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Investigaţiile sub acoperire prin prisma
reglementărilor internaționale și legislaţiei unor
state europene
Valeriu CUȘNIR,
profesor universitar,
Ionel TURCANU,
doctorand, ULIM
SUMMARY

The international community has to ensure a far closer cooperation in order to counteract diverse forms of organized
crime, in accordance with national legislation of states and making use of international mechanisms for gathering information and data needed for the agencies to prevent and eradicate these crimes, in order to prosecute and to put under criminal
liability the perpetrators. Regarding international instruments on special investigation techniques, including undercover
investigations, along with the conventions, covenants and treaties which envisage the rights and fundamental freedoms, fall
treaties, conventions, international agreements on preventing and combating certain types of crime, and legal assistance in
criminal and anti murder cooperation. The European Union’s Member States which legislation has been analyzed - France,
Italy, Denmark, Belgium and Germany - have at present appropriate normative regulations in the metter of “undercover”
techniques used in relation to serious crime, for which traditional investigation methods proved to be ineffective.
Keywords: international convention, manifestations of organized crime, acts of terrorism, drug trafficking, human trafficking, money laundering, corruption offenses, special investigation techniques, undercover investigation, infiltration operations, undercover investigator, undercover agent, agent provocateur, delator.

REZUMAT

Comunitatea internațională este nevoită să asigure o colaborare mai strânsă în vederea contracarării formelor de criminalitate organizată, în conformitate cu legislaţia internă a statelor şi folosind mecanismele internaţionale pentru culegerea
de informaţii şi date necesare instituţiilor abilitate pentru a preveni şi elimina aceste delicte, pentru a urmări penal şi trage
la răspundere pe făptuitori. La capitolul acte internaţionale, privind tehnicile speciale de investigare, inclusiv investigațiile
acoperite, de rând cu convenţiile, pactele şi tratatele consacrate drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, se înscriu şi tratatele, convenţiile, acordurile internaţionale privind prevenirea şi combaterea unor anumite tipuri de infracţiuni,
precum şi de asistenţa juridică în materie penală şi cooperare anti crimă. Statele membre ale Uniunii Europene, legislația
cărora a fost analizată - Franţa, Italia, Danemarca, Belgia, Germania - dispun, în prezent, de reglementări normative corespunzătoare în materia tehnicilor „sub acoperire”, utilizate în raport cu infracţiunile grave, pentru care metodele clasice de
investigaţie se dovedesc a fi neefective.
Cuvinte-cheie: convenție internațională, manifestări de crimă organizată, acte de terrorism, trafic de droguri, trafic de
persoane, spălare de bani, infracțiuni de corupție, tehnici speciale de investigare, anchetă sub acoperire, operațiuni de infiltrare, investigator sub acoperire, agent sub acoperire, agent provocator, informator.

I

ntroducere. Fenomenul infracţional prin afectarea ordinii de drept, drepturilor și libertăților
omului, mediului economic şi social, a determinat
adoptarea unor măsuri adecvate, atât la nivelul statelor, cât și pe plan international, în vederea prevenirii
și combaterii infracţiunilor de terorism, de trafic de
droguri, trafic de persoane, de fraudă informatică, de
trafic de arme şi articole explozive, de spălare a banilor murdari, etc. Statele lumii sunt nevoite să asigure
o colaborare mai strânsă în vederea contracarării formelor de criminalitate organizată, în conformitate cu
legislaţia lor internă şi folosind mecanismele internaţionale pentru culegerea de informaţii şi date necesare
instituţiilor abilitate pentru a preveni şi elimina aceste
delicte, pentru a urmări penal şi trage la răspundere
pe făptuitori.
Un rol deosebit în instrumentariul antiinfracțional
revine tehnicilor speciale de investigare a
infracțiunilor, în speță reglementărilor normative ale
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acestora, inclusiv anchetelor sub acoperire, cunoscute
și sub noțiunea de operaţiuni undercover.
Scopul studiului rezidă în cercetarea actelor
internaționale care conțin reglementări consacrate tehnicilor speciale de investigare, inclusiv investigațiilor
sub acoperire, precum și a legislației unor state ale
UE care dispun de un cadru juridic în conconcardanţă
cu normativul internațional.
Metode aplicate. La realizarea studiului sa recurs
la metode de cercetare precum: sistemică, comparativă, logică.
Rezultate obținute. La capitolul acte internaţionale, privind tehnicile speciale de investigare, inclusiv
investigațiile acoperite, de rând cu convenţiile, pactele
şi tratatele consacrate drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, se înscriu şi tratatele, convenţiile,
acordurile internaţionale privind prevenirea şi combaterea unor anumite tipuri de infracţiuni, precum şi
de asistenţa juridică în materie penală şi cooperare
Octombrie 2015
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anti crimă. Printre principalele sunt: Convenţia ONU
contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope (1988); Convenţia ONU privind reprimarea
finanţării terorismului (1999); Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (2000);
Rezoluţia nr.1.373/2001 a Consiliului de securitate al
ONU contra terorismului; Convenţia ONU împotriva
corupţiei (2003); Convenția europeană de asistență
judiciară în materie penală (1959); Convenţia europeană privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea
infracţională (1990); Conventia penală a Consiliului
Europei privind coruptia (1999); Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică (2001);
Conventia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinte umane (2005); Recomandările
(2005) 10 a Comitetului de Miniştri al Consiliului
Europei privind tehnicile speciale de investigare în
ancheta penală.
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva traficului
ilicit de stupefiante şi substante psihotrope, adoptată
la 20 decembrie 1988 la Viena [1]. Convenția prevede: calificarea drept infracțiuni penale și sancționarea
faptelor de trafic de stupefiante, confiscarea bunurilor
obţinute din infracţiuni legate de trafic de stupefiante,
extrădarea autorilor infracţiunilor legate de traficul
de stupefiante, asistenţa judiciară reciprocă, intensificarea formelor de cooperare în prevenirea și combaterea traficului de stupefiante. În conformitate cu
prevederile art. 21 „Lupta împotriva traficului ilicit de
stupefiante” din Convenție, statele părți ținînd seama
de regimul lor constituţional, juridic şi administrativ:
a) vor asigura pe plan naţional coordonarea acţiunii preventive şi represive împotriva traficului ilicit;
în acest scop, ele vor putea să desemneze un serviciu
adecvat, însărcinat cu această coordonare;
b) se vor ajuta reciproc în lupta împotriva traficului
ilicit de substanţe psihotrope şi, în special, vor transmite celorlalte părţi direct interesate, pe cale diplomatică sau prin intermediul autorităţilor competente, cîte
o copie din fiecare raport adresat Secretarului General
ONU, în urma descoperirii unui caz de trafic ilicit sau
în urma unei confiscări;
c) vor colabora strîns între ele, precum şi cu organizaţiile internaţionale competente din care fac parte,
în scopul desfășurării unei lupte coordonate împotriva traficului ilicit de stupefiante;
d) vor veghea la realizarea rapidă a colaborării internaţionale a serviciilor adecvate şi vor acorda asistenţă reciprocă pentru desfăşurarea de anchete penale, inclusiv privind utilizarea tehnicilor speciale de
investigare;
e) se vor asigura ca, atunci cînd documentele de
procedură sînt transmise între ţări pentru iniţierea
unei acţiuni în justiţie, transmiterea să fie efectuată
pe căi rapide la adresa instanţelor desemnate de către
părţi.
octombrie 2015

Convenţia internaţională privind reprimarea
finanţării terorismului, adoptată la New York la 9
decembrie 1999 [2]. Convenția prevede: măsuri pentru prevenirea şi împiedicarea, prin mijloace interne
adecvate, a finanţării teroriştilor sau a organizaţiilor
teroriste, contracararea traficului ilicit de arme, traficului de stupefiante şi extorcarea de fonduri, incluzând exploatarea persoanelor în vederea finanţării
activităţilor teroriste, precum şi adoptarea măsurilor
eficiente destinate să prevină finanţarea terorismului
şi reprimarea acestuia şi pedepsirea autorilor.
În conformitatea cu prevederile art.18 din
Convenție statele părţi cooperează la prevenirea și
combaterea finanţării terorismului prin:
a) măsuri pentru supravegherea tuturor organismelor de transfer monetar, inclusiv, spre exemplu,
aprobarea acordată acestor organisme;
b) măsuri realiste care permit detectarea sau supravegherea transportului fizic transfrontier al numerarului; şi al efectelor la purtător negociabile, sub
rezerva ca acestea să fie supuse garanţiilor stricte care
să vizeze asigurarea că informaţia este utilizată cu
bună ştiinţă şi că acestea nu împiedică în nici un fel
libera circulaţie a capitalurilor.
c) prin schimbul de informaţii şi prin coordonarea măsurilor administrative şi a celorlalte măsuri
pentru a preveni comiterea infracţiunilor incidente
Convenției;
d) cooperarea între ele pentru a proceda la anchete
penale, operațiuni sub acoperire referitoare la infracţiunile incidente Convenției.
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New
York la 15 noiembrie 2000 [3]. Convenția prevede:
incriminarea participării la un grup infracţional organizat, calificarea drept infracțiuni a faptelor de de
spălare a produsului infracţiunii și instituirea măsurilor de reprimare a acestora, incriminarea corupţiei
și adoptarea măsurilor de prevenire și combatere a
manifestărilor corupționale, incriminarea împiedicării bunei funcţionări a justiţiei.
În art.20 Tehnici de anchete speciale din Convenție
statele părți, conform sistemului său juridic:
1. Înterprind măsurile necesare pentru a permite
să se recurgă în mod corespunzător la livrările supravegheate şi, când consideră potrivit, la alte tehnici de
anchete speciale, cum sunt supravegherea electronică sau alte forme de supraveghere şi operaţiunile
de infiltrare, de către autorităţile sale competente pe
teritoriul său în vederea combaterii eficiente a criminalităţii organizate.
2. În scopurile anchetelor asupra infracţiunilor
prevăzute de prezenta Convenţie, statele părţi sunt
încurajate să încheie, dacă este necesar, acorduri sau
aranjamente bilaterale sau multilaterale corespunzătoare pentru recurgerea la tehnici de anchete speciale
în cadrul cooperării internaţionale.
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3. În absenţa acordurilor sau aranjamentelor respective deciziile de a se recurge la tehnici de anchete
speciale la nivel internaţional sunt luate de la caz la
caz şi pot, dacă este necesar, să ţină seama de înţelegeri şi aranjamente financiare în ceea ce priveşte exercitarea competenţei lor de statele părţi interesate.
4. Livrările supravegheate la care s-a hotărât să se
recurgă la nivel internaţional pot include, cu consimţământul statelor părţi respective, metode de interceptare a mărfurilor şi de autorizare a urmăririi dirijării
lor, fără modificare sau după sustragerea ori înlocuirea în întregime sau în parte a acestora.
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (2000) totodată prevede
măsuri corespunzătoare pentru a asigura o protecţie
eficace împotriva eventualelor acte de represalii sau
de intimidare a martorilor care, în cadrul procedurii
penale, depun mărturie privind infracţiunile prevăzute de prezenta convenţie şi, în caz de nevoie, a părinţilor lor şi a altor persoane apropiate (art.24).
Combaterea crimei organizate transnaționale, potrivit Convenției, va include și măsuri destinate să
întărească cooperarea între serviciile de investigaţii
şi de reprimare ale statelor părți. Astefel, potrivit prevederilor art.26 din Convenție:
1. Fiecare stat parte ia măsuri corespunzătoare
pentru a încuraja persoanele care participă sau au participat la grupuri infracţionale organizate să furnizeze
informaţii utile autorităţilor competente în scopurile
anchetei şi culegerii de probe;
2. Fiecare stat parte are în vedere să prevadă posibilitatea, în cazurile corespunzătoare, micşorării pedepsei
de care este pasibil un învinuit care cooperează într-un
mod substanţial la anchetă sau la urmăririle referitoare
la o infracţiune prevăzută de prezenta convenţie;
3. Fiecare stat parte are în vedere să prevadă posibilitatea, conform principiilor fundamentale ale
dreptului său intern, acordării de imunitate de urmărire unei persoane care cooperează în mod substanţial
la anchetă sau la urmăriri referitoare la o infracţiune
prevăzută de prezenta convenţie.
Rezoluţia nr.1.373/2001 a Consiliului de securitate al ONU contra terorismului [4] decide ca toate
statele:
2) lit. f) să acorde unele altora intregul sprijin pentru investigatiile si actiunile penale asociate finantarii
sau sprijinirii actelor teroriste, inclusiv asistenta in
obtinerea probelor pe care le detin si care sunt necesare actiunilor penale;
3) lit.a) să identifice mijloace pentru intensificarea si accelerarea schimbului de informatii operative, in special cu privire la: actiuni sau deplasări ale
teroriștilor ori ale rețelelor teroriste; documente de
calatorie falsificate; trafic cu arme, materii explozive sau alte materiale periculoase; folosirea tehnologiei in domeniul comunicațiilor de catre grupari
teroriste si amenintarea creata de deținerea de catre
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grupurile teroriste a armelor de distrugere in masă;
   lit.b) sa efectueze schimb de informatii in conformitate cu dispozitiile legale interne si internationale
si sa coopereze in domeniile administrativ si judiciar
pentru a impiedica comiterea de acte teroriste.
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie
2003 [5]. Convenția prevede adoptarea măsurilor de
prevenire a corupţiei, efectuarea anchetelor şi urmăririlor privind corupţia, precum şi blocării, sechestrului, confiscării şi restituirii produsului provenind din
infracţiunile de corupție.
În conformitate cu prevederile art.50 Tehnici de
anchete speciale din Convenție:
1. În vederea combaterii eficiente a corupţiei, fiecare stat parte, ia, în limita mijloacelor sale, măsurile
necesare pentru a permite ca autorităţile sale competente să poată recurge în mod corespunzător, pe teritoriul său, la livrări supravegheate şi, când consideră
potrivit, la alte tehnici de anchete speciale, cum sunt
supravegherea electronică sau alte forme de supraveghere şi operaţiunile de infiltrare, şi pentru ca probele
culese prin intermediul acestor tehnici să fie admisibile în faţa instanţelor judecătoreşti.
2. În scopurile anchetelor asupra infracţiunilor
prevăzute de prezenta Convenţie, statele părţi sunt
încurajate să încheie, dacă este necesar, acorduri sau
aranjamente bilaterale ori multilaterale corespunzătoare pentru recurgerea la tehnici de anchete speciale
în cadrul cooperării internaţionale.
Convenţia Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea
veniturilor provenite din activitatea infracţională,
adoptată la Strasbourg, 8 noiembrie, 1990 [6]. Statele
membre ale Consiliului Europei conștietizând necesitatea de a urma o politică penală comună care ar tinde
spre protecţia societăţii, considerând că, lupta contra
criminalităţii grave, care devine din ce în ce mai mult
o problemă internaţională, cere folosirea metodelor
moderne şi eficace la nivel internaţional, estimând că,
una din aceste metode este privarea delicventului de
veniturile provenite din activitatea infracţională, considerând că, în vederea atingerii acestui obiectiv ar
trebui de instituit un sistem satisfăcător de cooperare
internaţională, au convenit asupra Convenţiei privind
spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea
veniturilor provenite din activitatea infracţională. Potrivit art.4 Competenţe şi tehnici speciale de investigaţie din Convenție:
1) Fiecare Stat Parte adoptă măsuri legislative şi
altele, considerate necesare pentru a abilita instanţele
judiciare sau alte autorităţi competente să ordone comunicarea sau sechestrarea dosarelor bancare, financiare sau comerciale în vederea aplicării măsurilor
de sechestrare și confiscare. Nici un Stat Parte nu va
invoca secretul bancar pentru a refuza aplicarea prevederilor Convenției.
Octombrie 2015
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2) Fiecare Stat Parte preconizează adoptarea măsurilor legislative şi a altora, considerate necesare
pentru a permite utilizarea tehnicilor speciale de
investigaţie, care ar facilita identificarea şi cercetarea
veniturilor provenite din activitatea infracţională,
precum şi culegerea probelor pertinente.
Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta, 23 noiembrie 2001 [7]. În conformitate cu prevederile art.
23 Cooperarea internaţională din Convenție Statele
Părţi vor coopera între ele în aplicarea instrumentelor
relevante de cooperare internaţională în materie penală, a acordurilor încheiate şi a dreptului lor intern,
în cea mai largă măsură posibilă, în scopul investigărilor sau al aplicării procedurilor privind infracţiunile
în legătură cu sisteme şi date informatice sau pentru a
culege dovezile unei infracţiuni în format electronic.
Conventia penală a Consiliului Europei privind
coruptia, adoptata la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
[8] în art. 23 Măsuri care vizează facilitarea strângerii de probe şi confiscarea produselor stipulează:
Fiecare Stat Parte adoptă măsurile legislative şi
alte măsuri, inclusiv cele care permit utilizarea tehnicilor de investigaţie speciale conform legislaţiei
naţionale, care se dovedesc necesare pentru a facilita
strângerea de probe referitoare la infracţiunile stabilite în Convenție şi pentru a-i permite să identifice, să
cerceteze, să blocheze şi să sechestreze instrumentele
şi produsele corupţiei sau bunurile a căror valoare corespunde acestor produse. Secretul bancar nu va constitui un obstacol pentru măsurile anticorupție vizate
în Convenție.
Conventia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinte umane, adoptata la 3 mai
2005 [9]. În Capitolul 6 Investigații, urmăriri si drept
procedural din Convenție se prevede ca Statele Părți
vor adopta masurile legislative si alte masuri necesare
pentru asigurarea unei protecții efective si adecvate a
victimelor, martorilor si persoanelor care colaboreaza cu autoritatile judiciare. Statele Părți vor coopera între ele, în conformitate cu prevederile prezentei
conventii si prin aplicarea instrumentelor regionale
si internaționale relevante, aranjamentelor agreate în
baza legilor interne uniforme sau reciproce si a dreptului lor intern, în scopul:
- prevenirii si combaterii traficului de fiinte umane;
- protejarii si acordarii de asistenta victimelor;
- investigării sau desfasurarii procedurilor privind
infractiunile de trafic de persoane.
Potrivit Recomandării (2005) 10 a Comitetului de
Miniştri al Consiliului Europei, prin noţiunea de tehnici speciale de investigare se înţelege tehnicile aplicate de autorităţile competente în cadrul anchetelor
penale, vizând depistarea sau anchetarea unor infracţiuni grave şi a unor suspecţi în vederea strângerii de
informaţii, de aşa manieră încât persoanele în cauză
să nu aibă cunoştinţă de acest lucru.
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Primul și principalul instrument european consacrat asistenței judiciare international în materie penală este Convenția europeană adoptată la Strasbourg
la 20 aprilie 1959, intrată în vigoare la 12 iunie 1962
[10]. Convenția europenă privind asistența judiciară în materie penală a fost completată prin primul
Protocol additional din 17 martie 1978, iar la data
de 8 noiembrie 2001 prin cel de-al doilea Protocol
additional [11]. Un pas important în modernizarea
asistenței judiciare în materie penală a fost Convenția
Schengen din 19 iunie 1990, care ulterior în comun
cu Convenția Europeană din 20 aprilie 1959 au fost
completate prin Convenția privind asistența judiciară
în materie penală a statelor Uniunii Europene încheiată la 29 mai 2000 [12].
În domeniul cooperării internaţionale în materie
penală, art. 19 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Convenţia Europeană de Asistenţă Judiciară
în materie penală (ratificat prin Legea nr. 368/2004),
prevede că: „(1) Partea solicitantă şi partea solicitată
pot conveni să î-şi acorde asistenţă reciprocă pentru
desfăşurarea de anchete penale de către agenţi sub
acoperire sau sub o identitate fictivă. (2) Autorităţile
competente ale părţii solicitate decid, în fiecare caz,
ce răspuns să dea cererii, ţinând cont de legea şi de
procedurile naţionale. Cele două părţi convin, potrivit legilor şi procedurilor lor naţionale, asupra duratei
anchetei sub acoperire, modalităţilor sale concrete şi
statutului juridic al agenţilor implicaţi. (3) Anchetele
sub acoperire sunt efectuate conform legii şi procedurilor naţionale ale părţii pe teritoriul căreia se desfăşoară. Părţile implicate cooperează pentru a asigura pregătirea şi conducerea şi pentru a lua hotărâri
privind securitatea agenţilor sub acoperire sau sub
identitate fictivă. (4) Orice parte, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, prin declaraţie
adresată Secretarului General al Consiliului Europei,
va indica autorităţile pe care le desemnează ca fiind
competente pentru aplicarea prevederilor §2. Ulterior,
orice parte poate, în orice moment şi în acelaşi mod,
să schimbe elementele declaraţiei sale”.
Astfel, anchetele sub acoperire pot avea loc în
baza unui accord încheiat între autoritățile competente ale statelor în relație, prin care acestea convin,
potrivit legii lor naționale, asupra duratei anchetei, a
modalităților concrete de desfășurare și a statutului
juridic al agenților implicate. Anchetele sub acoperire
se efectuează numai în condițiile și în conformitate
cu procedura prevăzute în legea statului pe teritoriul
căruia agenții infiltrate acționează [13].
Abordarea practico-ştiinţifică a investigaţiilor sub
acoperire a cunoscut o dezvoltare mai elocventă în
ultimile decenii, ca factori servind, pe de o parte ascendenţa actelor de terorism, crimei organizate transnaţionale şi manifestările de o periculozitate sporită
ale acesteia, iar pe de altă parte consolidarea cadru-
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lui juridic internaţional anti crimă şi intensificarea
cooperării statelor în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii. Astfel, pentru prima dată, Curtea
Europeană pentru Drepturilor Omului se pronunţă
asupra conformităţii practicilor de infiltrare operativă, definite investigaţii sub acoperire sau/şi operaţiuni undercover, cu prevederile CEDO, în cauza Ludi
v/ Elveţia, din 15 iunie 1992 [14]. În prezenta speţă
folosirea unui agent sub acoperire nu a afectat, nici
în sine, nici în combinaţie cu interceptarea telefonică, dreptul la viaţa privată în sensul art.8 din CEDO.
Acţiunile agentului sub acoperire s-au desfăşurat în
contextul vânzării unei partide de 5 kg de cocaină.
Autorităţile cantonale, alertate de poliţia germană, au
selectat un agent pentru a-1 infiltra, în opinia lor, într-o vastă reţea de traficanţi care intenţiona să vândă o
partidă de droguri în Elveţia. Scopul operaţiunii a fost
arestarea traficanţilor în momentul transmiterii drogurilor. Ulterior agentul infiltrat a stabilit legătura cu
reclamantul, care i-a spus că este pregătit să-i vândă 2
kg de cocaină în valoare de 200.000 franci elveţieni.
Din acest moment cet. Ludi trebuia să fie conştient de
faptul că a comis o infracţiune penală ce cade sub incidenţa prevederilor Legii cu privire la stupefiante şi,
prin urmare, riscă să întâlnească un agent al poliţiei
sub acoperire care, de fapt, urmăreşte demascarea sa.
Statele membre ale Uniunii Europene precum
Franţa, Italia, Danemarca, Belgia, Germania dispun,
în prezent, de legislaţii corespunzătoare în materia
tehnicilor „sub acoperire”, utilizate în raport cu infracţiunile grave, pentru care metodele clasice de investigaţie se dovedesc a fi neefective.
În statul francez, legislația națională nu reglementează distinct competențele organelor polițienești şi
a serviciilor secrete în materia investigațiilor operative (speciale), excepție fiind doar măsurile care
aduc atingere drepturilor și libertăților constituționale
ale cetățenilor. Măsurile speciale (operative) de
investigații, lipsite de caracter intruziv, la care sunt
atribuiți și informatorii, agenții provocatori, alți
confidenți [15] constuie obiect al reglementărilor departamentale – instrucțiuni și regulamente de uz intern. Prezintă interes faptul că în Franța, de rând cu
actele departamnetale de uz intern, probleme ale cooperării poliției cu confidenții, î-și găsesc soluție și în
hotărârile judecătorești. Astfel, Trtibunalul din Ghere
[16] a recunoscut legală folosirea informatorilor în
activitatea poliției.
În materia tehnicilor „sub acoperire”, utilizate în
raport cu infracţiunile grave, în Franţa, prin Legea
nr. 2004-204 din 9 martie 2004, în textul art. 706-73,
[17] sunt incluse 15 tipuri de infracţiuni care conţin
formele cele mai grave incidente crimei organizate:
omorul în bandă organizată, torturile şi actele de barbarie în bandă organizată, crimele şi delictele de trafic
de stupefiante, crimele şi delictele de răpire şi de sechestrare în banda organizata, crime şi delicte grave
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de trafic de fiinţe umane, crime şi delicte grave de
proxenetism, crimă de furt în banda organizată, crime grave de şantaj şi extorcare, crime de distrugere,
degradarea şt deteriorarea unui bun comise în banda
organizată, crime în materie de falsificare de monede, crime şi delicte de terorism, delicte în materie de
arme comise în bandă organizată, delicate de violare
a regimului de intrare, de circulaţie sau şedere ilegală
a unui străin în Franţa comise în banda organizată,
delictul de spălare de bani sau de tăinuire a infracţiunilor, delictele de asociere de infractori. La acestea
se adaugă, conform noului art. 706-74 C.pr.pen. francez orice alte infracţiuni comise în bandă organizată
ne indicate în art. 706-73. Potrivit art. 132-71 C.pen.
francez „Banda organizată” este definita ca fiind „orice grupare formată sau orice înţelegere stabilita în
vederea pregătirii uneia sau mai multor infracţiuni,
caracterizate prin unul sau mai multe fapte materiale
în acest fel.
În Franţa, comiterea unei infracţiuni de o bandă
organizată reprezintă principalul criteriu de definire a
criminalităţii şi a delincventei organizate care face necesară şi posibilă aplicarea regulilor de procedură specifice, inclusiv a tehnicilor speciale de investigare, iar
după caz a investgaţiilor sub acoperire [18, p.6-7].
După Legea franceză nr. 2004-204 din 9 martie
2004, al cărei obiectiv major îl constituie amplificarea
măsurilor de contracarare a criminalităţii organizate,
procedura de infiltrare, prevăzută anterior doar în materia traficului de stupefiante şi extinsă în prezent şi cu
privire la alte infracţiuni (aparţinând crimei organizate), constă în supravegherea de către un ofiţer sau un
agent de poliţie judiciară a unor persoane suspectate
de comiterea unei crime sau unui delict, făcând în aşa
fel încât să apară, în faţa acestei persoane, ca fiind
unul dintre coautorii, complicii sau tăinuitorii lor. Ea
este extinsă la formele cele mai grave ale criminalităţii organizate şi trebuie să fie autorizată de procurorul
Republicii Franceze sau de judecătorul de instrucţie.
Cu toate acestea, legea prevede că nici o condamnare nu va putea fi pronunţată doar pe baza declaraţiilor făcute de ofiţerii sau agenţii de poliţie judiciară
infiltraţi, în afara cazului în care aceştia acceptă să
depună mărturie sub adevărata lor identitate [19,
p.659].
Cu referire la cadrul legislativ din Italia şi Danemarca se identifică Legge, 26 giugno 1990, nr.162
[20] şi respectiv Legea nr.748 din 1 decembrie 1989,
conţinând Codul de procedură penală danez. Cu excepţia legii daneze, în care se prevede expres că recurgerea la operaţiunile sub acoperire, care ar putea
fi percepută ca o ingerinţă în viaţa privată, în sensul
art.8 din Convenţie, trebuie să fie necesară şi proporţională în raport cu obiectivele urmărite, în legea italiană menţionată nu se regăsesc condiţiile de necesitate
şi proporţionalitate. În aceste ţări (Franţa şi Italia),
punerea în funcţiune a acestor tehnici nu trebuie să fie
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subsidiară utilizării metodelor clasice şi nici subordonată existenţei unei situaţii infracţionale preexistente. Totuşi, cele două legi sunt mai restrictive ratione
materiae, dat fiind că rezervă utilizarea tehnicilor undercover infracţiunilor grave, prescrise în lege, justificând, în parte, principiul proporţionalităţii.
În toate sistemele, însă, baza legală va trebui să fie
suficient de accesibilă şi să prevadă, cu destulă precizie în care circumstanţe şi în ce condiţii autorităţile ar putea recurge la acest gen de tehnică, adică la
investigațiile sub acoperire [21, p.380].
În Belgia operaţiunile sub acoperire sunt reglementate prin Legea cu privire la metodele particulare
de cercetare şi alte metode de anchetă din 6 ianuarie
2003 [22]. Astfel, infiltrarea este definită, de Legea
belgiană privind metodele particulare de cercetare şi
alte metode de anchetă din 6 ianuarie 2003, ca fiind
„faptul, pentru un funcţionar de poliţie denumit infiltrant, de a întreţine, sub o identitate falsă, relaţii
durabile cu una sau mai multe persoane referitor la
care există indici serioase din care rezultă că au comis sau că urmează să comită infracţiuni în cadrul
unei organizaţii criminale” [23, p.136].
Autorul belgian Ch. De Valkeneer a arătat [24,
p.137-138] că o operaţiune sub acoperire întruneşte
trei caracteristici esenţiale: secretul (agentul disimulează calitatea sa de poliţist sau de terţ care lucrează
pentru poliţie); viclenia (agentul construieşte un scenariu în scopul de a câştiga încrederea unei persoane,
în vederea constatării unei infracţiuni sau a strângerii
de informaţii referitoare la o infracţiune); interacţiunea (presupune un contact direct între agent şi autorul
potenţial).
Un alt autor belgian Maïté de Rue [25, p.1110]
a consemnat că noţiunea de infiltrare conţine patru
elemente specifice: a) infiltrarea trebuie să fie realizată de un funcţionar de poliţie. Este vorba de poliţişti special formaţi şi antrenaţi în acest scop. Aceasta
reprezintă o exigenţă care decurge din caracterul extrem de delicat pe care îl prezintă infiltrarea. În mod
excepţional, legea permite, totuşi, în anumite condiţii,
recurgerea la persoane civile, adică „externe serviciilor poliţiei” (de pildă la „colaboratori”), pentru o perioadă scurtă şi dacă aceasta este absolut indispensabil
reuşitei misiunii; b) poliţistul infiltrat acţionează sub
o identitate fictivă. El îşi disimulează calitatea sa de
funcţionar public, făcând să treacă drept o persoană
care face parte dintr-un mediu criminal. Poliţia uzează în acest scop de mijloace viclene; c) este necesar
să se stabilească un contact durabil între funcţionarul de poliţie şi mediul în care-l infiltrează. Aceasta
înseamnă că infiltrantul nu se limitează la un contact
unic cu persoana, ci, în plus, menţine acest contact
o anumită perioadă de timp; d) persoanele cu care
funcţionarii de poliţie intră în contact sunt suspectate
de a fi comis infracţiuni de o anumită gravitate.
Autorul Maïté de Rue mai subliniează că legiuioctombrie 2015

