within the court proceedings before its courts, the conceptual meaning
of judicial process initiated against another State assumes a case where the immune state is invited as part
of; or the property, rights, interests or activities of that
State may be affected by the respective cause.
According to the Comments of the Draft of the
International Law Commission (ILC) about the jurisdictional immunity of the States and their property,
the immunity from jurisdiction implies the privilege of
liberation, suspending or lack of competencies to exercise the jurisdiction by the territorial jurisdiction of
another State, against which it is submitted a lawful action. Also, the term “judicial immunity” refers not only
to the privilege of the state not to be subjected to the
exercise of the power to judge, as it is usually attributed to a judicial body or a magistrate of the state, but
also to the exercise of any other administrative or executive powers or any other measure and procedures
related to the trial [7].
Consecutively, the European Convention on State
Immunity does not expressly define the principle of
judicial immunity, and does not list its characters, but
prescribes the legal situations in which the rule of immunity cannot be invoked, namely disputes relating
to: commercial transactions, labor contracts, causing
injury to the person or to property, establishment of
ownership and use of immovable property, establishment of ownership of property in accordance with succession and donation, protection of intellectual and industrial property rights, participation in the founding
or management of commercial companies, the exploitation of maritime ships, arbitral cases.
Analyzing legal provisions of some states where the
principle of judicial immunity it is expressly recognized,
it is found that in 1976 the US Congress adopted the US
Foreign Sovereign Immunities Act [10], in which it was
established that foreign states enjoy immunity from
jurisdiction before the US courts, with certain exceptions. Essentially, these exceptions referred to the commercial activity in which the respondent State is involved, actions on liability arising out of damages and
counter-claims from individuals if the foreign state directly sues in US law. In 2006, the terrorist state exception was introduced, according to which, in case of the
submitting of the request for compensation for damage caused by acts of terrorism produced outside the
United States, and the respondent State is recognized
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by the State Department as a terrorist financing agent,
he will not benefit from legal immunity. Consequently,
four countries in the world are considered as finance
terrorism (Cuba, Sudan, Syria and Iran) [2, p. 221].
In its turn, the United Kingdom State Immunity
Act from 1978 [9] provides in the Article 1 that a State
benefits from the immunity of jurisdiction before the
British courts with certain exceptions. At the same
time, it is emphasized that the court will apply the
rule of immunity from jurisdiction of the office, even
if the defendant foreign state does not appear in the
process and does not expressly request it. Within the
art. 13 of the same law, other procedural privileges are
established, namely: the inadmissibility of the application of judicial fines to the respondent State, which
refuses to present any evidence or to disclose information in the proceedings; the impossibility of issuing
judicial orders oriented against the properties of the
foreign state; the impossibility of executing court decisions on the confiscation, possession or alienation of
property belonging to the foreign state. In particular,
Article 14 of the law expressly establishes that the recognized privileges and immunities are applicable to
any foreign state or member of Commonwealth State,
as well as to the Head of State in its capacity as a public
authority, to the Government and to any government
department.
In the same vision, the Australian Foreign States
Immunities Act from 1985 [1] stipulates in Article 9 that
foreign states benefit from the immunity from jurisdiction before the Australian courts in judiciary proceedings, except as provided by the law. Among these exceptions are listed: commercial transactions, employment contracts, damages, property rights, intellectual
property, participation in transnational corporations,
property retention, bills of exchange, taxes and fees.
As we see, the international and internal normative
sources establish similar exceptions from the applicability of the principle of the immunity of the jurisdiction of states.
In terms of the situation of our state, we mention
that the Civil Procedure Code of the Republic of Moldova [6] stipulates in art. 457 par. (1) in the case of
proceedings with a foreign element, that bringing an
action in the court of the Republic of Moldova to another state, involving it in the process as a defendant
or an intervener, seizure of his property placed on the
territory of the Republic of Moldova or the taking actions against property by applying other measures to
secure the action or seizure thereof in the enforcement
procedure could be made only with the consent of the
competent bodies of that state if the national law or
the international treaty to which Moldova is part of,
does not provide otherwise.