torul face trimitere la infracţiunile comise în cadrul
unei organizaţii criminale, astfel aplicându-se principiului proporţionalităţii. În plus, s-a statuat că legea
belgiană se referă doar la persoane care „comit” sau
„urmează să comită” aceste infracţiuni. Legiuitorul
belgian a urmărit prin aceasta ca infiltrarea să poată
fi adusă la îndeplinire, în mod proporțional, în cadrul
cercetării pro active.
Legislația procesual penală a Germaniei prevede
mai multe categorii de persoane menite să coopereze
cu organele polițienești în activitatea de prevenire și
descoperire a infracțiunilor [26, p.158-160 ]. La asemenea persoane se atribuie:
- colaboratori anonimi ai poliției (Nicht offer operierende Polizei-beamter. NOP);
- investigatori sub acoperire (Verdeckte Ermittler.
VE);
- agenți provocatori (Agent-provocatuer);
- persoane de încredere (Vertrauenspersonen.
VP);
- informatori (Informanten).
Dat fiind că legislaţia Germaniei reglementează
utilizarea agenților, informatorilor, altor confidenţi
în procesul de investigare a infracţiunilor, normativul
procesual penal prevede admisibilitatea datelor obţinute cu concursul acestora în calitate de probe, în procesul penal. Colegul penal al Curţii Supreme a RFG
în hotărârile adoptate a explicat posibilitatea audierii
ofiţerului de investigaţii, în locul agentului sub acoperire, privind faptele şi împrejurările care i-au devenit
cunoscute din relatările ultimului [27, р.106]. Potrivit
recomandărilor Curţii Supreme a RFG, în caz de necesitate instanţa poate desemna un judecător raportor,
împuternicit special să audieze agentul sub acoperire
şi să prezinte în şedinţa de judecată procesul-verbal
respectiv. În explicaţiile Curţii Supreme a RFG sunt
interzise depoziţiile care ar conduce la descifrarea
agentului.
Concluzii. 1. În materia tehnicilor speciale de
investigații, inclusiv referitor la investigațiile acoperite, există un șir de convenții internaționale privind prevenirea şi combaterea anumitor tipuri de infracţiuni, precum Convenţia ONU contra traficului
ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope (1988);
Convenţia ONU privind reprimarea finanţării terorismului (1999); Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (2000); Rezoluţia
nr.1.373/2001 a Consiliului de securitate al ONU contra terorismului; Convenţia ONU împotriva corupţiei
(2003); Convenția europeană de asistență judiciară în
materie penală (1959); Convenţia europeană privind
spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională
(1990); Conventia penală a Consiliului Europei privind coruptia (1999); Convenţia Consiliului Europei
privind criminalitatea informatică (2001); Conventia
Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului
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de fiinte umane (2005); Recomandările (2005) 10 a
Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind
tehnicile speciale de investigare în ancheta penală.
2. Principalul instrument european consacrat
asistenței judiciare international în materie penală
este Convenția europeană adoptată la Strasbourg la
20 aprilie 1959, completată prin primul Protocol aditional din 17 martie 1978 și prin cel de-al doilea Protocol aditional - la data de 8 noiembrie 2001. Un act
viabil privind sporirea asistenței judiciare în materie
penală este Convenția Schengen din 19 iunie 1990.
3. În spațiul Uniunii Europene anchetele sub acoperire pot avea loc în baza unui acord încheiat între
autoritățile competente ale statelor în relație, prin care
acestea convin, potrivit legii lor naționale, asupra duratei anchetei, a modalităților concrete de desfășurare
și a statutului juridic al agenților implicate. Anchetele
sub acoperire se efectuează numai în condițiile și în
conformitate cu procedura prevăzute în legea statului
pe teritoriul căruia agenții infiltrate acționează.
4. Statele membre ale Uniunii Europene - Franţa, Italia, Danemarca, Belgia, Germania - dispun, de
reglementări normative corespunzătoare convențiilor
internaționale în materia tehnicilor „sub acoperire”,
utilizate în raport cu infracţiunile grave, pentru care
metodele clasice de investigaţie se dovedesc a fi neefective.
5. În cadrul legislativ al statelor UE Franţa, Italia,
Belgia și Germania nu se se prevăd în mod expres
condiţiile de necesitate şi proporţionalitate pentru
utilizarea investigatorilor sub acoperire. Deși, trebuie
de remarcat că actele normative în materie, din aceste țări, rezervă utilizarea tehnicilor undercover doar
infracţiunilor grave, prescrise în lege, justificând, în
parte, principiul proporţionalităţii. Excepţia se referă
doar la legislația din Danemarca (Legea nr.748 din 1
decembrie 1989 privind Codul de procedură penală)
în care se prevede expres că recurgerea la operaţiunea
sub acoperire, care ar putea fi percepută ca o ingerinţă
în viaţa privată, în sensul art.8 din Convenţie, trebuie
să fie necesară şi proporţională în raport cu obiectivele urmărite prin aplicarea acestora.
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UNELE PROBLEME PRIVIND INCRIMINAREA ÎMBOGĂȚIRII ILICITE,
INDIVIDUALIZAREA RĂSPUNDERII PENALE
ȘI REGLEMENTAREA CONFISCĂRII
Octavian BEJAN,
doctor în drept, criminolog, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată
RÉSUMÉ

La recherche est partie de la initiative de soutenir les tentatives du Ministère de la Justice de la R. Moldova de trouver
une meilleure formulation des dispositions pénales concernant la enrichissement illicite et la confiscation étendue, que la
Cours Constitutionnelle de la R. Moldova a considéré non claire. Cette recherche a été réalisée en appliquant la méthode
documentaire, la méthode d’analyse de contenu, la méthode statistique, la méthode de l’entrevue, la méthode comparative
et la méthode de la construction abstraite. Dans le cadre de la recherche, nous avons constaté que (1) les dispositions en
discussion incluent des termes non définis par le normes juridico-pénales, (2) l’individualisation de la responsabilité pénale
est réalisée tant au moment qu’après l’encadrement juridique du fait, (3) telles omissions sont provoquées par la corruption
(l’enseignement et la sélection des cadres) et par l’orientation vers la quantité en détriment de la qualité dans l’activité des
autorités publiques nationales, ainsi que (4) la découverte de l’infraction d’enrichissement illicite peut être réalisée sans
violer le principe de la présomption de l’innocence. À la suite de la recherche réalisée, nous avons proposé (1) la substitution
du qualificatif „substantiel” avec la syntagme „en mesure plus grande ou égale au 500 d’unités conventionnelles” dans les
dispositions en cause, (2) prévoir un sujet général pour l’infraction d’enrichissement illicite et (3) la révision du volume de
l’activité d’un employé des organismes de droit.
Mots-clés: enrichissement illicite, confiscation, individualisation de la responsabilité juridique, présomption de
l’innocence

REZUMAT

Cercetarea a plecat de la intenția de a sprijini încercările Ministerului Justiției al Republicii Moldova a găsi o formulare
mai adecvată a dispozițiilor penale privitoare la îmbogățirea ilicită și confiscarea penală, pe care Curtea Constituțională a R.
Moldova le-a considerat neclare. Această cercetare a fost realizată aplicînd metodele: documentară, a analizei de conținut,
statistică, a interviului, comparativă și a construcției abstracte. În cadrul cercetării am constatat că: (1) prevederile în cauză
includ termeni nedefiniți de normele juridico-penale; (2) individualizarea răspunderii penale este realizată atît în timp, cît
și după încadrarea juridică a faptei; (3) astfel de omisiuni sînt provocate de corupție (instruire și selectare a cadrelor) și de
orientarea spre cantitate în detrimentul calității în activitatea autorităților publice naționale; (4) descoperirea infracțiunii
de îmbogățire ilicită poate fi realizată fără încălcarea principiului prezumției nevinovăției. Ca urmare a cercetării efectuate, am propus: (1) substituirea calificativului „substanțial” cu sintagma „în mărime mai mare sau egală cu 500 de unități
convenționale” din dispozițiile în cauză; (2) prevederea unui subiect general pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită și (3)
revizuirea volumului de activitate al lucrătorilor din organele de drept.
Cuvinte-cheie: îmbogățire ilicită, confiscare, individualizare a răspunderii juridice, prezumția nevinovăției

I

ntroducere. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a constatat [1] existența unor
„neclarități” în componența infracțiunii prevăzute în
art. 3302 „Îmbogățirea ilicită” și în art. 1061 „Confiscarea extinsă” ale Codului penal (C. pen.) al Republicii Moldova [2], „care pot crea dificultăți în aplicare”
(pct. 111 al hotărîrii).
Discuțiile despre incriminarea îmbogățirii ilicite
persistă de aproape un deceniu în societatea națională
și îi frămîntă nu numai pe cercetători, ci și pe practicieni, politicieni, membri ai organizațiilor obștești,
jurnaliști etc. Dezbaterile sociale au culminat cu o
contestare oficială a constituționalității acesteia de către avocatul parlamentar [3].
Întrucît considerăm că are o importanță capitală,
ne-am aplecat și noi atenția științifică asupra acestei
probleme spinoase. Noi ne-am numărat, de altfel,
printre susținătorii acestei modalități de prevenire reoctombrie 2015

presivă a unor comportamente criminale chiar de la
lansarea acestei idei în țara noastră. Unele rezultate ale
cercetărilor noastre le prezentăm în acest articol.
Așadar, publicarea acestui articol urmărește punerea în discuție a unor probleme care țin de incriminarea îmbogățirii ilicite, individualizarea răspunderii
penale și reglementarea confiscării extinse.
Metode aplicate și materiale utilizate. Cercetarea
științifică a fost realizată deopotrivă prin metode teoretice și empirice. Cunoașterea teoretică a fost efectuată prin metoda construcției abstracte (interpretarea
datelor empirice, construirea raționamentelor, formularea problemelor, elaborarea soluțiilor și a argumentelor), în timp ce cunoașterea empirică a fost făcută
prin metoda documentară (Hotărîrea pentru controlul
constituționalității unor prevederi din Codul penal
și Codul de procedură penală (confiscarea extinsă și
îmbogățirea ilicită) nr. 6 din 16 aprilie 2015, proiec-
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tul de lege pentru modificarea Codului penal, inclusiv nota informativă), metoda analizei de conținut
(Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din
18.04.2002, informația din mijloacele de informare
în masă și Codul de procedură penală al Republicii
Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003), metoda statistică (termenele de executare a sarcinilor în organele
de drept naționale și în serviciile de poliție canadiene),
metoda interviului (lucrători ai organelor de drept ale
Republicii Moldova) și metoda comparativă (situația
din Republica Moldova versus situația din Canada).
Rezultate obținute și discuții. Una dintre contestări vizează cuvintele „depășește substanțial mijloacele dobîndite”, dar iată dispoziția exactă a Codului
penal:
„Articolul 3302. Îmbogățirea ilicită
(1) Deținerea de către o persoană cu funcție de răspundere sau de către o persoană publică, personal sau
prin intermediul unor terți, a bunurilor în cazul în care
valoarea acestora depășește substanțial mijloacele dobîndite și s-a constatat, în baza probelor, că acestea nu
aveau cum să fie obținute licit
se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la
8000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3
la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de
a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită
activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.
(2) Aceleași acțiuni săvîrșite de o persoană cu
funcție de demnitate publică
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 8000 la
10000 unități convenționale sau cu închisoare de la 7
la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de
a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită
activitate pe un termen de la 10 la 15 ani” [4].
Legislatorul național a utilizat același procedeu la
formularea unui alt articol (art. 1061, alin. (2), lit. a)) al
C. pen., pe care îl reproducem întocmai:
„Articolul 1061. Confiscarea extinsă
(1) Sînt supuse confiscării și alte bunuri decît cele
menționate la art. 106 în cazul în care persoana este
condamnată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la articolele 158, 165, 206, 2081, 2082, 217–2174,
218–220, 236–240, 243, 248–253, 256, 2603, 2604,
279, 280, 283, 284, 290, 292, 302, 324–329, 3302,
332–3351 și dacă fapta a fost comisă din interes material.
(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiții:
a) valoarea bunurilor dobîndite de persoana condamnată timp de 5 ani înainte și după săvîrșirea
infracțiunii, pînă la data adoptării sentinței, depășește
substanțial veniturile dobîndite licit de aceasta;
b) instanța de judecată constată, în baza probelor
prezentate în dosar, că bunurile respective provin din
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activități infracționale de natura celor prevăzute la
alin. (1).
(3) La aplicarea prevederilor alin. (2) se va lua în
considerare și valoarea bunurilor transferate de către
persoana condamnată sau de o persoană terță unui
membru de familie, persoanelor juridice asupra cărora
persoana condamnată deține controlul sau altor persoane care știau ori trebuiau să știe despre dobîndirea
ilicită a bunurilor.
(4) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și
valoarea bunurilor dobîndite se va ține cont de valoarea bunurilor la data dobîndirii lor și de cheltuielile făcute de persoana condamnată, inclusiv de persoanele
prevăzute la alin. (3).
(5) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc
sau au fost comasate cu bunurile dobîndite licit, în locul lor se confiscă bani și bunuri care acoperă valoarea
acestora.
(6) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii
obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse
confiscării, inclusiv bunurile în care au fost transformate sau convertite bunurile provenite din activitățile
infracționale, precum și veniturile sau foloasele
obținute din aceste bunuri.
(7) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor
dobîndite în perioada prevăzută la alin. (2) lit. a), care
excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei
condamnate” [5].
Problema constă în faptul că o definire a calificativului substanțial nu există în C. pen. Găsim, în schimb,
o tipologizare legală (art. 126) a unor prejudicii care
joacă rolul de element constitutiv al laturii obiective a
unor componențe ale infracțiunilor [6], și anume:
„Articolul 126. Proporții deosebit de mari, proporții
mari, daune considerabile și daune esențiale
(1) Se consideră proporții deosebit de mari,
proporții mari valoarea bunurilor sustrase, dobîndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate,
păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau
de un grup de persoane, care, la momentul săvîrșirii
infracțiunii, depășește 5000 și, respectiv, 2500 unități
convenționale de amendă.
(2) Caracterul considerabil sau esențial al daunei
cauzate se stabilește luîndu-se în considerare valoarea,
cantitatea și însemnătatea bunurilor pentru victimă,
starea materială și venitul acesteia, existența persoanelor întreținute, alte circumstanțe care influențează
esențial asupra stării materiale a victimei, iar în cazul
prejudicierii drepturilor și intereselor ocrotite de lege
– gradul lezării drepturilor și libertăților fundamentale
ale omului”.
Prin urmare, individualizarea răspunderii juridice
este realizată, după cum a fost conceput în actualul
Octombrie 2015
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cod penal, la două faze: (a) în timpul (în procesul) încadrării juridice a faptei și (b) după încadrarea juridică
a faptei [7].
De asemenea, constatăm că autorii primari ai Codului penal al Republicii Moldova (din anul 2002) au
recurs la o modalitate bivalentă, concepînd două categorii cantitative (daune în proporții deosebit de mari
și daune în proporții mari) și două categorii calitative
(daune considerabile și daune esențiale).
În opinia noastră, existența unor categorii calitative este necesară, deoarece ele sporesc posibilitățile de
individualizare a răspunderii și a pedepsei penale, fapt
care permite prevenirea comportamentelor criminale
în condițiile cauzării unui rău minim făptuitorului [8].
Unii practicieni critică categoriile calitative de individualizare atît a răspunderii, cît și a pedepsei penale,
mărturisind că au dificultăți în aplicarea lor practică.
După părerea noastră, dificultatea acestora provine
dintr-o insuficientă pregătire criminologică. Or activitatea de individualizare a răspunderii și a pedepsei
penale are un caracter preponderent criminologic, necesitînd o pregătire adecvată în materie. Nu vom insista asupra acestui aspect, deoarece l-am abordat în
repetate rînduri [9].
Totuși, categoriile daune considerabile și daune
esențiale prevăzute de Codul penal (art. 126 „Proporții
deosebit de mari, proporții mari, daune considerabile și
daune esențiale”, alin. (2)) creează dificultăți de interpretare și aplicare a dispozițiilor unor articole din Partea specială, cum este și cazul art. 3302 „Îmbogățirea
ilicită”.
De observat că infracțiunea de îmbogățire ilicită
provoacă societății nu numai daune materiale, ci și
funcționale. În unele cazuri, nu contează atît că infractorul s-a îmbogățit, cît disfuncțiile din activitatea
instituțiilor publice pe care le-a provocat prin acțiunile
sale infracționale [10]. Bunăoară, un procuror extorchează sistematic bani de la infractori, pentru a nu
îi trage la răspundere penală sau pentru a cere liberarea de pedeapsă penală ori aplicarea unei pedepse
mai blînde decît aceștia o merită. Fapta lui afectează
în primul rînd activitatea anticrimă, ceea ce contribuie
la extinderea criminalității sau împiedică într-o mare
măsură diminuarea acesteia. Îmbogățirea lui ilicită
are o importanță secundară. Prejudicierea materială se
produce numai în măsura în care acțiunile procurorului constituie condiții favorizante (în accepțiunea criminologică a termenului [11]) pentru săvîrșirea unor
infracțiuni ce cauzează o daună materială statului și
societății în general.
Pentru a se conforma hotărîrii sus-menționate a
Curții Constituționale, Ministerul Justiției al Republicii Moldova a propus, printr-un proiect de lege, stipularea unei sume pecuniare precise (10 mii de lei)
octombrie 2015

în conținutul art. 1061 „Confiscarea extinsă” și al art.
3302 „Îmbogățirea ilicită” [12]. Această propunere
este însă în disonanță cu logica după care a fost elaborat Codul penal. Or legislatorul (autorii primari ai
codului) au dorit să evite indicarea unor sume exacte
în normele de drept penal, înlocuidu-le cu categoria
„unități convenționale”. Noi presupunem că aceștia
s-au ghidat de faptul că moneda națională cunoaște
fluctuații semnificative în planul valorii ei economice
de-a lungul timpului, ceea ce impune operarea a numeroase modificări în Codul penal, complică activitatea legislativă și suscită riscul că se vor produce omisiuni regretabile. Grație introducerii categoriei unitate
convențională în cod, este suficient a face o singură
modificare – cea a echivalentului în lei a unei unități
convenționale (alin. (1) al art. 64 „Amenda”).
Vedem două căi de depășire a acestui inconvenient
legislativ.
Prima soluție constă în înlocuirea cuvîntului
„substanțial” cu cuvintele „în mărime mai mare sau
egală cu 500 de unități convenționale” în alin. (1) al
art. 3302 „Îmbogățirea ilicită” și în lit. a) a alin. (2) al
art. 1061 „Confiscarea extinsă” din Codul penal. Acest
procedeu a fost anterior utilizat la formularea unor articole din C. pen. de către legislator, și anume: lit. b)
a art. 231 „Tăierea ilegală a vegetației forestiere”; art.
233 „Vînatul ilegal”; art. 234 „Îndeletnicirea ilegală
cu pescuitul, vînatul sau cu alte exploatări ale apelor”;
alin. (1) al art. 238 „Dobîndirea creditului, împrumutului despăgubirii/indemnizației de asigurare prin
înșelăciune”; alin. (1) al art. 239 „Încălcarea regulilor
de creditare, a politicilor de acordare a împrumuturilor
sau a regulilor de acordare a despăgubirii/indemnizației
de asigurare”; alin. (1) al art. 244 „Evaziunea fiscală a
întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor”, alin. (1)
al art. 2441 „Evaziunea fiscală a persoanelor fizice”;
alin. (4) al art. 324 „Corupere pasivă”; alin. (4) al art.
333 „Luarea de mită” ale Codului penal. De precizat
că sintagma „în mărime mai mare sau egală cu” a fost
utilizată la formularea art. 238 „Dobîndirea creditului,
împrumutului despăgubirii/indemnizației de asigurare
prin înșelăciune” al Codului penal. Prin urmare, o astfel de modificare se va înscrie în practica reglementării juridico-penală a relațiilor sociale din țara noastră.
Există și o altă modalitate de soluționare a acestei
probleme. Ea constă în elaborarea unor noi categorii,
care ar include și o categorie aplicabilă în cazurile de
genul celor sus-enumerate. Dificultatea acestei sarcini
rezidă în combinarea categoriilor cantitative cu cele
calitative, fără a le suprapune.
În această ordine de idei, se impune următoarea întrebare: Cum oare s-au strecurat aceste inadvertențe
juridice? Potrivit cercetărilor noastre, o serie de factori determinanți au contribuit la acest rezultat nedorit.

13

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: THEORY AND PRACTICE

În primul rînd, este vorba de corupția omniprezentă
din societate [13], care conduce la pregătirea proastă a specialiștilor și la neangajarea celor mai buni
specialiști sau chiar la eliminarea acestora din organele
de drept [14]. Un alt factor determinant major îl constituie orientarea spre efectuarea unui volum cît mai
mare de muncă în cadrul instituțiilor publice, inclusiv
în organele de drept. Este pus accentul pe cantitate în
detrimentul calității. Din calculele noastre rezultă că
un lucrător din organele de drept are la dispoziție, în
medie, 3 (trei) zile pentru a analiza sau, eventual, a
studia situația și a redacta un aviz asupra unui proiect
de lege.
Într-un caz elocvent, s-a dispus înaintarea propunerilor concrete și detaliate privitoare la un material
strategic avînd o importanță națională majoră în termen de numai cîteva minute, fiind oferite cîteva ore
după o discuție cu solicitantul intermediar. O stare
de lucruri similară o regăsim și într-un alt caz, fiind
vorba despre avizarea în mai puțin de 5 ore a unui
proiect de lege (materialele acestuia includ cel puțin
proiectul propriu-zis și nota informativă). Este mult
prea insuficient, conform estimărilor noastre, bazate
pe propria experiență profesională. Aceste estimări
sînt coroborate de practica noastră din serviciile de
poliție canadiene. Timpul de care dispuneam în calitate de analist în domeniul informației strategice ne
permitea să îndeplinim calitativ sarcinile, să verificăm
atent calculele făcute, să ne perfecționăm profesional,
să întreprindem acțiuni de perspectivă și din proprie
inițiativă, precum și să lucrăm într-un ritm confortabil din punct de vedere fizic, intelectual și psihologic.
Prin urmare, se impune o schimbare atît a numărului
sarcinilor date unui lucrător din organele de drept, cît
și a termenului fixat pentru realizarea acestora, fiind
necesară o raportare a numărului și a termenului la
complexitatea sarcinilor.
O altă problemă (majoră) care privește incriminarea îmbogățirii ilicite se referă la subiectul acestei
infracțiuni. Legislatorul național a stabilit că subiect al
infracțiunii de îmbogățire ilicită poate fi numai o persoană care exercită o funcție de răspundere, o persoană
publică (alin. (1)) și o persoană care exercită o funcție
de demnitate publică (alin. (2)). Prin urmare, această
normă de drept nu poate fi folosită la reprimarea juridică a altor fenomene criminale, inclusiv a celor ce se
caracterizează printr-o distructivitate socială deosebită, precum criminalitatea organizată sau criminalitatea
economică. Rațiunea incriminării îmbogățirii ilicite a
constat în instituirea unui mijloc juridic de prevenire
represivă a corupției. O spunem în calitate de ex-ofițer
al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice
și a Corupției al Republicii Moldova, instituție care s-a
aflat în miezul evenimentelor circumscrise inițiativei
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de introducere a unei astfel de incriminări în legislația
penală națională. Totuși, ea poate și trebuie să fie aplicată pentru a reprima și alte manifestări criminale din
societate.
Reglementarea în discuție excelează prin faptul
că face posibilă o demonstrare incomparabil mai facilă a vinovăției făptuitorului, deoarece probele pot fi
obținute dintr-o serie de evidențe stricte, și anume: (i)
evidența veniturilor (contabilitatea angajatorului sau a
propriei întreprinderi, documentația organelor fiscale, documentația notarială etc.) și (ii) evidența principalelor bunuri din proprietatea cetățenilor, precum
casele, apartamentele, terenurile sau autovehiculele
(documentația notarială, evidența oficiilor cadastrale
teritoriale, evidența oficiilor de identificare, înmatriculare a mijloacelor de transport și de calificare a conducătorilor auto etc.). Grație acestei pîrghii juridice,
societatea va putea economisi resurse sociale însemnate și va realiza progrese remarcabile în diminuarea
criminalității [15], ameliorînd, în consecință, viața socială și a fiecărui individ.
Sîntem de părere că prevalarea de o atare normă
este inevitabilă în toate țările, posibil chiar și în cele
comuniste. Afirmația noastră este bazată pe faptul că
criminalitatea se află într-o dinamică ascendentă și vertiginoasă aproape peste tot în lume [16], cu excepția
unor societăți arhaice, în ciuda eforturilor depuse de
organele anticrimă. Temerea că represiunii penale
vor fi supuși numeroși cetățeni care muncesc în afara
granițelor nu are fundament. În primul rîns, strategia
de prevenire a criminalității nu îi va viza pe cei care au
muncit în străinătate, iar în al doilea rînd, nu constituie
o dificultate insurmontabilă probarea sursei veritabile
a veniturilor acestora în cazul în care au nimerit, din
unele motive, în vizorul organelor anticrimă (evidența
de la frontieră, depozițiile persoanelor cu care și la
care au muncit – în ciuda faptului că ultimii nu au interesul de a mărturisi despre munca ilegală pe care au
ocazionat-o; evidența bancară a transferurilor bănești,
depozițiile șoferilor de microbuze care transportă colete din străinătate, depozițiile profesorilor și ai vecinilor, deopotrivă din străinătate și de acasă, solicitarea
perfectării actelor de către o persoană mandatată etc.).
Dimpotrivă, solicitările de efectuare a acțiunilor de
urmărire penală de către organele abilitate ale statelor
în care muncesc concetățenii noștri le vor obliga să
depună eforturi sporite de prevenire a muncii, intrării și șederii ilegale, ceea ce va defavoriza traficul de
ființe umane, fenomen criminal care afectează grav
societatea noastră [17]. Așadar, este imperios necesar
a prevedea un subiect general pentru infracțiunea de
îmbogățire ilicită.
Nu putem însă trece peste o precizare principială:
instituirea unei norme juridice nu servește la nimic, în
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cazul în care nu există voința socială de a o aplica în
mod diligent și corect.
O problemă controversată o constituie presupusa
încălcare a principiului prezumției nevinovăției prin
incriminarea îmbogățirii ilicite, deoarece persoana
este pusă în situația în care trebuie să își dovedească
nevinovăția. Curtea Constituțională a respins această
teză, prin hotărîrea nr. 6 din 16 aprilie 2015. Totuși,
cercetarea științifică a acestei probleme trebuie să
continue, căci deciziile judiciare nu stabilesc adevărul științific [18]. Vom începe argumentarea poziției
noastre științifice cu reproducerea textului legii, mai
exact a Codului de procedură penală (C. prd. pen.) al
Republicii Moldova [19]:
„Articolul 8. Prezumția nevinovăției
(1) Persoana acuzată de săvîrșirea unei infracțiuni
este prezumată nevinovată atîta timp cît vinovăția sa
nu-i va fi dovedită, în modul prevăzut de prezentul
cod, într-un proces judiciar public, în cadrul căruia îi
vor fi asigurate toate garanțiile necesare apărării sale,
și nu va fi constatată printr-o hotărîre judecătorească
de condamnare definitivă.
(2) Nimeni nu este obligat să dovedească
nevinovăția sa.
(3) Concluziile despre vinovăția persoanei de
săvîrșirea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi
înlăturate, în condițiile prezentului cod, se interpretează în favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului”.
Iată și dispozițiile constituționale privitoare la
prezumția nevinovăției:
„Articolul 21. Prezumția nevinovăției
Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăția sa va fi dovedită în
mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în
cadrul căruia i s-au asigurat toate garanțiile necesare
apărării sale” [20].
Din analiza dispozițiilor legale rezultă că unica violare posibilă a acestui principiu constă în obligarea
unei persoane de a-și dovedi nevinovăția de către organul de urmărire penală (alin. (2) al art. 8 al C. prd.
pen.). În opinia noastră, organul de urmărire penală și
de constatare dispune de posibilități legale de a proba vinovăția unei persoane, fără a se baza exclusiv pe
declarațiile făptuitorului și pe probele pe care acesta
le invocă în favoarea sa. Bunăoară, ofițerul de urmărire penală sau, după caz, cel de investigare poate consemna declarațiile martorilor, poate solicita informația
și documentele privitoare la achitarea impozitelor de
către făptuitor, poate efectua urmărirea vizuală a unor
bunuri, poate solicita documentele privitoare la proprietatea imobiliară a unei persoane, poate fotografia
bunuri și persoane etc. (art. 93, 273, 1322 ș.a. ale C.
prd. pen. și ale legilor speciale).
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Declarațiile făptuitorului, care reprezintă un mijloc
de probă, conform prevederilor art. 93 al C. prd. pen.,
vor constitui doar unul dintre elementele probatoriului. În cazul funcționarilor publici, posibilitățile sînt
mai mari, deoarece ofițerul de urmărire penală poate
pleca, în cercetarea lui, de la declarațiile cu privire la
venituri și proprietate și, respectiv, de la actele care
confirmă mărimea venitului de la locul de muncă. De
altfel, declarațiile făptuitorului sînt importante în mai
multe privințe pentru buna desfășurare a procesului
penal, avînd o însemnătate deosebită în unele cazuri.
Vom menționa două dintre ele. Este important a clarifica locul în care s-a aflat făptuitorul în momentul
săvîrșirii infracțiunii. Locul și timpul constituie trăsături proprii tuturor fenomenelor din univers, inclusiv
comportamentului criminal. Declarațiile făptuitorului
pot simplifica considerabil sarcina organului de urmărire penală de a soluționa just cauza penală, deznodămînt în care este interesată o persoană nevinovată.
Totodată, organul de urmărire penală are obligația
legală de a-i da făptuitorului posibilitatea de a-și
exercita dreptul la apărare, inclusiv să își recunoască fapta de săvîrșirea căreia este bănuit și să încheie
acordul de recunoaștere a vinovăției (pct. 8)) și să facă
declarații (pct. 10)), conform prevederilor alin. (2) al
art. 64 „Drepturile și obligațiile bănuitului” al C. prd.
pen. Practica va demonstra sau va infirma afirmațiile
noastre, după primele cazuri cercetate de organele de
urmărire penală.
Concluzii. Articolele 3302 „Îmbogățirea ilicită” și
1061 „Confiscarea extinsă” ale Codului penal al Republicii Moldova includ un termen nedefinit, a cărei
interpretare este dificilă, ceea ce poate dăuna practicii
de aplicare a acestor norme de drept penal. Propunerea
de a înlocuit cuvîntul „substanțial” cu cuvintele „10
mii de lei”, pentru a marca decalajul dintre valoarea
bunurilor dobîndite legal de cele care nu au fost dobîndite licit de la care survine răspunderea penală a făptuitorului, contravine logicii după care a fost conceput
Codul penal, deoarece nicio normă nu prevede o sumă
bănească exactă.
Propunem înlocuirea cuvîntului „substanțial” cu
cuvintele „în mărime mai mare sau egală cu 500 de
unități convenționale” din articolele respective, dat
fiind faptul că acest procedeu a fost utilizat anterior
de legislator și se apropie în cea mai mare măsură de
logica conform căreia a fost elaborat Codul penal.
Astfel de inadvertențe se strecoară în legislația
națională sub influența unei pluralități de factori
determinanți, inclusiv a corupției (pregătire și selectare proastă a cadrelor din organele de drept), volumului
mare de sarcini și termenelor restrînse de executare a
sarcinilor strategice. De aceea, este necesar a revizui
politica de realizare a sarcinilor în sfera publică, inclu-
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siv în organele de drept. Propunem prevederea unui
subiect general pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită, astfel încît să fie sporită considerabil capacitatea
de prevenire represivă și a altor tipuri de criminalitate, inclusiv criminalitatea organizată și criminalitatea
economică, care afectează în mod esențial societatea
noastră. Individualizarea răspunderii juridice este realizată, după cum a fost conceput actualul Cod penal, la
două faze: (a) în timpul (în procesul) încadrării juridice a faptei și (b) după încadrarea juridică a faptei.
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SUMMARY

The scientific approach comprises a series of reflections on the issue of legal culture public officials being seen as an
important guarantee of personal security in a state of law. The authors argue the importance of legal culture of public officials to ensure legality, public order, finalization of democratic reforms and respect for human rights and freedoms. Special
emphasis is placed on legal knowledge so that public servants should have in contemporary society, as well as on the moral
and attitude towards the law and justice.
Keywords: legal culture, public official, legal knowledge, attitude toward law, rights and freedoms, principles.

REZUMAT

Demersul ştiinţific cuprinde o serie de reflecţii referitoare la problema culturii juridice a funcţionarilor publici, văzută
fiind ca o garanţie importantă a securităţii persoanei într-un stat de drept. Autorii argumentează importanţa culturii funcţionarilor publici pentru asigurarea legalităţii, ordinii publice, definitivarea reformelor democratice şi respectarea drepturilor şi
libertăţilor persoanei. Un accent deosebit este pus atît pe cunoştinţele juridice de care trebuie să dispună funcţionarii publici
în societatea contemporană, cît şi pe calităţile morale şi atitudinea acestora faţă de lege şi drept.
Cuvinte-cheie: cultură juridică, funcţionar public, cunoştinţe juridice, atitudinea faţă de drept, drepturi şi libertăţi,
principii.