Thus, the national legal framework establish the
Institutul Naţional al Justiţiei
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rule of immunity from the jurisdiction of the foreign
state, exceptions of which are governed by the special
laws or by the provisions of the international treaties
to which both states are part of. Although the abovementioned normative acts (international and internal/
national) do not develop a clear definition of the principle of the immunity from jurisdiction, they allow to
determine the concrete framework of its applicability
and to reveal the characteristics that are inalienable.
The principle of the immunity of the jurisdiction
of the states represents a certain expression not only
according to the international instruments that regulate it or the doctrinal sources that give it a distinct
prominence, but also in the light of the relevant case
lawdeveloped by international forums. The principal
approaches, arguments and comments made by international magistrates form a solid legal basis to define
as precisely as possible the concept of jurisdictional
immunity and to set out the particular framework in
which it is applicable.
Analysing the principle of the jurisdictional immunity from a jurisprudential perspective, there could be
seen that the International Court of Justice had developed notorious judicial practice in which that principle
found its clear expression. It is to be noted that a new
approach of the principle is found in the jurisprudence
of the ICJ since 2000, the reasoning of the senior magistrates culminating in the revolutionary decision in
the case of Jurisdictional Immunity of the State (Germany v. Italy, Greece intervening) [5], but that judgement is not the object of the present research.
It is striking that the jurisdictional immunity of a
state can be viewed not only from the perspective of
the state per se, but also in the context of the immunity
enjoyed by a high rank dignitary (official), as is natural
Head of state, representative of the state in the highest
level on the international arena, and more rarely, Minister of government.
The first case in which the IJC approached in a complex manner the issue of the principle of jurisdictional
immunity is concerning the arrest warrant of 11 April
2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)
[3], which referred to the immunity of the incumbent
Foreign Minister. In fact, on April 11th 2000, an investigative judge of a court in Brussels issued an „International arrest warrant in absence” against Mr Abdulaye
Yerodia Ndombasi, accusing him, as author or co-author, of crimes that constituted serious violations of The
Geneva Conventions of 1949 and of the Additional Protocols thereto, as well as the crimes against humanity.
At the time when the arrest warrant had been issued,
Yerodia was Congolese Minister of Foreign Affairs.
The arrest warrant was handed over to the State of
Congo on 7 June 2000 and was received by the Congolese authorities on July 12th 2000. According to BelInstitutul Naţional al Justiţiei
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gium, the mandate was, at the same time, sent to the
International Police Organization (Interpol), this way
being delivered at international level.
According to the arrest warrant, Yerodia was accused of the fact that his public speeches in August
1998 incited to racial hatred. These offenses are punishable in Belgium under the Law of June 16th 1993
„regarding the punishment of serious violations of the
International Geneva Convention of August 12th 1949
and Protocols I and II of June 8th 1977 additional to it”
as fined by the Law of February 10th 1999 „regarding
the punishment of serious violation of international
humanitarian law”.
Article 7 of the Belgian law provided that Belgian
courts were competent regarding to the offenses provided by this law, whichever was committed. In this
case, according to Belgium, the complaints under
which the arrest warrant was issued came from 12 persons domiciled in Belgium, of whom five were of Belgian nationality.
However, Belgium did not dispute that the alleged
acts covered by the arrest warrant were committed
outside Belgian territory, that Yerodia was not a Belgian citizen at the time of those events and that he was
not in Belgium at the time of the issue of the arrest warrant. The fact that no Belgian citizen was victim of the
violence resulting from Yerodia’s alleged crimes had
also been challenged. Article 5 (3) of the Belgian law
provides that immunity from the official capacity of a
person shall not prevent the application of this law.