I

ntrducere. Cultura şi conştiinţa juridică a preocupat omenirea încă din cele mai vechi timpuri.
Locul important al legii în viaţa cotidiană a societăţii
şi în activitatea de administrare a statului a fost recunoscut de către cele mai luminate minţi ale Chinei
Antice, Indiei Antice, precum şi de filosofii Evului
Mediu. Învestirea în funcţie a unui funcţionar, se considera că este doar jumătate din ceea ce trebuie făcut,
principalul e ca acesta să asigure executarea strictă a
legii. Anume în aceasta se vedea sensul administraţiei
statului, susţinîndu-se că: „Dacă puterea nu posedă
arta administrării/conducerii în baza dreptului, atunci
aceasta duce la abuzuri şi excese de putere la nivelele
superioare ale puterii şi confuzii la cele inferioare”
[15, p. 118].
În esenţă, trebuie să recunoaştem că activitatea
funcţionarului public se deosebeşte de activitatea
multor altor persoane prin aceea că el trebuie să acorde prioritate acelor lucruri care corespund intereselor
societăţii, protecţiei drepturilor omului, scopurilor
statului. În acelaşi timp, funcţionarul public nu poate
să-şi ignoreze nici propriile interese, de aceea el ca
nimeni altul trebuie să şi le armonizeze cu interesele
statului. La rîndul său, statul este obligat să-l susţină
în acest sens: cerînd executarea unui cerc larg de obligaţii, suprimarea într-o anumită măsură a egoismului
personal, el trebuie să compenseze înalta responsabilitate a funcţionarului faţă de cetăţeni printr-un sistem de condiţii speciale şi privilegii pentru activitatea
desfăşurată, în aşa fel încît societatea să accepte oporoctombrie 2015

tunitatea şi necesitatea acestor privilegii şi facilităţi
[9, p. 117].
Este de menţionat că în noile condiţii de dezvoltare a societăţii, marcate de valorile democratice, se
atestă tot mai pronunţat o reconceptualizare a rolului funcţionarului public în societate. Tot mai mult se
vorbeşte despre o „birocraţie raţională” a cărei esenţă rezidă în dezvoltarea la nivelul fiecărui funcţionar
a sentimentului civic şi a cetăţeniei active, ca părţi
componente ale culturii juridice a acestora, momente
deosebit de necesare, deoarece funcţionarul îşi dedică
întreaga sa activitate realizării şi protecţiei intereselor
statului şi a valorilor morale, împărtăşite de majoritatea societăţii. Astfel, în prezent, tot mai accentuată a
devenit necesitatea unui nou tip de funcţionar public,
capabil în limitele legii să manifeste independenţă şi
o abordare creativă, care să-şi asume responsabilităţi
pentru acţiunile şi activitatea sa, să manifeste disciplină şi să fie pregătit a-şi asuma riscuri în numele
statului; obligat să respecte şi să protejeze drepturile
şi libertăţile omului şi cetăţeanului [9, p. 121]. Cu alte
cuvinte, funcţionarii publici trebuie să dispună de un
nivel înalt de cultură juridică [2, p. 222], cu atît mai
mult că funcţionarul public este şi persoana care singură urmează să influenţeze formarea culturii juridice
la cetăţeni [9, p. 116].
Scopul studiului. Ţinînd cont de cele menţionate,
în prezentul studiu ne propunem să analizăm detaliat
problema culturii juridice a funcţionarilor publici, în
vederea accentuării principalelor elemente ale aces-
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teia, indispensabile funcţionarui public în statul de
drept, precum şi să identificăm unele soluţii pentru
ridicarea nivelului de cultură juridică în sistemul administraţiei publice contemporane.
Rezultate obţinute şi discuţii. Experienţa istorică demonstrează că cultura juridică a funcţionarilor
publici constituie un factor important pentru succesul
reformării societăţii, întrucît reformele pot reuşi doar
atunci cînd se reuşeşte formarea unei pături de funcţionari publici competenţi să conducă şi să desfăşoare
aceste reforme, să garanteze eficienţa acestora şi neretroactivitatea lor.
În încercarea de a pătrunde în esenţa culturii juridice indispensabile unui funcţionar public, ţinem
să precizăm că nu trebuie confundat nivelul culturii
juridice cu volumul cunoştinţelor juridice de care dispune funcţionarul, cultura juridică fiind o noţiune mai
largă ce cuprinde totalitatea valorilor juridice şi morale de care se orientează acesta [11, p. 34].
În general, cultura juridică consacră legătura dintre juridic şi moral, moralitatea servind ca punct de
plecare pentru formarea aprecierilor juridice. Modelarea culturii juridice detaşat de valorile morale este
astfel lipsită de sens. Pe cale de consecinţă, se poate
susţine că cultura juridică a funcţionarului public este
strîns legată de cultura politică şi morală a acestuia.
Pentru înţelegerea particularităţilor interacţiunii dintre cultura juridică şi cea politică a funcţionarilor deosebit de importantă este analiza raportului dintre interesele grupurilor sociale aflate la putere şi interesele
societăţii în ansamblu. Sub acest aspect, specialiştii
precizează că funcţionarii de stat nu trebuie să fie influenţaţi de conjunctura politică, întrucît doar astfel ei
ar fi în stare să îndeplinească voinţa societăţii, dar nu
a unei grupări politice distincte [9, p. 117].
Pe de altă parte, considerăm imposibilă aprecierea
nivelului culturii juridice a funcţionarilor publici fără
a lua în considerare situaţia generală din societate.
Atitudinea tradiţională a diferitor grupuri sociale faţă
de justiţie, lege, alte manifestări ale realităţii juridice se deosebeşte esenţial, de aceea cultura juridică a
funcţionarilor publici este de natură să contribuie la
integrarea diferitor grupuri sociale într-o societate civilă unică.
Într-un plan mai larg, trebuie să recunoaştem că
cultura juridică a funcţionarilor reflectă identitatea
naţională şi specificul unei perioade juridice concrete. Opiniile, hotărîrile şi acţiunile funcţionarilor sunt
percepute de conştiinţa publică ca o caracteristică a
statului, funcţionarul în toate cazurile acţionînd ca
reprezentant al puterii de stat şi exponent al voinţei
de stat. Prin urmare, cultura juridică a funcţionarilor
publici este o parte componentă a cul-turii juridice a
întregii societăţi. Din această perspectivă formarea
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culturii juridice a funcţio-narilor publici este o sarcină primară a statului la etapa actuală, întrucît nivelul
înalt al aces-teia constituie una din garanţiile dezvoltării democratice a statului, o garanţie a securităţii juridice şi a bunăstării cetăţenilor. Respectiv, statului îi
revin importanta sarcină de a stabili sta-tutul juridic al
funcţionarilor în aşa mod încît activitatea acestora, pe
de o parte, să fie maxi-mal utilă societăţii şi statului,
iar pe de altă parte, să fie respectată de către cetăţeni
[2, p. 224].
Potrivit cercetătoarei T.I. Akimova, cultura juridică a funcţionarilor publici se formează în procesul
exercitării atribuţiilor prevăzute de lege şi cuprinde
următoarele elemente [8, p. 227]: cunoaşterea profundă a normelor de drept, a principiilor şi instituţiilor de
drept, a sistemului dreptului; un nivel corespunzător
de gîndire juridică şi pregătire profesională; înţelegerea principiilor şi legităţilor fundamentale economice
şi politice, care determină nivelul culturii generale;
calităţile etice, impecabilitate profesională, bună-credinţă, conştiinciozitate.
Sub acest aspect, cultura juridică a funcţionarilor
este apreciată ca fiind măsura însuşirii şi folosirii practice a valorilor juridice, transmise prin intermediul
educaţiei juridice şi a instruirii profesionale, inclusiv
juridice. Or, altfel spus, totalitatea valorilor juridice, a
convingerilor, principiilor şi viziunilor, materializate
în conduita funcţionarilor în procesul de exercitare a
competenţelor lor [12, p. 84] în limitele legii.
Alţi cercetători susţin că cele mai importante elemente ale culturii juridice a funcţionarului public
sunt: cunoştinţele juridice, atitudinea de respect faţă
de drept şi activismul juridic în cadrul exercitării obligaţiilor de serviciu [14, p. 328].
La o simplă radiografiere a legislaţiei Republicii
Moldova se poate constata că unul din principiile de
care se călăuzeşte funcţionarul public în exercitarea
funcţiei sale este principiul profesionalismului (celelalte principii fiind: legalitatea, imparţialitatea şi
independenţa), care presupune că „funcţionarul are
obligaţia să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu
responsabilitate, competenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine”[1]. Cu toate că din aceste prevederi legale nu este clar totuşi ce presupune profesionalismul funcţionarului public, trebuie să precizăm
că fundamentul acestuia este constituit din cunoştinţele juridice de care trebuie să dispună funcţionarul
în mod obligatoriu. Aceasta deoarece funcţionarul în
cea mai mare parte este antrenat în asigurarea executării competenţelor autorităţilor statului, activitatea
cărora trebuie să se bazeze pe lege. Mai mult, legislaţia în materie stabileşte că „în exercitarea atribuţiilor
ce-i revin, funcţionarul public este obligat să respecte
Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare
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şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte” (art. 3 alin. (1) din Codul de conduită
al funcţionarului public [1]). Evident, nu se cere ca
acesta să cunoască la perfecţie întreaga legislaţie, dar
un minimum necesar este totuşi obligatoriu, precum,
bazele regimului constituţional, drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului, principiile de organizare
şi funcţionare a ramurilor puterii în stat, cele mai importante norme juridice din sfera activităţii profesionale. Mai mult, dezvoltarea permanentă a sistemului
dreptului determină şi obligativitatea perfecţionării
periodice a cunoştinţelor funcţionarilor.
În pofida rolului deosebit al cunoştinţelor juridice
în dezvoltarea culturii juridice, totuşi, acesta nu trebuie absolutizat. Sunt destul de relevante exemplele
cînd cunoştinţele juridice ample nu împiedică indivizii a evita şi încălca flagrant normele de drept. Prin
urmare, doar cunoştinţele nu sunt suficiente pentru
dezvoltarea culturii juridice (moment enunţat şi ceva
mai înainte). O importanţă deosebită în formarea culturii juridice o are atitudinea faţă de drept, exprimată
în diferite orientări valorice. Nihilismul juridic ca negare a valorii dreptului, răspîndit printre funcţionarii
publici, duce la alegerea şi folosirea mijloacelor ilegale de intervenţie în relaţiile sociale, folosirea situaţiei de serviciu în interese personale. Prin urmare, în
pofida faptului că cultura juridică a funcţionarilor publici este în dependenţă directă de caracterul obligaţiilor lor funcţionale şi nivelul activismului juridic, este
cu mult mai important a dezvolta atitudinea acestora
faţă de lege şi drept. Din această perspectivă, sistemul
măsurilor orientate spre formarea culturii juridice a
funcţionarilor publici trebuie, în primul rînd, orientat spre dezvoltarea mecanismelor de formare a unei
poziţii interioare solide a persoanei faţă de valoarea
dreptului [14, p. 332]. Funcţionarul public trebuie să
dispună astfel de o atitudine pozitivă consolidată faţă
de drept, fapt ce i-ar permite să folosească atît cunoştinţele posedate, cît şi cele nou însuşite pentru perfecţionarea sistemului administrării publice, pentru
asigurarea legalităţii şi a ordinii de drept [14, p. 328]
în interesul societăţii şi a fiecărui cetăţean.
La acest capitol, unii cercetători susţin pe bună
dreptate că conştiinţa juridică şi cultura juridică a
funcţionarilor trebuie să atingă asemenea nivele la
care dreptul să fie perceput ca una din cele mai importante valori, poziţionată la acelaşi nivel cu morala
şi religia [8, p. 230].
Prin urmare, se poate constata că la baza culturii
juridice a funcţionarului public trebuie să stea sentimentul de respect profund faţă de drept. În acest
sens, specialiştii precizează că nivelul ridicat de
cultură juridică asigură o conduită legală din partea funcţionarului, motivaţia căreia vizează convinoctombrie 2015

gerea în caracterul echitabil al normelor de drept.
Din acest punct de vedere, cultura juridică poate fi
apreciată ca un fenomen uman viu. Ea trăieşte doar
în conştiinţa juridică şi conduita legală a tuturor subiecţilor de drept [8, p. 230]. Cultura juridică dictează fiecărei persoane principii de conduită corectă
şi legală, iar societăţii – sistemul valorilor juridice,
idealurilor, normelor de drept, care asigură unitatea
instituţiilor juridice. Ea este de neconceput în afara
coordonatelor morale [7, p. 12].
După cum se ştie, faţă de anumite activităţi profesionale societatea înaintează cerinţe sporite de natură
morală. Este vorba mai ales de activităţile ce implică luarea unor hotărîri importante urmate de anumite
consecinţe juridice. De regulă, asemenea cerinţe sunt
consa-crate la nivel legislativ. Am putea exemplifica
în acest sens Codul de conduită a funcţionarului public [1], care are drept scop stabilirea unor norme de
conduită în serviciul public şi infor-marea cetăţenilor cu privire la conduita pe care trebuie să o adopte
funcţionarul public în vederea oferirii unor servicii
publice de calitate; asigurarea unei administrări mai
bune întru realizarea interesului public; contribuirea
la prevenirea şi eliminarea corupţiei din admi-nistraţia publică şi crearea unui climat de încredere între
cetăţeni şi autorităţile publice. Este important că normele de conduită prevăzute de Cod sînt obligatorii
pentru toţi funcţionarii publici, iar încălcarea acestora
constituie, după caz, abatere disciplinară, contravenţie sau infracţiune, pentru care se aplică, respectiv,
prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ale Codului contravenţional
sau ale Codului penal [2, p. 229].
În context, considerăm necesar a preciza principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici, care prin esenţa lor, conturează destul de
clar coordonatele principale ale culturii juridice necesare în sfera administrării publice. Astfel, în viziunea
cercetătorilor acestea sunt [6, p. 161-164]:
a) Supremaţia Constituţiei şi a legii, care obligă funcţionarul să respecte Constituţia şi legile ţării.
Nu poate exista stat de drept acolo unde semnificaţia
Constituţiei, ca lege supremă în stat, este negată.
b) Prioritatea interesului public, este de esenţa
activităţii administraţiei în general, impli-cit a funcţionarilor săi. De aici derivă îndatorirea funcţionarilor
publici de a considera, în exer-citarea funcţiei publice,
interesul public mai presus decît interesul personal.
Aici se regăseşte întreaga filosofie a aptitudinii administraţiei şi a funcţionarilor săi de a face faţă misiunii
cu care sunt învestiţi. Este esenţial de înţeles că acela
care nu are o asemenea aptitudine, nu are vocaţia de
a desfăşura activitate publică. Este revoltător cît de
departe suntem de existenţa unei asemenea abordări,
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cu fatale consecinţe pentru realitatea noastră publică,
din ce în ce mai erodată moral, mai îndepărtată de
aşteptările reale şi legitime ale oamenilor.
c) Profesionalismul, care impune funcţionarilor
publici să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu
responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine
şi conştiinciozitate. Este un obiectiv pe care trebuie
să şi-l asume orice stat responsabil, acela de a profesionaliza munca din administraţie. În lume, de-a
lungul timpului, au existat două tipuri de sisteme de
recrutare şi implicit, de concepere a corpului funcţionăresc. Spoils-system, care presupune o administraţie
profund ataşată clasei politice care guvernează, ceea
ce înseamnă că schimbarea acestei clase politice atrage obligatoriu şi schimbarea corpului funcţionăresc şi
merit-system, care înseamnă că indiferent cine conduce, corpul funcţionăresc îşi păstrează poziţiile pe care
le-a ocupat pe criterii de competenţă şi valoare profesională. În lume, există constituţii care promovează în
mod expres sistemul meritului (cum ar fi de exemplu
Constituţia Spaniei).
d) Imparţialitatea şi independenţa, principii care
obligă funcţionarii publici să aibă o ati-tudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic,
religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice. Funcţionarea administraţiei publice are la bază
principiul ega-lităţii tuturor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări, iar din
acest principiu derivă conduita egală, impaţială şi nediscriminatorie, pe nici un criteriu, pe care trebuie să
o manifeste funcţionarii publici în raporturile lor cu
beneficiarii serviciilor publice.
e) Integritatea morală, este un principiu care interzice funcţionarilor publici să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun
avantaj sau beneficiu în considerarea funcţiei publice
pe care o deţin sau să abuzeze de vreun fel de această
funcţie. Este important de subliniat că moralitatea şi
profesionalismul sunt cei doi piloni pe care trebuie să
se construiască sau, mai bine zis, să se reconstruiască
funcţia publică în perioada contemporană.
f) Libertatea gîndirii şi a exprimării are semnificaţia recunoaşterii pentru funcţionarii publici a
dreptului de a-şi fundamenta opiniile, cu respectarea
ordinii de drept şi a bunelor moravuri. Legat de acest
aspect, trebuie precizat că libertatea funcţionarilor
publici de a-şi exprima gînduri şi opinii cunoaşte anumite limitări, în doctrină vorbindu-se chiar de o obligaţie de rezervă de care aceştia trebuie să dea dovadă
în exerciţiul acestei libertăţi fundamentale. De exemplu, funcţionarului public îi este interzis să-şi critice
instituţia din care face parte, chiar dacă sunt anumite
aspecte care îl pot nemulţumi. Obligaţia lui este să
contribuie la diminuarea acestor aspecte negative,
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care provoacă o percepţie nefavorabilă din partea lui
sau a altora. Limitele pe care trebuie să le respecte
deci sunt: ordinea de drept, adică legea juridică şi bunele moravuri, adică legea morală.
g) Cinstea şi corectitudinea formează împreună un principiu care obligă funcţionarul public ca în
exercitarea funcţiei să fie de totală bună-credinţă.
h) Deschiderea şi transparenţa presupun că activităţile desfăşurate de funcţionarii publici trebuie
să aibă caracter public şi să fie supuse monitorizării
cetăţenilor. Există, evident, o dimensiune a activităţii
funcţionarilor publici care este supusă confidenţialităţii, dar, dincolo de aceste aspecte, publicul trebuie să aibă capacitatea de a cunoaşte şi a monitoriza
activitatea funcţionarilor, ceea ce impune asigurarea
caracterului ei public.
Acest ultim principiu implică două momente importante [6, p. 160-161]:
A. Informarea publicului cu privire la conduita
profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din
partea funcţionarilor publici în exercitarea funcţiei
publice. Publicul, în general, beneficiarii serviciilor
prestate de funcţionari, în special, trebuie să cunoască aşteptările pe care trebuie să le aibă în raporturile
cu funcţionarii publici. Cunoscînd aşteptările, ei îşi
construiesc reacţiile în raporturile cu funcţionarii,
sunt în măsură să solicite sancţionarea unor încălcări
comise de funcţionari sau, dimpotrivă, să aprecieze
şi să popularizeze chiar aspecte pozitive. Peste tot
în lume administraţia suferă de o anumită percepţie
negativă din partea oamenilor, uneori îndreptăţită,
alteori nu. Pentru a schimba o asemenea stare de lucruri, este necesar ca publicul să fie educat nu numai
în a marca aspectele negative, ci şi pe cele pozitive,
pentru a schimba imaginea despre administraţie şi
funcţionarii ei.
B. Crearea unui climat de încredere şi respect
reciproc între cetăţeni şi funcţionari publici, pe de
o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei
publice, pe de altă parte. Aceasta reprezintă un scop
final către care tinde fiecare stat civilizat. Faptul existenţei numeroaselor litigii între administraţie şi cei
administraţi este o dovadă a nevoii de a se construi
un asemenea climat, de natură să protejeze atît cetăţeanul împotriva abuzurilor, a incompetenţei fudule şi
inconştiente, cît şi autoritatea însăşi care oricînd poate să răspundă pentru ilegalităţile comise [6, p. 161].
Respectarea tuturor principiilor enunţate, cît şi posedarea unor înalte calităţi morale de către funcţionari
sunt absolut necesare mai ales în situaţiile de exercitare a puterii discreţionare, întrucît anume în aceste momente, cînd funcţionarul soluţionează anumite
întrebări legate de interesele şi drepturile oamenilor,
de sine stătător, potrivit propriei sale convingeri, sunt
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create condiţii prielnice pentru abuzuri şi folosirea
ilegală a situaţiei de serviciu [18, p. 88].
Aşadar, cultura juridică a funcţionarului de stat
poate fi apreciată în funcţie de [17, p. 570]: nivelul
conştiinţei lui politice şi juridice; rigurozitatea executării obligaţiilor de serviciu în formele prevăzute
de lege; legalitatea implicării sale în soluţionarea
problemelor de importanţă generală, fie particulară;
respectul faţă de drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului.
De calitatea culturii juridice depinde în mare măsură caracterul activităţii şi acţiunilor funcţionarului –
legale, social utile, morale sau invers, ilegale, dăunătoare sau social periculoase şi amorale. De aici devine
evident că funcţionarii statului trebuie să dispună de
un nivel mai înalt de cunoştinţe juridice, de o înţelegere mai profundă a mecanismelor de luare a deciziilor şi de realizare a acestora, de cît simplii cetăţeni.
Cultura juridică a funcţionarului public se deosebeşte substanţial de cultura juridică a societăţii sau a
simplului cetăţean. A priori este recunoscut că reprezentanţii puterii trebuie să fie exponenţi ai echităţii, să
dispună de un pronunţat sentiment al responsabilităţii,
de cunoştinţe juridice profunde, să fie pregătiţi a realiza aceste cerinţe în practica cotidiană de exercitare
a atribuţiilor sale, a-şi forma încrederea în necesitatea
însuşirii şi respectării principiilor şi valorilor juridice
şi morale [20, p. 5]. Cu regret însă, funcţionarii din
ziua de astăzi nu întotdeauna îşi amintesc despre acest
lucru. Starea culturii lor juridice îngrijorează nu doar
reprezentanţii societăţii civile, dar uneori şi înalţii
demnitari de stat [2, p. 234].
Nivelul scăzut al culturii juridice a funcţionarilor
publici poate fi urmărit atît în sfera procesului normativ, cît şi în domeniul realizării dreptului. Cultura
juridică a funcţionarilor ce participă la elaborarea
anumitor proiecte de acte legislative se materializează în actele juridice publicate şi intrate în vigoare.
Cultura juridică a funcţionarului public preocupat de
activitatea ştiinţifică şi didactică se poate exprima
în diferite publicaţii ştiinţifice: articole, eseuri, rapoarte, monografii, proiecte de legi etc. Funcţionarii
antrenaţi în activitatea de control şi supraveghere îşi
materializează cultura juridică în actele de aplicare
a normelor de drept, sau alte acte individuale [8, p.
230]. În lumina celor menţionate, precizăm că neajunsurile sistemului de drept, neconcordanţa dintre
actele normativ-juridice în mare parte pot fi explicate de nivelul culturii juridice a persoanelor ce participă la procesul normativ. Cu regret, actele normative adeseori sunt marcate de incertitudini şi caracter
declarativ, le lipseşte exactitatea şi mecanismul concret de executare, momente ce acentuează valoarea
deosebită a culturii juridice a funcţionarilor implioctombrie 2015

caţi în procesul normativ şi necesitatea stringentă de
ridicare a nivelului acesteia.
La fel de importantă este şi activitatea funcţionarilor orientată spre realizarea dreptului. Deoarece anume aceste persoane sunt chemate să execute legea,
nivelul culturii lor juridice are o importanţă deosebită. Asupra formării culturii lor juridice influenţează
cîţiva factori [10, p. 193]: în primul rînd, politica statului, a cărei prioritate trebuie să fie protecţia şi susţinerea persoanei din partea statului; în al doilea rînd,
pentru atingerea unui nivel înalt de cultură juridică
este absolut necesară educarea juridică a acestei categorii de funcţionari; în al treilea rînd, în activitatea
lor trebuie depăşite şi excluse orice interese politice,
naţionale, regionale sau individuale.
În contextul celor expuse, merită subliniată ideea că într-un stat democratic funcţionarul public nu
mai trebuie să fie un instrument orb al unor comenzi,
indiferent de la cine ar veni ele. Iată de ce prezintă
importanţă faptul că în Statutul juridic al funcţionarului public [5] regă-sim reglementat regimul ordinului
superiorului ierarhic, care, de regulă, este obligatoriu
pentru funcţionarii din subordine, cu excepţia situaţiei
în care ordinul este vădit ilegal. Într-o atare situaţie,
funcţionarul nu mai este obligat să-l execute, decît
dacă titularul ordinului in-sistă în executarea lui. În
schimb, funcţionarul public este obligat să-l anunţe pe
şeful ierarhic celui de la care emană ordinul despre situaţia intervenită, iar acesta este dator să-l protejeze.
O semnificaţie distinctă în această conjunctură revine activităţii jurisdicţionale a puterii executive, care
constă în aplicarea sancţiunilor disciplinare, financiare, administrative şi materiale faţă de funcţionarii
ce au comis abateri. Aplicarea acestor măsuri faţă de
persoanele vinovate asigură sancţionarea eficientă şi
oportună a acestora. În acelaşi timp, activitatea jurisdicţională a organelor puterii executive contribuie şi
la protecţia drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului. Din acest punct de vedere, statul trebuie să
fie cointeresat de realizarea acestei funcţii atît de către
puterea judecătorească, cît şi de către organele corespunzătoare ale puterii executive în forma procesuală
prevăzută de lege [13].
În pofida acestui adevăr incontestabil, în prezent,
constatăm cu regret că evoluţia instituţiei funcţionarului public a luat-o pe calea regresului, reproducînd
birocraţia care dispune după bunul plac de resursele
societăţii în lipsa vreunui control şi responsabilitate,
cu legături strînse cu lumea criminală.
Este regretabil şi faptul că nivelul scăzut al culturii
juridice a funcţionarilor publici influenţează negativ
asupra stării legalităţii constituţionale şi a ordinii de
drept din societate, alimentează încălcarea drepturilor
şi libertăţilor omului şi cetăţeanului, reduce activis-