On October 17th 2000, Congo seized the IJC, requesting the Court to declare that the Kingdom of Belgium should cancel the international arrest warrant issued on April 11th 2000. Congo invoked in its application two separate legal grounds. Firstly, it was argued
that the universal competence which the Belgian State
attributes pursuant to Art. 7 of the law in question constituted a violation of the principle that a state could
not exercise its authority in the territory of another
State and the principle of sovereign equality between
members of the United Nations in accordance with art.
2 (1) of the Charter of the United Nations.
Secondly, it was argued that the non-recognition
under Art. (5) of the Belgian law, of the immunity of a
foreign minister in office constituted a breach of the
diplomatic immunity of the Minister of Foreign Affairs
of a sovereign State, as recognized by the case law of
the Court and resulting from Art. 41 (2) of the Vienna
Convention of 18 April 1961 on Diplomatic Relations.
Developing legal rationale, the International Court
of Justice noted that international law firmly established that, as well as diplomatic and consular agents,
certain high-ranking officials such as Head of state,
Head of the Government, and Minister of foreign affairs, enjoy immunity from the jurisdiction of other
states, both civil and criminal.
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Examining the role of minister in a state, the IJC has
determined that the functions of the Minister of Foreign Affairs are such that, throughout his term of office,
he or she, abroad, enjoys full immunity from criminal
jurisdiction and inviolability. This immunity and inviolability protect the person concerned against any act
of authority of another State that would prevent from
performing his/her duties.
As regarding Belgium’s argument that the immunities accorded to current ministers of foreign affairs can
in no way protect them in the situation where they are
suspected of having committed war crimes or crimes
against humanity, the Court carefully examined the
practice of states, including national legislation and
several decisions of higher national courts such as the
House of Lords or the French Court of Cassation. From
this practice, it was not possible to deduce, under
international law, any forms of exception to the rule
of granting immunity from criminal jurisdiction and
inviolability to ministers of foreign affairs if they are
suspected of committing war crimes or crimes against
humanity. The Court also examined the rules governing the immunity to persons with official capacity included in legal instruments establishing international
criminal tribunals and which are particularly applicable to the latter. It found that those rules also did not
allow it to conclude that there was such an exception
in customary international law as regards national
courts at the time of the examination of the application.
Additionally, the IJC noted that the rules governing
the jurisdiction of national courts should be carefully
differentiated from those governing jurisdictional immunities: jurisdiction did not imply a lack of immunity,
while the absence of immunity did not imply competence. Although various international conventions
for the prevention and punishment of certain serious
criminal offenses impose obligations on the states for
criminal prosecution or extradition, thus requiring the
extension of their criminal jurisdiction, this extension
of jurisdiction did not in any way affect the immunities
of customary international law, including the immunities of ministers of foreign affairs. They remain opposable to the courts of a foreign state, even if those
courts exercise such jurisdiction under these conventions.
However, the Court emphasized that the immunity from jurisdiction enjoyed by foreign ministers did
not mean that they enjoy impunity in respect of the
offenses they would have committed, irrespective of
their gravity. The immunity from criminal jurisdiction
and individual criminal responsibility are quite separate concepts. Although judicial immunity is of a procedural nature, criminal liability is a matter of substantive law. Jurisdictional immunity may be removed in
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criminal proceedings for a certain period or for certain
offenses; immunity can not exonerate the person to
whom criminal liability applies.
Thus, the immunities that are benefited from under
international law, by a current or former Minister of
Foreign Affairs, do not constitute an obstacle to prosecution in certain circumstances.
Such persons do not benefit of a criminal immunity under international law in their countries and can
therefore be judged by the courts of those countries in
accordance with the relevant rules of the internal law.
More than that, they will cease to enjoy immunity from
foreign jurisdictions if the state they represent or represented decides to relinquish this immunity.
Once a person ceases to hold office as Minister of
Foreign Affairs, he will no longer benefit from the immunities accorded by international law to other states.
Provided that it has jurisdiction under international
law, a court of a state may judge a former Foreign Minister of another State for acts committed before or after
his term of office, as well as for acts committed privately during that period.