21

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: THEORY AND PRACTICE

mul pozitiv al cetăţeanului şi distruge sfera spirituală
a societăţii [16, p. 172-174].
De aceea, reforma administrativă, care la moment
a devenit o necesitate stringentă, trebuie în mare parte să pună accentul pe latura morală a personalităţii
funcţionarului public. Aceasta este cu atît mai necesar, cu cît în condiţiile actuale pratic înfloreşte nihilismul „departamental”, alimentat de lipsa răspunderii
funcţionarilor pentru abaterile comise. Situaţia este
şi mai mult agravată de practica exercitării arbitrare
a puterii discreţionare, moment ce determină practic
înstrăinarea cetăţenilor de putere.
Pe fonul acestor aspecte negative, a devenit practic
indispensabil ca în procesul de reformare a administraţiei publice să se ţină cont cu precădere de ideea că
nivelul înalt de cultură juridico-morală a funcţionarilor
publici este un atribut indispensabil unui stat democratic şi civilizat [18, p. 88]. Or, altfel spus, cultura juridică contemporană este o cultură a statului de drept şi
democratic, a societăţii civile dezvoltate [12, p. 83].
În literatura de specialitate se precizează că procesul dezvoltării culturii juridice practic este la fel de
dificil precum este şi procesul edificării statului de
drept. Ridicarea nivelului de cultură juridică la fel necesită determinarea celor mai optime şi eficiente modalităţi de realizare a acestei sarcini [14, p. 330].
În acest sens, una din direcţiile reformării sistemului administrării publice trebuie să constea în sporirea
eficienţei administraţiei publice şi rezultativităţii activităţii profesionale a funcţionarilor publici.
În viziunea cercetătorului V.V. Kravcenko, printre măsurile politicii statului orientate spre asigurarea nivelului necesar de cunoştinţe juridice, ridicarea
nivelului culturii juridice şi implicării în informarea
juridică a populaţiei de către funcţionari, trebuie incluse [14, p. 332]:
- contribuţia la obţinerea şi perfecţionarea cunoştinţelor în sfera dreptului în cadrul obţinerii studiilor
superioare profesionale (a doua facultate), instruirea
în cadrul programelor de pregătire profesională;
- perfecţionarea sistemelor de pregătire şi recalificare a funcţionarilor, ridicarea calificării şi instruirea suplimentară orientată spre consolidarea culturii
juridice;
- înlăturarea factorilor ce contribuie la manifestarea iresponsabilităţii şi a nihilismului juridic în activitatea funcţionarilor publici, implementarea unui
complex de măsuri de stimulare materială şi morală a
funcţionarilor;
- elaborarea şi realizarea programelor de participare a funcţionarilor ce cumulează funcţii cu aplicarea cunoştinţelor în sfera jurisprudenţei în activitatea
consultativă legată de propaganda cunoştinţelor juridice şi a atitudinii de respect faţă de lege;
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- elaborarea şi perfecţionarea mijloacelor de informare a populaţiei despre activitatea autorităţilor
statului, despre tipurile şi formele de oferire cetăţenilor a serviciilor juridice;
- acordarea de consultaţii juridice în formă scrisă
şi orală pentru cetăţeni pe marginea problemelor ce
intră în competenţa autorităţilor date.
În contextul dezvoltării culturii juridice a funcţionarilor publici este important a ţine cont şi de faptul
că cultura juridică a acestora nu este detaşată de cultura juridică a societăţii. Acestea se află într-o strînsă
interdependenţă. Persoana care este investită în funcţia publică deja deţine un anumit nivel de cultură juridică, obţinută anterior în cadrul societăţii. Elementele
deformate ale culturii juridice sunt astfel o reflectare a
problemelor de la nivelul culturii juridice a societăţii.
De aici reiese concluzia că ridicarea nivelului culturii
juridice a funcţionarilor trebuie să se producă în contextul dezvoltării culturii juridice a întregii societăţi
[14, p. 332]. În concret, ridicarea nivelului culturii juridice a clasei „persoanelor privilegiate” (care dispun
mai ales de imunitate juridică), depăşirea nihilismului
juridic, necesită în mod deosebit consolidarea rolului
celor mai importante categorii juridico-morale, precum: libertate, echitate, demnitate umană, precum şi
a principiilor fundamentale – egalitatea şi inevitabilitatea răspunderii juridice [19, p. 105].
Dacă fiecare subiect de drept trebuie să manifeste,
în ceea ce face, responsabilitate, fun-cţionarii publici,
demnitarii, oamenii politici trebuie să fie dublu responsabili în îndeplinirea prerogativelor lor. Responsabilitatea precede răspunderii şi o poate elimina. Ea
presupune respectarea de către individ a sistemului
de valori instituit de „cetate” la nivel global sau microsocial. Dacă acest sistem de valori este respectat,
omul trăieşte în armonie cu sine însuşi şi cu ceilalţi,
cu societatea în ansamblu. Cînd sistemul de valori
este negat, omul încetează să mai fie responsabil, el
devine răspunzător pentru comportamentul său ilicit
[3, p. 46].
Respectiv, este pe deplin justificată ideea că funcţionarul public, demnitarul, omul politic, trebuie să facă
să primeze, în comportamentul lor, responsabilitatea
[6, p. 170]. Pentru ei nu trebuie să existe o valoare
mai importantă decît „îndeplinirea, cu o convingere
reieşită din înţelegerea raţională a fenomenelor, a sarcinilor” [4, p. 673]. Ei trebuie să-şi ducă la bun sfîrşit
atribuţiile, nu pentru că aşa li se impune, ci fiindcă
sunt convinşi că acesta este rostul lor profesional.
Concluzii. În fine, conchidem că nivelul înalt de
cultură juridică şi morală a funcţionarilor publici constituie o condiţie indispensabilă administrării eficiente
a statului şi societăţii [12, p. 81], o garanţie a securităţii persoanei într-un stat de drept. Cultura juridică a
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funcţionarilor statului şi, în special, ridicarea nivelului
acesteia, merită o atenţie deosebită în condiţiile actuale, întrucît ea constituie o temelie pentru formarea
unui nou mod de gîndire juridică, pentru reorientarea
structurilor puterii către prioritatea persoanei [10, p.
194]. Dezvoltarea şi perfecţionarea culturii juridice a
funcţionarilor publici va servi ca un factor important
de dezvoltare a tendinţelor pozitive în sfera dreptului,
de influenţare a activismului juridic al cetăţenilor, va
permite atingerea unui nou nivel de relaţii sociale şi
asigurarea juridică a procesului modernizării.
Dat fiind faptul că neajunsurile culturii juridice facilitează abuzurile şi excesele de putere, face posibilă
eludarea răspunderii pentru activitatea desfăşurată,
este evident că în lipsa unei culturi juridice a funcţionarilor de stat este imposibilă funcţionarea normală
a mecanismului de stat, cît şi desfăşurarea normală a
reformelor democratice în societate.
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SUBIECTUL ACTIV ŞI SUBIECTUL PASIV AL INFRACŢIUNII DE
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LUCRĂRILOR LEGATE DE DESERVIREA POPULAŢIEI
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SUMMARY

In this article there is approached a scientific and of a major importance issue on the subject of the offense of receiving an
unlawful remuneration for the performance of works related to public service. Pursuant to the contents of the criminal law
as a whole, an active subject of the offense is deemed a responsible individual who has reached at the time of the offense the
age of criminal liability that may arise. These are mandatory signs of active subject of the offense and there can be no deed
assigned to the category of crime without these signs being determined.
Sometimes, though, the law operates the need to establish some more special signs, by invoking the presence of the
special active subject of the offense. However, if there is a special active subject, the signs of the general active subject are
also to be established.
Keywords: offense, active subject, passive subject, unlawful remuneration, extortion, public position, public officer,
public service.

REZUMAT

În cadrul acestui articol este tratată o problemă ştiinţifică şi de importanţă majoră privind subiectul infracţiunii de primire a unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei. Prin conţinutul legii penale în
ansamblu, subiect activ al infracţiunii se consideră persoana fizică responsabilă care a atins, la momentul comiterii infracţiunii, o anumită vârstă, de la care poate surveni răspunderea penală. Acestea sunt semnele obligatorii ale subiectului activ al
infracţiunii şi nu poate exista nici o faptă atribuită la categoria infracţiunii fără a fi determinate aceste semne.
Uneori, însă, legea operează cu necesitatea stabilirii suplimentare a unor semne speciale, invocând prezenţa subiectului
activ special al infracţiunii. Însă, în cazul subiectului activ special, semnele subiectului activ general urmează, de asemenea,
a fi stabilite.
Cuvinte-cheie: infracţiune, subiect activ, subiect pasiv, remuneraţie ilicită, extorcare, funcţie publică, funcţionar public,
serviciu public.

I

ntroducere. În Cap. X CP RM - „Infracţiuni
economice” - art. 256 CP RM incriminează primirea prin extorcare de către un salariat dintr-o întreprindere, instituţie sau organizaţie a unei remuneraţii
pentru îndeplinirea unor lucrări sau pentru prestarea
unor servicii în sfera comerţului, alimentaţiei publice,
transportului, deservirii sociale, comunale, medicale
sau de altă natură, lucrări şi servicii ce ţin de obligaţiile
de serviciu ale acestui salariat.
Pornind de la aşezarea acestei incriminări în capitolul „Infracţiuni economice”, se constată că legiuitorul indică la comunitatea obiectului juridic al acestei
infracţiuni cu cel al celorlalte infracţiuni economice
- relaţiile economice - de producere, de achiziţie, de
desfacere, creditar-financiare, de impozitare, de prestare de servicii şi alte relaţii sociale din acest domeniu,
ocrotite prin norme de drept penal.
Materiale şi metode aplicate. Pentru realizarea
studiului au fost utilizate metodele analizei şi sintezei.
În calitate de suport doctrinar au servit studiile realizate de către cercetătorii autohtoni, români şi ruşi.
Rezultate obţinute şi discuţii. Faptele de primire
a unor remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor
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legate de deservirea populaţiei nu sunt compatibile cu
principiile morale şi sunt periculoase pentru societate.
Însă, ele nu pot fi egalate cu faptele persoanelor care
oferă mită: ele, în principiu, sunt condiţionate de extorcarea realizată ori de tendinţa de a-şi satisface interesele sale legitime. În opinia autorilor V. I. Colosov şi
L. C. Malacov, neimplicarea cadrului juridico-penal în
lupta cu asemenea fapte devine iraţională, situaţie care
ar împiedica, în fapt, descoperirea faptelor şi făptuitorilor infracţiunii de primire a unei remuneraţii ilicite
pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei [1, p. 21-22].
Potrivit textului normativ al incriminării expuse în
art. 256 CP RM, subiect activ al infracţiunii este salariatul (lucrătorul fără funcţie de răspundere dintr-o
întreprindere, instituţie sau organizaţie). Din sensul
celor consemnate, se poate desprinde ideea că calitatea de subiect activ al infracţiunii în cauză nu o poate
avea persoana publică, persoana de demnitate publică,
persoana cu funcţie de răspundere, caracterizate prin
art. 123 CP RM, precum şi persoana care gestionează o
organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie
nestatală (art. 124 CP RM).
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Conform art. 123 CP RM, prin persoană cu funcţie de răspundere se înţelege persoana căreia, într-o
întreprindere, instituţie, organizaţie de stat sau a administraţiei publice locale ori într-o subdiviziune a lor,
i se acordă, permanent sau provizoriu, prin stipularea
legii, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice;
prin persoană publică se înţelege: funcţionarul public,
inclusiv funcţionarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al
organelor apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice, altă persoană care deţine grade speciale sau militare); angajatul autorităţilor publice autonome sau
de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate
publică; persoana autorizată sau învestită de stat să
presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activităţi de interes public; prin persoană
cu funcţie de demnitate publică se înţelege: persoana
al cărei mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova sau care este
învestită în funcţie, prin numire sau prin alegere, de
către Parlament, Preşedintele Republicii Moldova sau
Guvern, în condiţiile legii; persoana căreia persoana
cu funcţie de demnitate publică i-a delegat împuternicirile sale. [2]
În baza art. 124 CP RM, prin persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă
organizaţie nestatală se înţelege persoana căreia, în
organizaţia indicată sau într-o subdiviziune a acesteia, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin numire,
alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor sau acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice [2].
În sprijinul acestei constatări se exprimă şi practica
judiciară. Astfel, în Hotărârea Plenului Curţii Supreme
de Justiţie a Republicii Moldova nr. 5 din 30 martie
2009 [3] se menţionează că nu sunt subiecţi ai infracţiunii de corupere pasivă lucrătorii (funcţionarii) întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor care exercită
numai funcţii pur profesionale sau tehnice. În dependenţă de circumstanţele cauzei, aceste persoane poartă
răspundere penală în conformitate cu prevederile art.
256 CP RM. [3] Dacă aceste persoane concomitent
sunt investite şi cu funcţii de ordin administrativ de
dispoziţie ori organizatorico-economic, ele pot fi trase la răspundere penală pentru infracţiunea prevăzută
de art. 324 CP (de exemplu, medicul pentru luare de
mită în legătură cu eliberarea certificatului de concediu
medical sau participarea în calitate de preşedinte ori
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membru al Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii sau medico-militară; comisiile din cadrul instituţiilor de învăţământ în caz de executare a funcţiilor lor
de organizare şi activitate a acestor organe etc.). [3] Potrivit cu textul normativ al infracţiunii prevăzute la art.
256 CP RM, subiectul activ al acestor fapte nu poate
fi asimilat nici cu funcţionarul public - persoana care
ocupă o funcţie de stat remunerată, dispune de ranguri
şi grade. Conform art. 2 al Legii cu privire la funcţia
publică şi statutul funcţionarului public [4], serviciul
public presupune o activitate de interes public, organizată şi desfăşurată de către o autoritate publică. În acelaşi context, autoritatea publică se identifică ca fiind
orice structură organizatorică sau organ, instituite prin
lege sau printr-un alt act normativ, care acţionează în
regim de putere publică în scopul realizării unui interes
public. Din aceste deducţii normative se constată categoriile juridice de funcţie publică, funcţionar public şi
funcţie de demnitate publică, care presupun, respectiv:
funcţie publică – ansamblu de atribuţii şi obligaţii stabilite în temeiul legii în scopul realizării prerogativelor
de putere publică; funcţionar public – persoană fizică
numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică; funcţie de demnitate publică – funcţie publică ce se ocupă
prin mandat obţinut direct în urma alegerilor organizate sau, indirect, prin numire în condiţiile legii. [4]
Caracterul obligaţiilor de serviciu ale funcţionarului este altul (reprezintă o autoritate de stat, publică)
în raport cu ale lucrătorului (salariatului) - subiect al
infracţiunii din art. 256 CP RM - care sunt de natură
comercială, privată.
În legătură cu „întreprinderea, instituţia sau organizaţia”, în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea salariatul (lucrătorul), legiuitorul nu formulează careva
cerinţe speciale, arătând că poate fi oricare, indiferent
de forma de proprietate. Totuşi, considerăm că pentru
existenţa infracţiunii în cauză se cere ca, în primul rând,
întreprinderea, instituţia sau organizaţia să fie constituită într-un mod legal, respectându-se reglementările
conţinute în Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi [5], iar în al doilea rând, ca salariatul (lucrătorul) să se afle în relaţii juridice (ordin de angajare,
contract de muncă etc.) cu aceasta.
De activitatea întreprinderii, instituţiei ori organizaţiei este condiţionat întreg spectrul de lucrări îndeplinite şi servicii prestate - de comerţ, alimentaţie publică,
deservire socială, comunală, medicală, de transport
etc. Legiuitorul, astfel, nu determină limitativ tipurile
prestaţiilor şi, în aşa mod, acceptă un cerc nedefinit de
agenţi care le practică. La acest din urmă număr se pot
referi salariaţii (lucrătorii) vizaţi de art. 256 CP RM. În
această ordine de idei, considerăm corectă încadrarea
faptei casierului OA, care a cerut şi a primit de la un
pasager o remuneraţie pentru a-i vinde trei bilete de
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călătorie la tren. Or, potrivit ordinului de angajare la
serviciu a casierului, precum şi conform instrucţiunii
de serviciu, cercul atribuţiilor funcţiei exercitate conturează calitatea de personal tehnic. [6, p. 73]
Potrivit textului normativ al incriminării din art.
256 CP RM, pentru existenţa infracţiunii se impun
două condiţii prealabile. Astfel, V. Cuşnir menţionează că o primă condiţie prealabilă constă în faptul că
primirea unei remuneraţii ilicite prin extorcare să fie
pentru îndeplinirea unei lucrări, fie pentru prestarea
unui serviciu în sfera comerţului, alimentaţiei publice,
deservirii sociale, comunale, medicale, transport etc.
Legiuitorul nu determină caracterul acestor lucrări sau
servicii, sunt ele contra plată ori gratuite, pe bază de
contract sau fără, lăsând aceste momente în afara sferei
de incriminare.
De asemenea, pentru existenţa infracţiunii în cauză
nu are vreo semnificaţie nici faptul când se realizează
primirea remuneraţiei ilicite: după îndeplinirea lucrării
sau prestării serviciului ori până la executarea acestora,
precum nu are importanţă nici limita minimă a remuneraţiei. Totuşi, potrivit normei de incriminare, atunci
când mărimea remuneraţiei ilicite este de până la 2500
unităţi convenţionale, fapta urmează a fi încadrată în
baza art. 256 alin. (l) CP RM.
A doua condiţie prealabilă presupune ca lucrarea
îndeplinită sau serviciul prestat să se refere la sfera obligaţiilor de serviciu ale subiectului activ al infracţiunii. La determinarea obligaţiilor de serviciu ale
făptuitorului, în sensul infracţiunii de primire a unei
remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei, considerăm aplicabile
aceleaşi criterii şi reguli referitoare la infracţiunile de
corupere pasivă (art. 324 CP RM). Totuşi, ţinând cont
de spectrul şi caracterul destul de amplu al prestaţiilor, de diversitatea tipurilor de întreprinderi, instituţii
şi organizaţii, care acordă aceste servicii, la clarificarea
obligaţiilor de serviciu ale unui sau altui salariat (lucrător), trebuie pornit de la cadrul legal privind activitatea
întreprinderii, instituţiei ori organizaţiei în cauză - actul
de înregistrare de stat, contractul (decizia) de constituire, statutul acesteia - şi de finalizat cu actele care se
referă nemijlocit la activitatea salariatului (lucrătorului) - ordinul de angajare la lucru, contractul de muncă,
instrucţiunea de serviciu, alte documente de ordin interior, care stabilesc obligaţiile de serviciu concrete ale
acestor categorii de salariaţi (lucrători).
Deşi, menţionează V. C. Matveiciuc, subiectul primirii unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei, potrivit caracteristicii sale sociale, nu se detaşează cu mult de subiecţii
altor infracţiuni economice, totuşi este caracterizat de
anumite particularităţi definitorii [7, p. 27]. Este important a sublinia că în vederea desfăşurării unei lupte
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eficiente cu aceste infracţiuni, individualizării pedepsei
penale, la caracteristica subiectului activ al infracţiunii
de primire a unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea
lucrărilor legate de deservirea populaţiei, explicarea
unor asemenea semne, precum vârsta şi responsabilitatea, este insuficientă. Apare necesitatea examinării şi
a altor semne. Acest ultim aspect este determinat de
faptul că anumite infracţiuni sunt comise de un subiect
activ special, în particular de către persoanele care îndeplinesc obligaţiuni specifice în raport cu o profesie
ori alta.
Deci, cu adevărat se menţionează de către autorii
români V. Dongoroz, I. Fodor, S. Kahane şi alţii, că, în
calitate de subiect activ nemijlocit (autor) al infracţiunii de primire a unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei poate fi
numai un salariat. Deci, infracţiunea vizează un subiect
activ nemijlocit calificat [8, p. 129].
Cu alte cuvinte, subiect activ nemijlocit al infracţiunii, care este unul special, este caracterizat prin anumite semne negative: adică este vorba despre salariatul
(lucrătorul) din cadrul întreprinderii, instituţiei ori organizaţiei implicat în sfera de deservire a populaţiei, şi
nu este o persoană cu funcţie de răspundere, persoană
publică ori persoană de demnitate publică, persoană
care gestionează o organizaţie comercială, obştească
ori o altă organizaţie nestatală, nici nu realizează activităţi de funcţionar public. Deci, norma penală prevede
expres că subiect al infracţiunii poate fi salariatul (lucrătorul) implicat în activitatea de deservire a populaţiei, care nu este persoană enunţată anterior. Or, în cazul
unor astfel de situaţii, răspunderea penală este exclusă
în baza art. 256 CP RM. Acest fapt este reieşit inclusiv
din caracterul obiectului juridic al infracţiunii prevăzute de art. 256 CP RM şi neidentificarea infracţiunii
de primire a unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea
lucrărilor legate de deservirea populaţiei ca infracţiune
de corupţie.
În ipoteza celor consemnate, prezintă interes stabilirea cercului de persoane care pot fi subiecţi activi ai
infracţiunii de primire a unei remuneraţii ilicite pentru
îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei.
Cu atât mai mult că literatura juridică nu uniformizează aceste situaţii juridice. Unii autori accentuează că
asemenea persoane pot fi „nu numai lucrătorii magazinelor, dar şi cei ai caselor de vânzare a biletelor, la
întreprinderile de deservire socială etc.”. Alţi autori
consideră că subiectul activ al infracţiunii în cauză
poate fi prezentat de salariaţii (lucrătorii) din sfera de
deservire a populaţiei, care pe calea extorcării primesc
remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor ori
prestarea serviciilor. Urmând logica primului punct de
vedere expus, menţionează V. C. Matveiciuc, se ajunge la concluzia că subiect activ al infracţiunii poate fi
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atât persoana cu funcţie de răspundere, cât şi cea fără
asemenea funcţie. În acest sens se admite o interpretare
extensivă a cercului de subiecţi activi [7, p. 27-28] ai
infracţiunii.
Mai întemeiată pare a fi cel de-al doilea punct de
vedere, deoarece autorii vizaţi delimitează cercul de
subiecţi ai primirii remuneraţiei ilicite, indicându-se la
faptul că aceştia pot fi persoane fără funcţie de răspundere (adică este vorba despre simpli lucrători, salariaţi)
din sfera de deservire, care execută anumite lucrări ori
prestează anumite servicii. Dar şi o asemenea abordare
comportă anumite incertitudini şi au un caracter neconcret în raport cu cercul de persoane ale infracţiunii în
cauză.
După cum anunţă autorii S. Brînză şi V. Stati, subiectul infracţiunii prevăzute de art. 256 CP RM este
persoana fizică responsabilă, care la momentul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani. De asemenea,
subiectul trebuie să aibă următoarele calităţi speciale:
1) să fie salariat (lucrător) într-o întreprindere, instituţie
sau organizaţie; 2) să nu fie persoană cu funcţie de răspundere; nici persoană care gestionează o organizaţie
comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală;
nici funcţionar al autorităţii publice, al altei instituţii,
întreprinderi sau organizaţii de stat [9, p. 226-227].
Prin lucrător, autorii anunţaţi, au în vedere, anume categoria salariatului [9, p. 227; 10, p. 877].
Conform art. 1 CM RM, salariatul este definit ca fiind persoana fizică (bărbat sau femeie), care prestează
o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări
sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu,
în baza contractului individual de muncă. [11] Potrivit
art. 45 CM RM, contractul individual de muncă este
înţelegerea dintre salariat şi angajator, prin care salariatul se obligă să presteze o muncă într-o anumită specialitate, calificare sau funcţie, să respecte regulamentul
intern al unităţii, iar angajatorul se obligă să-i asigure
condiţiile de muncă prevăzute de prezentul cod, de alte
acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii,
de contractul colectiv de muncă, precum şi să achite la
timp şi integral salariul. [11]
S. Brînză şi V. Stati subliniază că aşa cum rezultă din prevederile de la art. 3 lit. a) CM RM, se are
în vedere, inclusiv, salariatul din aparatul asociaţiilor
obşteşti, religioase, sindicale, patronale, ale fundaţiilor, partidelor şi altor organizaţii necomerciale care
folosesc munca salariată. De asemenea, ca subiect al
infracţiunii prevăzute de art. 256 CP RM poate evolua
lucrătorul ca parte la raportul juridic ce rezultă dintr-un
contract civil, dacă instanţa de judecată stabileşte că
acestui raport i se aplică prevederile legislaţiei muncii
[9, p. 227].
V. C. Matveiciuc susţine că drept subiect activ al
infracţiunii de primire a unei remuneraţii ilicite pentru
octombrie 2015

îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei este lucrătorul sau salariatul (persoana fără funcţie
de răspundere) din cadrul întreprinderii, instituţiei ori
organizaţiei implicate în sfera de deservire a populaţiei, care, prin extorcare, primeşte o remuneraţie ilicită
pentru îndeplinirea lucrărilor ori prestarea serviciilor
cu caracter profesional, care intră în limitele obligaţiilor de serviciu ale acestui salariat (lucrător) [7, p. 31].
Se consideră că această definiţie exclude posibilitatea
unei interpretări extensive a cercului de subiecţi activi
ai infracţiunii de primire a unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei şi determină aplicarea uniformă a legii în vigoare
[7, p. 31].
La categoria persoanelor cu funcţie de răspundere, subliniază V. I. Colosov şi L. C. Malacov, nu sunt
atribuiţi lucrătorii de rând şi salariaţii, care îndeplinesc
lucrări de producere ori tehnice (de exemplu, vânzătorii, şoferii etc.). La numărul acestora nu sunt atribuiţi
nici medicii, învăţătorii, educatorii, avocaţii, deoarece
aceştia îndeplinesc strict obligaţiuni profesionale. Dar
dacă, aceste persoane, chiar şi provizoriu, îndeplinesc,
în ipoteza împuternicirii speciale, funcţii administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice (de
exemplu, medicul de serviciu pe spital), acestea sunt
recunoscute persoane cu funcţie de răspundere. Corespunzător, subiecţi activi ai infracţiunii de primire a unei
remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate
de deservirea populaţiei pot fi salariaţii (lucrătorii) implicaţi în sfera de deservire a populaţiei, care în mod
nemijlocit execută lucrări, prestează servicii clienţilor
ori care încasează plăţi [1, p. 21].
Foarte controversate în practica judiciară sunt problemele legate de calificarea faptelor lucrătorilor din
sfera medicinei (în particular, sunt consideraţi medicii,
surorile medicale etc. persoane cu funcţie de răspundere/persoane publice). Nu este necesar a ne referi la
toate aspectele răspunderii lucrătorilor din sfera medicală, dar este cazul a se preciza posibilitatea şi realitatea răspunderii penale a acestora pentru primirea unei
remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate
de deservire a populaţiei.
Literatura de specialitate indică, uneori, în mod direct şi nemijlocit că medicul şi sora medicală la îndeplinirea funcţiilor profesionale nu constituie persoane
cu funcţie de răspundere [7, p. 29].
Din perspectiva situaţiei anunţate, poate fi adus un
exemplu din practica judiciară. Astfel, prin sentinţa
Judecătoriei Soroca din 25 septembrie 2013, pe baza
probelor administrate în faza de urmărire penală, BI
a fost condamnat în baza art. 256 alin. (1) CP RM, la
amendă în mărime de 150 unităţi convenţionale. Pentru a pronunţa sentinţa, instanţa de fond a constatat că
BI, exercitându-şi funcţia de medic în Centrul Perinatal
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din cadrul Instituţiei Medico Sanitare Publice Spitalul
raional Soroca, începând cu 28 iunie 2013, sub pretextul prestării de servicii medicale oferite nemijlocit
la naşterea cu succes, prin operaţie cezariană şi fără
careva complicaţii, în incinta Centrului Perinatal din
cadrul Instituţiei Medico Sanitare Publice Spitalul raional Soroca, suportată la 28 iunie 2013, în jurul orei
11.05, de către sora CL, CA, precum şi pentru acordarea ajutorului medical postnatal corespunzător, acţiuni
ce ţin nemijlocit de obligaţiile sale de serviciu, a primit
prin extorcare de la CL, bani ce nu i se cuvin, în sumă
de 3500 lei, fapt care a avut loc la 1 iulie 2013, în jurul orei 11.43. [12] Cu alte cuvinte, şi medicul poate
fi supus răspunderii penale pentru coruperea pasivă,
doar că serviciul medical se include perfect în limitele
domeniului de deservire a populaţiei. În cazul în care
medicul nu întruneşte condiţiile prevăzute la art. 123,
124 CP RM, în prezenţa admiterii modului de comitere a infracţiunii – prin extorcare, fapta urmează a fi
încadrată ca primire a unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei. În
fapt, este o infracţiune asemănătoare celei de corupţie.
În cel dintâi caz, persoanele cu funcţie de răspundere
din cadrul întreprinderilor, instituţiilor sau organizaţiilor, implicate în sfera de deservire a populaţiei, care
au primit atât pe cale de extorcare, cât şi prin alte căi
remuneraţii suplimentare ilegale pentru îndeplinirea
lucrărilor ori prestarea serviciilor clienţilor, sunt pasibili de răspundere penală pentru corupere pasivă [1, p.
22]. După cum arată S. Brînză şi V. Stati, lucrătorul
(salariatul) nu trebuie să aibă calitatea de persoană cu
funcţie de răspundere, persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie
nestatală. [9, p. 227; 10, p. 877]. Gh. Nicolaev şi V.
Stati menţionează, în context, că salariatul nu trebuie
să fie nici arbitru ales sau numit să soluţioneze prin arbitraj un litigiu [10, p. 877]. În această ordine de idei,
considerăm că subiectul activ nemijlocit al infracţiunii
trebuie să aibă calitatea de angajat al întreprinderii, instituţiei ori organizaţiei implicate în sfera de deservire
a populaţiei.
În aceeaşi formă de interpretare, poate fi invocat şi
cauza penală, prin care, pentru a pronunţa sentinţa, instanţa de fond a reîncadrat juridic acţiunile inculpatei
din prevederile art. 324 alin. (1) CP RM în prevederile
art. 256 alin. (1) CP RM, motivând că inculpata nu
este subiect al infracţiunii de corupere pasivă, nefiind
persoană publică, ci persoană care în legătură cu fapta săvârşită a exercitat numai funcţii pur profesionale.
Nefiind de acord cu sentinţa pronunţată, împotriva acesteia a declarat apel procurorul, care a solicitat
casarea sentinţei, rejudecarea cauzei potrivit modului
stabilit pentru prima instanţă, prin care DE să fie recunoscută vinovată în comiterea infracţiunii prevăzute
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la art. 324 alin. (1) CP RM, cu stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu
amendă în mărime de 1200 unităţi convenţionale şi cu
privarea de dreptul de a ocupa funcţii legate de activităţi didactice pe un termen de 2 ani.
În argumentarea apelului, acuzatorul de stat a susţinut că instanţa de fond în mod eronat a reîncadrat
juridic fapta inculpatei în baza art. 256 alin. (1) CP
RM întrucât, aceasta constituie subiect al componenţei
prevăzute la art. 324 alin. (1) CP RM, având în vedere
că Universitatea de Stat „Alecu Russo” este o instituţie publică, iar inculpata activează în această instituţie
publică. Potrivit prevederilor art. 123 alin. (2) CP RM,
prin persoană publică se înţelege inclusiv şi, angajatul
autorităţilor publice autonome sau de reglementare, al
întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public. Prin trimitere la prevederile art. 58 CC RM, persoanele juridice de drept
public sunt statul şi unităţile administrativ-teritoriale,
care participă la raporturile juridice civile pe poziţii
de egalitate cu ceilalţi subiecţi de drept. Prin urmare,
persoane de drept public sunt unităţile administrativteritoriale şi alte persoane juridice formate în modul
stabilit de lege de către acestea.
Prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Bălţi
din 29 octombrie 2014 a fost admis apelul procurorului, casată sentinţa şi pronunţată o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanţă prin care:
DE a fost recunoscută vinovată şi condamnată în baza
art. 324 alin. (1) CP RM, cu stabilirea unei pedepse de
4 ani închisoare, cu amendă în mărime de 1200 unităţi
convenţionale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii legate de activităţi didactice pe un termen de 2 ani.
În baza art. 90 CP RM, executarea pedepsii închisorii
a fost suspendată pe un termen de probă de 2 ani. În
rest, dispoziţiile sentinţei au fost menţinute.
Pentru a pronunţa decizia de condamnare, instanţa
de apel a reţinut că DE, activând în calitate de conferenţiar universitar la Catedra filologie franceză din cadrul Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din mun. Bălţi, fiind numită în această
funcţie prin ordinul rectorului, fiind totodată, în virtutea funcţiei deţinute de examinator pentru primirea
examenului la disciplina „Culturologia lingvistică”,
deci persoană publică, acţionând în mod intenţionat
şi din interes material, contrar obligaţiilor de serviciu, după primirea examenului care a avut loc în formă
scrisă la disciplina nominalizată, examinând testul de
evaluare pentru examenul de curs al studentei CMG,
a apreciat iniţial lucrarea dată cu nota 2, iar ulterior
pentru a mări nota la examen prin aprecierea cunoştinţelor acesteia cu nota 8, indiferent de prestaţia pe
care aceasta a avut-o, acţiuni ce intrau în obligaţiile ei
de serviciu, a pretins de la ultima bani ce nu i se cuvin
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în sumă de 500 lei, bani pe care i-a primit personal de
la ultima.
În motivarea soluţiei pronunţate instanţa de apel a
reţinut că, concluzia instanţei de fond privind calificarea acţiunilor inculpatei în baza art. 256 alin. (1) CP
RM este greşită, fiind bazată pe constatarea incorectă
că inculpata nu este persoană publică. A mai menţionat instanţa de apel că infracţiunea de corupere pasivă se caracterizează prin pretinderea, acceptarea sau
primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină
de bunuri, servicii sau privilegii sau avantaje de orice
formă, ce nu i se cuvin. La caz, Universitatea de Stat
„Alecu Russo” este o instituţie publică, iar inculpata
activa în această instituţie.
Împotriva deciziei instanţei de apel a declarat recurs ordinar avocatul DP şi inculpata. În susţinerea
cerinţelor înaintate, recurentele au invocat faptul că
instanţa de apel nu a luat în consideraţie circumstanţa
că inculpata se afla în exercitarea funcţiei pur didactice, nefiind subiect al componenţei prevăzute la art.
324 alin. (1) CP RM. Făcând trimitere la Hotărârea
explicativă a Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu
privire la aplicarea legislaţiei referitoare la răspunderea penală cu privire la răspunderea penală pentru
coruperea pasivă ori activă, nr. 5 din 30.03.2009, se
invocă pct. 14) unde este statuat că, profesorul, exercitând obligaţiile pur profesionale, în caz că acceptă o
remunerare ce nu i se cuvine, este subiect al infracţiunii prevăzute la art. 256 alin. (1) CP RM.
Lecturând textul recursului, Colegiul penal constată că persoanele care execută atribuţii pur profesionale (de exemplu, medicii, cadrele didactice, casierii
etc.) nu sunt persoane publice, întrucât îndeplinirea
acestor atribuţii nu sunt producătoare de efecte juridice (adică, nu poate da naştere, modifica sau stinge
raporturi juridice). Executând obligaţiunile de natură
profesională, astfel de persoane nu au cum să apară în
postura de persoană publică. Numai în cazul în care,
aceste persoane în prezenţa anumitor circumstanţe,
ajung să exercite funcţii producătoare de efecte juridice (de exemplu să acorde drepturi sau să elibereze de
obligaţii), activitatea „subadministrativă” a medicilor,
cadrelor didactice, casierilor etc. se poate transforma
într-o activitate administrativă. De exemplu, în cazul
eliberării certificatului de concediu medical de către
medic sau în cazul evaluării de către cadrele didactice a studenţilor, masteranzilor, aceştia exercită funcţii
producătoare de efecte juridice, motiv din care, în circumstanţele relevante astfel de persoane pot evolua în
calitate de subiecţi ai infracţiunii prevăzute la art. 324
C. pen. al RM. [13]
Considerăm justificată opinia autorilor S. Brînză şi
V. Stati, care consideră criticabilă soluţia de calificare
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în următoarea speţă: F.V. a fost condamnat în baza art.
330 alin. (1) CP RM (art.330 (Primirea unor recompense ilicite) abrogat prin Legea din 2.12.11, nr. 245
– MO din 3.02.12, nr. 25-28, art.77). Lucrând ca medic
obstretician-ginecolog, el deţinea şi funcţia de şef al
Secţiei obstetrică şi ginecologie din cadrul Spitalului
raional F., fiind numit în această funcţie în baza ordinului nr. 3 din 6 ianuarie 1999. Adică, era funcţionar
în instituţia respectivă, neavând calitatea de persoană
cu funcţie de răspundere. În fapt, la 17 ianuarie 2005,
F.V. a primit de la D.P. şi T.A. bani ce nu i se cuveneau,
în sumă totală de 450 lei, pentru a-i acorda pacientei
gravide T.O. asistenţă medicală, exprimată în primirea
naşterii, adică asistenţă de ţinea de obligaţiile lui de
serviciu [9, p. 227-228]. Or, constată S. Brînză şi V.
Stati, FV s-a aflat în exercitarea exclusiv a obligaţiilor
profesionale: i-a acordat pacientei asistenţă medicală,
exprimată în primirea naşterii. Nu există nici un indiciu
că, în vederea săvârşirii faptei, FV ar fi recurs la atribuţiile de serviciu ce-i revin în calitate de şef al Secţiei de
obstetrică şi ginecologie din cadrul Spitalului raional
F. În acest sens, după cum constată autorii citaţi, pentru
aplicarea art. 256 CP RM este esenţial ca, în legătură
cu fapta săvârşită, nu abstras de circumstanţele infracţiunii, făptuitorul să exercite funcţii pur profesionale
sau tehnice. De aceea, dacă FV ar fi extorcat remuneraţia respectivă, ar fi existat temeiul aplicării art. 256 CP
RM [11, p. 227-228].
A. Mariţ, D. Vasiloi şi I. Cauş, descriind infracţiunea de corupere pasivă, subliniază că nu pot fi subiecţi
ai infracţiunii de corupere pasivă persoanele cu funcţii
de răspundere din organele de stat, lucrătorii instanţelor, organizaţiilor de stat care exercită numai funcţii
pur profesionale sau tehnice, însă dacă aceste persoane, concomitent cu îndeplinirea funcţiilor, sunt investite şi cu funcţii de ordin administrativ, de dispoziţie sau
organizatorico-economice, ele devin subiecţi ai infracţiunii de corupere pasivă [14, p. 278]. În context, se
enunţă că, de exemplu, medicul, pentru luare de bani
sau de bunuri pentru eliberarea certificatului de concediu medical sau participare la comisia de expertiză
medicală sau medico-militară, precum şi profesorii în
cazul în care devin membri ai comisiilor de examinare
sau calificare etc. [14, p. 278]. În sensul descris anterior, deşi noţiunea de persoană cu funcţie de răspundere
a fost modificată, totuşi şi la acea etapă nu se putea vorbi despre persoane cu funcţie de răspundere din cadrul
unor organe de stat şi persoane cu funcţii de răspundere
din cadrul altor organizaţii. Or, în acest sens, operarea
de către autori cu sintagma persoane cu funcţie de răspundere din organele de stat nu corespunde cadrului
normativ în vigoare şi nici celui care acţiona anterior.
Concluzii. Pentru cercetarea deplină a problemei
subiectului activ al infracţiunii de primire a unei re-
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muneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de
deservirea populaţiei, este necesară stabilirea cercului
de persoane fără funcţie de răspundere incluse în limite
conţinutului acestei infracţiuni. Este imposibil, în acest
context, de a stabili multilateral şi obiectiv subiectul
activ al infracţiunii de primire a unei remuneraţii ilicite
fără anunţarea conţinutului funcţiilor profesionale, pe
care subiectul activ le realizează în vederea primirii remuneraţiei ilicite.
Aceşti subiecţi sunt cei care realizează: a) funcţii de
producere, în procesul cărora are loc procesul de creare
a bunurilor materiale; b) funcţii profesionale – referitor la un gen permanent de activitate, care prevede un
ansamblu de cunoştinţe teoretice, experienţă practică şi
deprinderi profesionale [7, p. 28-30].
În afară de aceasta, este important a se menţiona că
cercul de obligaţii ale salariatului sunt reglementate
prin intermediul contractului de muncă, instrucţiunilor şi altor acte interne. Acestea pot fi variate ca text.
Dar, în fiecare caz concret organele de drept urmează,
în proces de tragere la răspundere penală a persoanei
vinovate conform art. 256 CP RM, de a stabili, care
obligaţiuni sunt îndeplinite de către salariat, pentru a
nu admite confundarea funcţiilor profesionale cu cele
ale persoanei cu funcţie de răspundere/persoanei publice.
Evident, la subiecţii infracţiunii prevăzute de art.
256 CP RM funcţiile persoanei cu funcţie de răspundere sunt lipsă. V. C. Matveiciuc consideră că şoferul,
vânzătorul, medicul etc. – nu constituie o situaţie de
răspundere, ci profesii, legate de anumite genuri de implicări în procesul de deservire a populaţiei. Dacă acestora li se pun la dispoziţie anumite bunuri, mecanisme,
instrumente, atunci acestea nu sunt transmise cu drept
de dispoziţie după propria voinţă, indiferent de scopul
direct al acestora. De aici şi concluzia că dacă persoanei îi este încredinţat patrimoniu, el nu devine persoană
cu funcţie de răspundere [7, p. 29].
Persoanele particulare, care au colaborat şi au acordat asistenţă şi ajutor salariaţilor (lucrătorilor) din sfera
de deservire a populaţiei în primirea remuneraţiilor ilicite, pot fi pasibili de răspundere penală pentru participaţie la infracţiune .
Persoana juridică nu poate fi subiect activ al infracţiunii prevăzute de art. 256 alin. (1) CP RM .
În calitate de subiect pasiv special, constată autorii
români V. Dongoroz, I. Fodor, S. Kahane şi alţii, apare organizaţia de stat sau obştească în al cărei serviciu
se găseşte salariatul care se face vinovat de primirea
recompensei ilicite [8, p. 129]. Adică, constată S. Brînză şi V. Stati, victimă a infracţiunii specificate la art.
256 CP RM este consumatorul [9, p. 224; 10, p. 876].
Subiect pasiv general este statul - ca titular al valorii
sociale care este probitatea salariaţilor din organizaţiile
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de stat sau obşteşti, valoare căreia i se aduce atingere
prin săvârşirea acestei infracţiuni .
Recenzent:
Viorel BERLIBA,
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
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SUMMARY

This article is dedicated to analysis the purposes taxes in Israel and in Republic of Moldova which were intended,
examination of abilities of the state for realizing those purposes, and finding to what extent the state of Israel meets their
implementation in comparison to other countries, with an emphasis on Moldova. The author’s conclusions include several
recommendations of changing the methods of collection were the author formulates the propositions for its improving.
Keywords: taxes, collect taxes, types of taxes, the methods of collection.