Finally, a current or former Minister of Foreign Affairs may be subjected to criminal proceedings before
certain international criminal tribunals, if they have
jurisdiction and are competent to judge – the International Criminal Court, the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia, the International Criminal
Tribunal for Rwanda.
In the same vein, the IJC noted that the issue of the
arrest warrant is an act of the Belgian judicial authorities that was aimed at allowing the arrest of a current
Minister of foreign affairs of another state on the territory of Belgium on the basis of the war charge of
crimes and crimes against humanity. The fact that the
warrant is enforceable clearly results from the order
given to all bailiffs of the court and agents of the public authority to execute this arrest warrant and from
the statement in the mandate according to which the
office of Minister of Foreign Affairs currently held by
the accused does not imply immunity of jurisdiction
and enforcement. The Court noted that the mandate
certainly made an exception in the case of an official
visit by Mr Yerodia to Belgium and that he had never
been arrested or detained in Belgium. However, the
ICJ had to find that, given the nature and purpose of
the mandate, its mere issuance violated the benefiting immunity by Yerodia as Congo Foreign Minister.
Consequently, the IJC concluded that the issuance of
the mandate and, in particular, its transmission to Interpol constituted a violation of Belgium’s obligation
towards Congo by failing to respect the immunity of
Minister Yerodia and, in particular, violated the immunity from criminal jurisdiction and inviolability he was
benefiting in accordance with international law.
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In another case concerning certain questions of
mutual assistance in criminal matters (Djibouti v.
France) [4], the ICJ also addressed aspects of the immunity principle in terms of the immunity enjoyed by
the Head of State, the circumstances being particular.
In this case, on 19 October 1995, the lifeless body
of judge Bernard Borrel, a French citizen who was
seconded as technical adviser to Djibouti Ministry of
Justice, was discovered 80 km from Djibouti. Because
some aspects of Borrel’s death remained inexplicable,
the Prosecutor of the Republic of Djibouti initiated a
judicial investigation on 28 February 1996 in the cause
of the French judge’s death; this investigation has concluded on suicide and was closed on 7 December 2003.
In France, a judicial inquiry to determine the cause
of Judge Borrel’s death was opened on 7 December
1995 by a court in Toulouse. On March 3, 1997, Borrel
family filed an action as a civil party based on the same
facts and, following additional medical reports that
questioned the suicide hypothesis, a judicial inquiry
was opened on 22 April 1997 for the murder of Bernard Borrelat the tribunal in Toulouse. These two proceedings were joined on 30 April 1997, the case being
referred to a court in Paris. Within these investigation
procedures, one of the witnesses (Mohamed Saleh Alhoumekani, former Djibouti presidential guard officer)
said that several Djibouti citizens, including Ishmael
Omar Guelleh, President of the Republic of Djibouti,
and Hassan Gouled Aptidon, at that time, principal
private secretary of the President of the Republic of
Djibouti, were involved in the assassination of Bernard
Borrel.
During the official visit of the Djibouti Head of State
to Paris, officer in charge of the Borrell case sent a summon to Djibouti’s witness on 17 May 2005 by fax to the
Djibouti Embassy in France, inviting him to appear in
court at 9.30 the next day, May 18, 2005. Ambassador
Djibouti to Paris sent a letter to the French Foreign
Minister to protest, describing the summon as null and
void in content and form, calling for the necessary action against the investigating magistrate. Djibouti deduced from the lack of excuses and from the fact that
it was not declared null, the attack on the immunity,
honour and dignity of the Head of state continued.
Djibouti added that France must have taken preventive measures to protect the immunity and dignity of a
head of state who was on its territory on an official visit,
relying on Article 29 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. For Djibouti, France had been held
responsible for illicit acts at international level, consisting of violations of the principles of international politeness and of the customary and conventional rules
on immunities.
Two years later, on February 14th 2007, diplomatic
channels followed a second summon addressed to
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the President of Djibouti to appear before the French
court, published in the local press.
In the case, the Court found that the summons to
the President of the Republic of Djibouti by French
investigative magistrate on May 17th 2005 was not
associated with the coercive measures provided by
Article 109 of the French Code of Criminal Procedure;
in fact, it was just an invitation to testify that the head
of state could accept or refuse freely. As a result, there
was no attack on the immunity from criminal jurisdiction enjoyed by head of state, since no obligation was
imposed on the Borrel case.
However, the ICJ noticed that the investigative
judge addressed the Djiboutian president’s summons,
without taking into account the official procedures
provided byArticle 656 of the French Code of Criminal
Procedure, quoting that written statement of the representative of foreign power, thus considering that by
inviting a head of state to give testimonies by simply
sending a fax and setting a very short deadline without consultation to appear, the judge did not act in accordance with the courtesy. In addition, the French law
takes into account the requirements of international
favour in establishing specific procedures for testimonies of representatives of foreign powers, for example
by demanding that all requests for declarations will
be sent via the Minister of Foreign Affairs and that the
declaration will be received by the first President of the
Court of Appeal. In the Court’s view, it was regrettable
that these procedures were not followed by the investigative judge and that, while aware of this fact, the
French Ministry of Foreign Affairs did not offer excuses
to the President of Djibouti.
The Court took note of all official defects in accordance with French law concerning the summons to the
Head of State of Djibouti on May 17th 2005; however,
considered that the case did not in itself reveal a violation by France of its international obligations regarding
immunity from criminal jurisdiction and inviolability of
foreign Heads of State. However, as already mentioned,
France owed an excuse to Djibouti.
As regards to the second summon sent to the President, Djibouti considered that this was done in accordance with the procedure set out in Article 656, but
contested the appropriateness of the time chosen by
the investigative judge to undertake this action. Djibouti reminded that the second witness summons was
issued on February 14th 2007, when the President of
Djibouti was in France for the 24th African and French
Heads of State Conference to be held in Cannes at 15th
and 16th February 2007. In Djibouti’s opinion, the investigative judge found the best time to get coverage
of his application in the media. As for the Ministry of
Foreign Affairs of France, Djibouti considered that he
could have waited until President Ismael Omar Guelleh

59

Revista Institutului Naţional al Justiţiei

returns home before submitting a petition to testify in
writing. Moreover, Djibouti said that the judiciary informed the press at a very early stage, as information
was reported on the same day, February 14th 2007,
by several news agencies, some of which indicate that
they received from “judicial sources”. In any case, Djibouti considered that the President had been placed
in a situation “which was obviously an embarrassment,
especially since the respondent did not consider it necessary to apologize” and that, consequently, France did
not sought to repair “damage to the immunity, honour
and dignity of President Djibouti”.
The IJC decided that the invitation to give testimony to the President of Djibouti of 14 February 2007
was issued following the procedure provided for in Article 656 of the French Code of Criminal Procedure and
therefore in accordance with French law. The consent
of the Head of State is expressly requested in this testimony act, transmitted through the authorities and in
the form prescribed by law. Thus, this measure could
not violate the immunity from jurisdiction enjoyed by
the Head of the Djiboutian state. In addition, the Court
did not consider that an attack on the honour or dignity of the President had taken place only because that
summons was sent to him when he was in France to
attend an international conference.
Conclusions. The principle of jurisdictional immunities of state, though it is of customary origin
and is based on the very early comity relations between states as between equals, nowadays knows
new trends in development and affirmation. The 20th
century marked a new period of incorporation of that
principles in the text of legal instruments of international character (conventions) as well as national one
(acts and laws, especially in the common law system).
Also, in the 21th century that customary principle, due
to its practical application, was also passed in review
by international forums, a special place in this row
being occupied by the International Court of Justice
and two early cases solved in which the jurisdictional
immunity of state had been evaluated on the basis
of Head of the state and the Minister immunity. Undoubtedly, early case law created strong premises for
the ICJ to establish its complex legal rationale in last
case on that topic – Jurisdictional Immunity of the State
(Germany v. Italy, Greece intervening).
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