***

Acest articol este dedicat analizei scopurilor urmarite de taxele din Israel si Republica Moldova, examinarii abilităților
statului de a realiza aceste scopuri, precum și cercetarea modului in care statul Israel le implementeaza în comparație cu
alte țări, cu accent pe Republica Moldova . Autorii examinează subiectul taxelor și diferite aspecte de drept comparat în
Republica Moldova și Israel, și vin cu mai multe recomandări de schimbare a metodelor de colectare, inaintind propuneri
pentru îmbunătățirea metodelor de colectare a taxelor.
Cuvinte-cheie: taxe, colectarea taxelor, tipuri de taxe, metode de colectare.

I

ntroduction. The purpose of the reason for legislation of tax laws is collecting money from
citizens for financing of public needs that eventually
will serve him as well.
The taxation system in Israel. Beyond this primary purpose, secondary purposes can be found, for
which this law was intended, and among them, redistribution of wealth in society, taxes which goal is
reduction of demand, for instance levy on cigarettes
which purpose is safeguarding health of the public, Capital Investments Encouragement Law which goal is to
encourage capital investments in Israel. Customs tax,
that is mainly imposed in order to encourage domestic production, tax relief in development areas in order
to encourage population distribution, National Outline
Plan 38 project as part of which the government gives
tax reliefs and different exempts to participants of the
project and encourages reinforcement of buildings to
sustain earthquakes (Since the action of reinforcement
of buildings involves extremely high costs, apartment
owners can’t withstand such expense. The government realized that without an incentive for apartment
owners, they will not take action for reinforcing their
home, National Outline Plan 38 connects apartment
owners with constructors, whereas a constructor reinforces the building and receives in return construction
rights given to the apartment owners).
The use of tax collection as a tool for additional
octombrie 2015

purposes through which the society fights negative
phenomena, is gaining momentum, and becomes legitimate as years go by. It supplies the country with an
ability to encourage essential and positive actions and
to suppress negative actions.
Use of the tool of taxes develops natural and human resources. It urges industry, science and research.
It brings about a new distribution of production means.
All of those, and many others, are the purposed of tax
laws. The interpreter learned about the purpose of tax
law mainly from the content of the tax law. “The assumption is that the purpose of tax law derives from its
contents. This is a “strong” assumption. It can only be
contradicted with reliable and heavy-weight data regarding the purpose of the law. The content of the law,
from which the interpreter has learned about its purpose, includes the entire tax law. From the general structure of the law the interpreter wishes to understand the
“statutory structure” of the tax law and its legal form.
Alongside the terminology of the law the interpreter
is learns about the (subjective) purpose of legislation
from legislation history (as bills of committees that
preceded the legislation). This reference to history is
allowed in any circumstance, weather the meaning of
the law seems, in first reading “clear” or not. An important resource is parliamentary history (the bill, various polls, the committee discussions). The interpreter
learns from this history about the trends, in the diffe-
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rent abstraction levels, that are in the basis of tax legislation. He realized what was the “malfunction” that
made those who proposed the law to wish altering it.
He learned what is the trend that amendment of the law
intends to realize. The tax law has economic background which the interpreter wishes to understand. According to the technical and specific character of many of
the tax laws, appealing to legislation history, including
the parliamentary history, is extremely important. The
interpreter is not interested in the interpretive perception of originators and legislators of the law, but rather
in the trends the law intended to realize in the different
abstraction levels.
He is seeking the “tax logic” of the law and the “tax
structure” of the field. The interpreter is looking for the
objective purpose of the tax law. He asks of himself,
what purpose this tax intended to fulfill today, even if
this goal was not on the mind of the historic legislator.
The interpreter has learned about this purpose from
the contents of the tax law”[1].
The taxation system in Moldova[2]. The taxation
system in Moldova, including general state taxes and
local. In accordance with the Tax Code of Moldova,
general state taxes and fees as well as local taxes and
fees are levied and collected. The main general taxes
are Income Tax, VAT, Excise Duty, Privatization Tax,
Customs Duty and Road Tax. The system of local taxes
and fees include: real estate tax, natural resource taxes, territory development tax, tax for organizing auctions and lotteries in the administrative-territorial unit,
tax for the use of local symbols; tax for trading and/
or social services units; market tax; tax for temporary
living; resort tax; tax for rendering of the municipal,
urban and rural (communal) passenger transportation
services; car parking tax; dog owners tax and taxes
for the development of localities from the border zone
having customs control crossings. In addition to these
taxes are administered and other national public budget
revenues. Indeed, in a market economy, taxes are one
of the major sources of formation of budget revenues and at the same time a very effective lever through
which the state can faster development and economic
activity. In turn, a state’s budget that has sufficient revenue becomes an effective means in ensuring the overall
economic balance and a means of correcting the economic conjuncture (promoting measures inflationary
effects - such as increasing public expenses connected
for stimulating investment and creating new employment, or measures deflationary effect - for example for
reducing tax).
According to a USAID Report: “The Moldovan tax
system has a number of excellent features”, the collection of the Value-Added Tax (VAT) is very high compared to other countries with similar tax rates. There
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is a modern, comprehensive tax code, integrating tax
administration and substantive tax legislation in a single, accessible source”[3].
As some scientific researchers [4], in the context of
Moldova’s efforts towards greater EU integration, the
approximation of tax legislation and systems is of particular importance. This operates in two phases – the
removal of all types of tax barriers to trade, establishment and investment and, eventually, the alignment
of national tax rules and procedures with those commonly adopted in the European Union. Underlying
both phases is the gradual development of a modern
and objectively fair tax administration. This particular
logic underpins the Republic of Moldova’s taxation
commitments vis-а-vis the European Union.
Under the Moldova-EU Partnership and Cooperation Agreement (PCA)[5], the Republic of Moldova is
required to work to ensure that its legislation in over
17 different fields (including company taxes and indirect taxation) will be gradually made compatible with
that of the EU. The agreement also contains provisions
dealing with the avoidance of double taxation and tax
evasion in the context of the most-favored-nation trade
provisions of the PCA and provisions in regard to prohibited state subsidies (Article 48) are relevant in so
far as these do or may take the form of fiscal measures.
Subsequent requirements under the 2004 European
Neighborhood Action Plan (ENAP), while less legally binding than the PCA provisions, elaborate specific
detail and create specific priorities for the general gradual approximation commitments in regard to taxation
in the PCA. These requirements focus, inter alia, on
the full compatibility of Moldovan tax legislation with
WTO norms[6], the strengthening of the tax collection
and control systems, the adoption of and compliance
with the principles of the EU[7] and the completion of
Moldova’s network of bilateral agreements with EU
Member States on the avoidance of double taxation.
Further related requirements arise under the CEFTA
2006 Agreement ratified by Moldova in May 2007.
Under the Tax Code of the Republic of Moldova, general state taxes and fees as well as local taxes and fees
are levied and collected.
Since 2008, Moldovan fiscal policy has had a distinct focus on: • Tax equity, stability and transparency;
• Tax burden optimization; • Ensuring macroeconomic
stability; • Improved public financial management.
State budget revenues amounted to 3 key provisions
concerning the main taxes in Moldova, where indirect
taxes accounted for almost 74% of state budget revenues with VAT alone accounting for 56.7%. The Ministry
for Finance of the Republic of Moldova is responsible
for public finance including the budget process, taxation and accounting. The Ministry also has several subOctombrie 2015
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ordinate organizations, including the Main State Tax
Inspectorate. The Ministry has been directly involved
in the development of customs policy and in October
2009 the customs service was integrated as a subordinate part of the Ministry. Since 2008, Moldovan fiscal
policy has had a distinct focus on: tax equity, stability
and transparency, tax burden optimization, ensuring
macroeconomic stability and improved public financial management. This is consistent with the approach of
the National Tax Service Development Strategy. The
EU integration perspective and focuses, in the tax field,
on improving the fiscal administration, reducing fiscal
pressures by expanding the taxation base and ensuring
stability in collecting budget revenues. The recent Government Programme, provides a new focus on a comprehensive economic recovery programme centered on
strengthening confidence in the ability of state institutions to manage the current crisis via, inter alia, prudent
fiscal policies and an efficient and stable cooperation
with international financial institutions and Moldova’s
development partners. In regard to budgetary and tax
policy, the Programme emphasises the need for a stable and predictable fiscal and budgetary framework,
the maintenance of the budget deficit at a reasonable
level and the need to ensure fairness in the allocation of
public finances and further reductions in tax burdens.
Based on recent research, it is clear that the overall levels of taxation in Moldova (at 34% of GDP) are not
particularly high, nor low by international standards.
Taxation in Moldova at 17% of GDP does not represent a particularly heavy tax burden by international
standards. Moreover, the top tax rate on personal income (18%) is well below the international average top
rate of 30% and Moldova’s corporate income tax rate,
currently at 0%, is particularly attractive vis-а-vis international averages. The VAT[8] rate of 20% is slightly
above international averages and the “tax wedge” on
labour in Moldova, at 22%, is only slightly greater than
the average international percentage. The reform of tax
administration in Moldova has achieved some important progress to date but significant challenges remain
for the coming years. Moreover, important tax policy
and legislation changes are envisaged in the coming
years, including a possible single rate income personal tax rate, VAT reforms, and notably the full implementation of the VAT refunds system for non-resident
physical persons, the raising of the corporate income
tax to a single low rate, the addition of new Chapters to
the Tax Code on social contributions and customs and
increases in the main excise rates. The general conclusion is that, while Moldova has a reasonably coherent
tax system, the basics of direct and indirect taxation
are compatible with EU norms and the country continues to make concerted efforts to modernise its tax
octombrie 2015

administration. Nonetheless, further progress on reforms and the resolution of certain key issues vis-а-vis
present commitments to the EU have been hampered
by limited political will and a lack of ownership of these commitments within the Ministry for Finance. The
continuing agenda of EU approximation in regard to
tax law and policy remains important for the Moldovan economy, its investors and its business climate.
While the full development of the tax administration
to modern standards will take some time and further
effort (including international support), certain points,
notably VAT refunds, can be achieved quite quickly,
and, of course, some EU tax issues are for a later stage
in the EU integration process. The Moldovan Government is understood to remain committed to conforming and aligning tax legislation and practice to European standards. While there has been insufficient focus
on EU requirements in regard to taxation legislation
and policy to date, there is now a realistic prospect for
the Ministry for Finance, in conjunction with the State
Tax Inspectorate, to take a proactive ownership of the
approximation process in this field in the coming years
- in parallel with due regard to IMF commitments and
national fiscal imperatives.
Legal and institutional framework of the tax
system in Moldova. About legal framework of the tax
system in Moldova, we can mention two types of legal
norms regulate taxes and fees:
1.Material norms set up the rights, obligations and
responsibilities of both the taxpayer and tax administration, and
2.Procedural norms contain rules on the method of
computing and collecting taxes and fees, ways of applying the corresponding sanctions in case the taxpayer
fails to honor his tax obligations, as well as the ways
of settling disputes between the taxpayer and tax administration.
The Constitution of the Republic of Moldova provides for the fundamental responsibility of the citizens
to contribute to public expenditures through taxes and
fees.
The Moldovan tax system is regulated primarily by
the Tax Code[9] with complementary norms of other
acts[10]. Some provisions related to the enforcement of
the above mentioned laws are also contained in other
legislative acts, such as: Penal Procedure Code, Civil
Procedure Code, Penal Code, Administrative Infringements Code and Customs Code.
The following international treaties related to tax
policy were signed/ratified by the Republic of Moldova cooperation and mutual aid in regard to issues of tax
compliance (presently signed on bilateral basis with
Russia, Belorussia, Uzbekistan, Azerbaijan and multilateral with the CIS member-states). On the principles
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of collecting indirect taxes (concluded with Russia,
Belorussia, Uzbekistan, Kazakhstan bilaterally and
CIS Agreement signed by Moldova). On avoidance of
double taxation ratified with 44 states. In addition, certain Parliament or Government decisions and a number
of administrative decrees issued by the central authorities (e.g. Instructions or Regulations of the Ministry
of Finance, Main State Tax Service, Customs Service)
and by local governments (e.g. about local taxes under
the decision of the local or county council) might be
approved based on the listed legal acts and for the purpose of implementing them.
Tax – a duty payment imposed by the authorities
on civilians and residents in order to fund the expenses
of the authority and its actions. Contrary to a toll or a
levy, a tax can be general and permanent[11]. “The tax
is imposed by force by a public authority and the tax
payer does not receive any return for it from the public
authority”[12].
The tax system in Israel and the Income Tax Ordinance are part of the British Mandate heritage. The
ordinance was legislated in 1941 and has been changed
frequently since then. Israel Tax Authority is responsible for the tax collection. It was established in Israel
following a government decision regarding the unification of the income tax, land tax, customs, value-added
tax, and electronic data processing, which was made on
September 15, 2003 in order to “unite the management
of tax collection under one chief manager and authorize it by law to enforce the relevant tax laws”. The
unification came into force on September 1, 2004.
Tools for tax collection. There are two major tools
for tax collection: the first one is a direct tax. This is
a tax that is imposed directly on the tax payer. There
are tax brackets in Israel that determine that those who
earn more pay more. This tax is difficult to roll over
to another individual. Direct taxes include possession
tax, estate tax and of course income tax under which
an individual pays a direct tax in a progressive manner
based on the level of income (those who earn more pay
more) and the money goes directly between the income receiver and the income tax, with no intermediates. Therefore, people with a social democratic agenda
prefer it (because those who earn more pay more and
those who earn less pay less). Each Western country
has a certain mechanism for collecting direct tax where
the amount of tax can change according to the level of
involvement of the State in the economy. The second
tool for tax collection is the indirect tax that is imposed on service/product. This tax is preferred by liberal
economists who prefer not to harm the income of the
individual and allow people to choose whether to buy
a product so that they do not pay tax if they do not gain
anything from it.
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As some Romans scientists consider, exercising
their sovereign right to impose taxes, each state has regulated the issue not only to tax its own citizens, but also
to those individuals (non-residents) that an occasional
or temporary income territory state. Exclusive jurisdiction of the State in tax, under which it is unrestricted to
establish and collect taxes on the sovereign territory is
known as fiscal sovereignty. Thus, each state is free to
determine the tax system which it establishes, to define
the taxes that make up that system to specify the subjects of taxation, to determine the tax base, tax rates to
size, establish deadlines pay to grant tax incentives, to
establish tax penalties, to establish remedies and dispute settlement procedure tax etc.
At the same time, increasing integration into the
world economy and globalization affects tax competition. This prevents policymakers to increase taxpayers’
tax obligations and has a positive impact as an effective tax system that allows the state to provide public
goods, protect resources and to redistribute income.
Moreover, international investors’ decisions are
influenced by tax systems. States are trying to attract
foreign investment through preferential tax regimes
because of the need to develop their economies through imported capital. Obviously, removing tax barriers,
elimination of double taxation and elimination of double non taxation, customs arrangements, administrative
unbureaucratic solutions are the most important factors
in increasing or decreasing the volume of interdependent transactions in different states.
To characterize the tax system in Moldova, are to
define concepts forming elements within its organizational and functional, namely the concepts of tax
legislation, tax administration and fiscal system. Any
tax system is subject to legal regulation, as reflected in
legislative and normative acts fiscal.
The tax legislation can be defined as all the legal
rules governing the ways of attracting and allocating
funds of the state and public institutions in order to satisfy the requirements and socio-economic functions of
society.
In Moldova, the tax legislation consists of the Tax
Code and other legal acts adopted under it. The legal
acts adopted by the Government, the Ministry of Finance, State Tax Inspectorate, Customs Service must
not conflict with the provisions of the Fiscal Code or
exceed its limits and be published in official mode set.
However, the Constitution and the Fiscal Code in
respect of the respect for international law, states that
if an international treaty governing taxation, to which
Moldova is party stipulates rules other than those provided by the national tax legislation apply rules and
provisions of the international treaty.
The device tax is the institutional framework, if the
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state bodies whose task is to manage fiscal relations,
tax compliance control, calculation and complete and
timely payment of tax liabilities Budget.
In Moldova, according to the Tax Code, bodies
with fiscal prerogatives are: State Tax Service, National Anticorruption Center, Customs Service to collect
local taxes within municipalities. For an activity with
maximum results in the fiscal management it requires
that each organ with fiscal prerogatives have delineated responsibilities and rights with actions to avoid
duplication.
Taxation is one of the oldest and traditional functions of government. In the Governement of Moldova,
activates the Ministry of Finance, State Tax Service
which is a part and organ of state which has full powers
and fiscal management: records of taxpayers and income tax controls, enforcement of tax obligations, examining applications Advance (appeals) etc. National
Anti-Corruption Centre has limited powers and duties
of the tax administration - tax only carry out the prosecutions. Customs Service administers tax obligations
related exclusively to the calculation and payment of
import and export.
Services collection of local taxes within municipalities administered in coordination with fiscal bodies,
local taxes.
Fiscal management is the activity of state bodies
empowered and responsible for ensuring full and timely collection of taxes, penalties and fines in the budgets
of all levels and by conducting criminal investigation
in case of existence of circumstances attest commission tax offenses.
The purposes of taxation are primarily: (1) to raise
revenue for public activities and programmes; (2) to
redistribute income and wealth from the richer sections
of society to poorer sections and (3) to re-price certain goods and services on the market for public policy
reasons.
While taxation, as a basic government function, is
the sovereign prerogative of every country, taxation
systems can give rise to a range of distortions (e.g. trade distortions related to customs and excise regimes,
discriminations as between foreign taxpayers and national ones, distortions arising from system or tax rate
differences between different countries, distortions arising from discrimination between different businesses
or business sectors and liability for double taxation).
While some of these relate to specific national tax policies and the efficiency of tax systems and administration, distortions affecting trade, establishment and
investment (including double taxation liability) are
barriers to the progressive opening of a country’s economy to free trade and wider international relations. In
the context of a country’s efforts towards greater EU
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integration, the approximation of tax legislation and
systems is of particular importance. This operates in
two phases – the removal of all types of tax barriers
to trade, establishment and investment and, eventually,
the alignment of national tax rules and procedures with
those commonly adopted in the European Union . Underlying both phases is the gradual development of a
modern and objectively fair tax administration.
In comparison with Republic of Moldova, the various types of taxes that Israeli civilians are required to
pay are: land taxes: capital gain tax on the margin that
occurs as a result of land transactions. Land tax is the
tax collected due to a transaction and sale of land (even
if there is no profit). It is sometimes customary to unite
the two types of taxes into one even though it is wrong.
Value-added tax, which is known as VAT, is collected
from the service provider on transactions made within
Israel’s jurisdiction as well as on the purchase of various
products and services. To date, the VAT stands at 17%.
Excise is a unique tax that is imposed only on petrol and its different derivatives. This tax is a joint tax
for all types of petrol in Israel since these are rare raw
materials compared to other raw materials. Customs is
the tax imposed on import and export of goods. The
customs tax serves as a tool for adjusting the State’s
payment balance and also protects local production
from competition subject to international agreements
on which the State is signed. Customs tax serves as a
basis for imposing additional taxes such as VAT and
purchase tax.[13]
Purchase tax is an indirect, one-stage tax that is imposed on different types of goods of both local production and import, which the Minister of Finance
specified in an injunction as taxable goods. The tax is
imposed by the Purchase Law (Goods and Services),
1952. The law authorizes the Minister of Finance to
impose tax on certain products, in addition to other taxes imposed on them.
“The purchase tax is imposed, in different rates,
mainly on commodities, usually vehicles and their
parts, electric products, electronic entertainment commodities, cigarettes and cosmetics. In addition the tax
is imposed in low rates on a limited number of inputs
and intermediate products, such as: iron for construction and ceramic products, food products are exempted
from purchase tax, with the exception of beer and alcoholic beverages.
The tax is imposed in similar rates on domestic
production and import, and calculated as a percentage
from wholesale price. A majority of income from purchase tax is originated in import and only a minority is
from domestic production, since the tax is imposed in
high rates on vehicles and sustainable products that are
mostly imported”.[14]
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Corporate tax is a direct tax collected from the taxable income of the corporations. The taxable income
of corporations is calculated based on the accepted
accountancy rules in accordance with the Income Tax
Ordinance. “Imposed on income of a company in Israel, and it is not related to the tax imposed on a citizen
as an individual, even if he is a company owner. Taxes are imposed on a company in Israel according to
a number of laws: Income Tax Ordinance; Income Tax
law (adjustment due to inflation); Capital Investment
Encouragement Law; Industry Encouragement Law.
Imposing tax on the profits of companies is based
on the principle, that a company is an independent
legal entity that is not necessarily identical with the
entirety of its shareholders. According to this principle, a double tax burden was created on profit: tax on
the profit a company earns and tax on rest of the profit
when it is divided as a dividend amongst the shareholders. As stated earlier, the tax is imposed on income of a company with no relation to the tax imposed
on company owners as individuals; exceptions to this
rule are – a familial company (that all its members are
from one family); housing company (in the ownership
of 5 people at the most, which is not a subsidiary of
a bigger company, and all its possession is limited to
buildings alone); and also agricultural cooperative
society (like a Kibbutz, cooperative Israeli settlement
etc). Those companies can demand that the tax they
have to pay will be calculated as if their income was
divided between the owners, meaning the additional
income of the owners (“the individuals”) according to
the tax rates that apply to them. Similarly to the method of tax collection from an independent taxpayer,
a company pays as well the tax as advance payments
at the beginning and afterwards – as a difference between assessment charge and the advance payments.
Here as well refunds will be made should the advance
payments are higher that the assessment charge, and
vice versa”[15].
Purchase tax – occurs upon transaction of apartment
purchase and changes from one transaction to another,
occasionally constituting a substantial percentage from
the price of an apartment and there is a much importance to be in the know regarding law amendments which
occur once a year.
Income tax is one of the direct taxes, which is imposed by the State on civilians and corporations with
incomes. The tax is imposed in a progressive manner,
i.e., it gradually increases in ratio to the income rate of
the tax payer. Income tax is paid under the instructions
of Income Tax Ordinance, for every tax year, by rates
detailed in the ordinance, on the income of an individual who is resident of Israel that was produced or increased in Israel or outside of Israel, and on the income
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of a foreign resident that was produced or increased in
Israel from sources delineated in the ordinance among
which: a business, occupation, wage, interest, dividend, properties, patents, ownership rights.
Income tax is calculated according to the annual
report which is submitted to the Taxes authority on income in the tax year. This in fact is a self-assessment
of a civilian and so long as the assessment clerk has not
produced another assessment, it is what determines the
income of a taxpayer civilian for tax year under discussion. Within three years from the end of a tax year
the report was given, (the self report), the assessment
clerk is allowed to check and approve the report or to
determine the income according to his best judgment –
if he has reasonable reasons to assume the report is not
correct. Income tax is imposed on income from every
source (business, occupation, work, dividend, properties, patents, ownership rights, capital profits, etc.) any
income created or received in Israel during the tax year.
The tax year is the period of time in which income and
the tax are calculated. The tax year begins on January
1st and ends on December 31st. In addition, the Income Tax Commissioner can determine, to the request
of specific tax payers, a special assessment period. The
level of income is calculated according to the taxable
income after personal deductions have been deducted
from it.
Calculation of the tax is done according to tax
brackets: the higher is taxable income, the higher is
marginal tax rate (up to 50% nowadays). Deductions (a
deduction from the sum of taxable income) and credits
(reduction from the tax a taxpayer was charged for) in
income tax, were meant to guarantee that the income
required for basic existence of every civilian is exempt
from income tax. Only the income that exceeds the basic sum – “the tax threshold” is taxable. A total exempt
from tax is awarded in special cases such a disabled
and a blind with a 100% disability, work retirement
compensations, etc.
In order to calculate the tax that should be paid by
an individual: all income is rounded up, the expenses
are deducted from it, from the received amount personal deductions are deducted and this is the taxable
income and according to the tax brackets – on this income there is tax liability, from it the personal credits
are deducted and that is the tax that should be paid.
Income tax is collected by several methods: tax
deduction at source for employees and self-employed,
and tax advances self-employed. Tax deduction at source means deduction of the sum a taxpayer must pay
by an employer, or by the one paying income tax of the
taxpayer. Sums that have been deducted at source from
the income are advance payments for the tax a taxpayer should pay. The method of collection from self-emOctombrie 2015
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ployed is different than a collection method from employees: the reason is that a self-employed tax payer us
unable to know what his annual income will be, only
at the end of the tax year. This is the reason he pays
in advance on account of the annual tax. The advance
payments ore monthly or bi-monthly payments that are
paid by the self-employed or by companies, on account
of the tax that should be paid in same tax year. The sum
of the advanced payments is based on the tax that the
taxpayer was charged in the last final assessment done
on him or according to the tax that calculated by him,
according to the last annual report he submitted.
This system demonstrates social justice based on
the economic principle of “Diminishing Marginal
Utility”, stating that from a certain point an additional consumption of a product will lead to the reduction
of the marginal utility of each additional consumption
unit of the same product. For example, an individual
with a number of vehicles will have a higher marginal
utility from the first car compared to the second car,
and a higher marginal utility compared to the third car
and so on. As of a certain vehicle the marginal utility
will be negative; the additional vehicle will not benefit
its owner but will cause harm. The tax is imposed on
the real profit that the individual will have after performing the actions allowed by law, such as deduction
of expenses, offsetting losses and granting exemptions
so in fact, if the individual does not show profit at the
end of the day, he will not pay taxes. The tax serves
as an essential part of the authority’s budget, which is
aimed at financing the authority’s goals. Income tax is
the major and significant source of most of the income
of the State, therefore, it is the most important tax out
of the taxes collected from civilians.
Tax base – The economic activity (goods, income,
service) on which the tax is imposed is the tax base.
Israel has a few sources that are considered a tax base:
income from a business and occupation, salary, financial income such as interest and dividend, pension, and
income from lease. In income tax, the tax base is a taxable income, and in VAT, the tax base is the price of
the purchased product. The tax is calculated by a certain rate of the tax base and from this aspect there are
three types of tax:
Progressive tax – The tax increases upon the increase in the tax base, i.e., the rich pay a larger part of their
income as tax compared to the poor. The income tax in
Israel is progressive. This tax system is aimed to lead
to a tax payment of the remaining part that is not essential for the individual to make a living in an increasing
manner. The principle underlying this system is the tax
payer’s ability to pay and it aims to reduce inequality in
the society. This tax is also called gradual tax.
Neutral tax – the tax rate is not dependent on the
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amount of the tax base, everyone pays the same tax
rate. VAT is a neutral tax since everyone pays the same
tax rate. There are economists that see neutral taxes
as progressive taxes since the available income of the
poor is lower, therefore, the economic damage of the
tax to their well being is relatively higher.
Progressive tax – the tax rate decreases with the increase in the tax base. This tax is considered to be unjust due to the damage it causes to the disadvantaged,
therefore, it is not common. Lump-sum tax is an unjust
tax since it has a regressive effect on both the income
and the utility.
The collection of taxes and their use are under a
constant review since it is an imposed taking of a private property in favor of the imposing entity. This requires a meticulous review both in view of the damage
to the basic right and since the conflict of interests may
lead to corruption.
A certain payment will be considered as tax only
if it is characterized by 4 elements: 1. The payment is
not returned to the payer. 2. The payment is aimed at
a public authority. 3. The payment is made by the payer. 4. The payer does not receive a direct return for
the money. It is possible to impose a “relative tax” on
civilians, a tax that is imposed at a fixed rate regardless of the size of the income, possession or expense.
On the other hand, a “progressive tax” is imposed at
graded rates, which increase upon the increase in the
income”[16]. The current trend worldwide is capitalism, i.e., reducing the government intervention in the
economy. In Israel, the penetration of privatization into
certain areas in the defense and justice establishments
highly expresses the expansion of that trend[17].
The reason for the existence of taxes – In order to
maintain a State in an orderly manner, each individual is required to allocate a certain part of the income
to be able to receive services from the State. These
services are costly and require a major capital: immigrant absorption, growth and life style improvement,
development of academic institutions, development of
transportation and roads, behavioral guidance, increasing tax on cigarettes to reduce smoking and of course
the funding of the Israeli defense establishment. These
elements are extremely costly, therefore, there is a need
to collect taxes from the State’s residents.
The purposes of imposing a tax. Due to expectation from a state to supply to its residents basic needs
such as security, education, education infrastructures,
etc., there is a need to legislate rules and regulations
that will establish public needs and will provide the
state with the tools to collect taxes, those were legislated in tax laws.
The assumption is that an individual/civilian is willing to pay for things that serve him personally, whereas
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if he will be required to pay for something that serves
the public and him amongst the rest, probably for those
services the civilian will not be willing to pay.
From this understanding and from the assumption
that a state can’t function without supplying public services to the population, the tax subject is required to be
made official in a way that every citizen, will bear the
weight and pay his part for services he and the entire
population enjoy.
Thus the state causes civilians pay for services that
eventually will serve them, whether they want to pay
for them or not. Eventually those services are worthwhile for the citizen, since the services required for
sustaining normal community life, are usually divided
between all citizens.
The Taxes Authority is responsible for collection
of over 95% of income of the state. In order for it to
fulfil its job, the Authority is working to increase enforcement and to deepen collection, to promote economic and just legislation that closes taxation breaches,
legislation that promotes the economy and growth in
the market and reduces inequality. Parallel to all that,
the Authority is improving service to the taxpayer public, increases transparency and reduces bureaucracy
between the authority and the civilian and the representative, amongst other things, by means of building
better interfaces through the computer and the internet
and improving telephone response and public inquiries
response. Collection of true tax brings about an increase of equality and bearing the weight amongst civilians
of the state and therefore, this is the responsibility of
civilians, to change public discourse and brings about
the fact that true reporting and taxing in a democratic
state is a legal, civilian and moral obligation of every
citizen in the state and tax evasion and black capital
phenomena are to be condemned. A true reporting on
income and paying tax on time guarantee the financing
of services the state is supplying to its citizens[18].
Income tax brackets in Israel. The progressive
taxing table indicates the method of tax burden distribution and shows that it is not uniform, and that it operates according to the principle in which the poor will
pay less tax than the rich, but as mentioned earlier, and
despite that he will receive the same services from the
state as the rich that pays higher tax.
Income level in
Israel
From 0 NIS to
5,280 NIS
From 5,281 NIS
to 9,010 NIS
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Tax
rate
to the
level

Tax to the
level

Accumulating tax

10%

528 NIS

528 NIS

14%

522.20 NIS

1,050.20
NIS

From 9,011 NIS
to 14,000 NIS
From 14,001
NIS to 20,000
NIS
From 20,001
NIS to 41,830
NIS
From 41,831
NIS to 67,630
NIS
On every additional shekel

21%

1047.90 NIS

2,098.10
NIS

31%

1,860 NIS

3,958.10
NIS

34%

7,422.20
NIS

11,380.30
NIS

48%

12,384 NIS

23.764.30
NIS

50%

Summary and conclusion
Checking the efficiency of collection system in Israel, as compared to the purpose it exists for, and out
of an assumption that one of the main goals of the purpose is redistribution of wealth, it can be seen that in
all regards to that purpose, the system does not achieve
its goal, as more than once we encounter a need of the
legal system, to interpret the Law in a useful way.
As stated above, the combined collection system
is customary in Israel, according to which any income
produced or increased in Israel is liable for in income
tax in Israel, and any income produced by an Israeli
resident, even if produced abroad, is also liable for tax
in Israel.
The system enables the state to tax anyone who had
produced his income in Israel, even if he lives abroad,
and to tax Israeli residents who had produced their income abroad.
In Israel not every citizen pays the same amount of
money and not everyone is required to allocate same
percentage of tax from the income and the expenses.
There are tax brackets, according to the taxpayer abilities. An individual who earns low salary, under a
certain amount determined according to Law, will pay
a small income tax and in some cases will receive an
exempt from payment of the tax, while oppositely, an
individual who earns much – will pay a bigger percentage from his salary as tax.
The collection system customary presently, affects
more than once the interpretation given through the legal system to the taxes laws, and if in the past a formalist interpretation was correct, according to which the
tax law is to be interpreted literally and specifically, according to literal meaning, and that the wording of the
law obliges in a clear and explicit manner. “The rule
is that upon interpreting tax laws, only what is said
clearly in the law itself is examined without attributing
the Legislator intentions hither and tither.”[19]
Example: High Court of Justice 299/68 Tamar
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Pension Company, judge Haim Cohen says: “I began
saying that the question before us is a question of interpretation. To inform and to emphasize that I have
no interest neither in the justice and in the probability
of imposing the tax upon the petitioners nor in the injustice and the improbability of not imposing tax upon
them: it is fiscal legislation, and I will not seek justice
or probability in it, but rather a clear and definite ordination that obligates imposing of tax and should it
be found – a tax will be imposed, and should it not – it
would not.”
As of today, interpretation given to tax laws, becomes slowly an interpretation with an intentional content while a clear deviation from content of the law.
“The importance of fundamental laws is not only
in the judgmental criticism of courts of the doing of an
Israeli legislator, but rather, and could be mainly, in
their interpretation. The constitutional norms enable
us to locate the principles of local legal system and to
draw the guidelines to locate the objective purpose of
tax laws as well”.[20]
Another example can be found in verdict of Civil
Appeal 6557/01 Paz Gaz Marketing Company ltd et al.
vs. Big Factories Assessment clerk, the facts: the gas
companies install in houses of their clients a counter
and they receive a deposit for it. The gas companies
maintain that they should not pay tax for those deposits, while delivering an evidence from an order issued
by Minister of Industry and Trade that the deposit will
be revaluated so that worth will not be eroded, but the
Taxed Authority demanded tax for those deposits. And
the court said, that essence overcomes form and that
from the conduct of the gas companies a scene is revealed according to which it is clear that in actual fact
those deposits are never being returned to the clients
(who usually never change the gas company), and the
companies handle the deposits as owners and usually deduct it for some claims, therefore, the deposit is
a financial profit and it should be taxed. If and when
the deposit is returned, the tax payment for it will be
returned.
In the opinion of judge Barak, there is an attitude
of literal interpretation amongst lawyers, and that time
will pass until purposeful interpretation that is proper
for it will be established amongst them. The literal interpretation and interpretation in favor of a taxpayer
are hidden deep in the education of many of our lawyers. The author fears that long time will pass until this
interpretation will be rooted not only from the rhetoric
but from mentality as well. Moreover: purposeful interpretation is found in the beginning of its way with
us. Its scope and attributes in all sectors of justice have
not yet become clear enough. Many who have a tendency for it, do it literally only, without internalizing
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its position. And if this is usually so in legislation interpretation, it is definitely so in tax laws interpretation,
which have their own distinction.
Thus, purposeful interpretation still has to base itself in the consciousness of the lawyers in Israel. Its
test will not be in quoting of its principles, but rather in
the activation thereof, in actual fact, in the tough cases,
where method of interpretation is what determines the
outcome of interpretation.21
The goals of Moldova are efficient tax administrations that have the legislative tools and practical means
to check the correctness of the taxpayer’s tax return.
It’s important that taxing financial transactions is one
of the least expensive ways of collecting taxes, as most
transactions are carried out electronically and the tax
can be collected electronically and at the source. National taxes system’s can be collected at very low cost
(less than 1% of revenue raised), especially when good
use can be made of existing market infrastructures, e.g.
with the help of trading platforms, trade repositories
or clearing houses22. Nevertheless, concerns have been
raised that the tax as proposed would be hard to implement and to enforce as data availability is limited.
However, the following sections highlight that the already existing “Markets in Financial Instruments Directive” (MiFID)23 and the “European Market Infrastructure Regulation” (EMIR)24 would allow for the payment
of the tax to be properly ensured and monitored. These
pieces of legislation are to be complemented by the
provision for “joint and several liability” as foreseen in
art.9.3 of the proposal, and that should also encourage
voluntary compliance.
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supplies are subject to VAT exemptions, including financial
services and the sale or rental of dwellings and land.Starting
from 1 May 2015, companies no longer have liability to calculate and pay VAT on supply of services or goods performed at the value below cost or below customs value.
9. Rulings: Tax Code of the Republic of Moldova, No.
1163-XIII of 24 April, 1997, Civil Appeal 265/67 Mapi ltd
vs. Big Factories Assessment Clerk, verdict 21(2) 593, Civil Appeal 390/80 Taas Mor Industrial Center ltd vs. Capital
Gains Tax on Real-estate Manager, verdict 37(1), 449, Civil
Appeal 823/75 Emanuel Hertzikovitz vs. Big Factories Assessment Cleerk, verdict 30(3) 163, Civil Appeal 4015/95
Assessment Clerk Jerusalem vs. Barazani, verdict 54(2)
269, Criminal Appeal 1182/99 Horovitz vs. the state of Israel, verdict 54(4) 1, sections 36-42 to verdict of honorable
judge Or, Civil Appeal 165/82 Kibbutz Hazor vs. assessment
officer Rehovot verdict 39(2) 70
10. Law on National Bank of 21 July 1995; Law on Road
Fund of 2 February 1996; Law on the Budgetary System
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of Titles I and II of the Tax Code of 24 April 1997; Law on
Custom Tariff of 20 November 1997; Law on Application
of Title III of the Tax Code of 17 December 1997; Law on
Entrepreneurial Patent of 15 July 1998; Law on Application
of Title IV of the Tax Code of 16 June 2000; Law on Application of Title VI of the Tax Code of16 June 2000; Law on
Farms of 3 November 2000; Law on Entrepreneurial Cooperatives of 12 April 2001; Law on Application of Title V
of the Tax Code of 26 July 2001; Law on Local Public Finances of 16 October 2003; Law on Guarantees of Deposits
of Physical Persons in the Banking System of 26 December
2003; Law on Investments in Entrepreneurial Activities of
18 April 2004; Law on Application of Title VII of the Tax
Code of 1 July 2004; Law on the Single tax in Agriculture
of 8 July 2004; Code of Science and Innovations of 15 July
2004; Law on Application of Title VIII of the Tax Code of 5
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May 2005; Law on Application of Title IX of the Tax Code
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Entities and Individual Entrepreneurs of 19 October 2007;
Law on Currency regulation of 1 March 2008; Law on changes and additions to the Tax Code of 17 December 2009;
Law on the State Budget for 2010 of 23 December 2009.
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12. From the Taxes Authority website. Income Tax Ordinance (new version) 1961, section 126, Income Tax order
(new version) 1961, section 121, Income Tax order (new
version) 1961, sections 18(a)-(b), 82 to 84, 86, Real-estate Taxation Law, section 84, Value Added Tax Law, section 138, Property Tax and Compensation Fund Law, 1961,
section 53a, Fundamental law: Human dignity and freedom,
Fundamental law: Freedom of occupation, Civil Appeal
6821/93 Bank Hamizrahi Hameuhad ltd vs. Migdal Kefar
Shitufi, verdict 49(4) 221, Income Tax Ordinance [new version], 1961.
13. Section 1 of the Customs Ordinance: “Customs, purchase tax on import as stipulated by the Purchase Tax Law
(Goods and Services), 1952, value-added tax on import as
stipulated in the Value-Added Tax Law, 1975 as well as any
other tax or levy imposed on import of goods, by any law;”.
Customs rate – Being a member in the international customs
organization, Israel has one, fixed tariff based on the harmonized system (HS) based on which the customs rate is determined. The amount of the payment – Israel is signed on a
GATT Agreement (General Agreement on Tariff and Trade),
which states that the invoice is the base for the calculation of
customs payment.
14. From the Taxes Authority website.
15. From the Taxes Authority website.
16. Taken from the website of the Ministry of Finance –
www.mof.gov.il
17. Between the Public and the Private: privatizations
and nationalizations in Israel, 2011 Annual Report, by Amir
Paz Fox, Elad Leshem. “The privatization and outsourcing
processes are continuing to take shape, at times underneath the surface, at the height of the largest social protest in
Israel in the summer of 2011. More and more employees of
the welfare establishment are finding themselves employed
by privatized services, which makes it harder for them to do
their job efficiently and make an honest living”. Azam Rifat.
Interpretation of tax laws: true tax and human rights in the
ruling of Supreme Court, Law and business, 18, 2014.
18. The Taxes Authorities website.
19. Civil Appeal 165/73 – comment 35b, p. 292.
20. Edrei Josef M. Tax events: the rise of tax laws in
Israel, 2007. Lapidot A. On wording of tax laws and their
interpretation, Tax matters quarterly, 9(17), 1974-75.
21. Barak Aharon. Law, 28, 1997. Barak Aharon. Interpretation of law, 2nd volume – interpretation of legislation
553, 1993.
22. International Monetary Fund (2011), CPB (2011).
23. The Directive 2004/39/EC is currently in the process
of being reviewed by the co-legislator.
24. A Council agreement was reached in January 2012;
the text is still in the process of first reading by theEuropean
Parliament.
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ROLUL JUSTIŢIEI ÎN ASIGURAREA LEGALITĂŢII
LA NIVELUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Petru Railean,
doctor în drept
RÉSUMÉ

Un succès incontestable du procès de democratisation de notre société a été l’adoptation de la Loi du contentieux administratif, qui a marqué l’institution de la justice administrative, institution juridique censé de garantir la légalité au sein de
l’administration publique et la protection du droits des citoyens.
Le contrôle juridictionnel exercé par le pouvoir judiciaire sur l’administration publique, dans la période contemporaine
devient de plus en plus important, est particulièrement nécessaire pour la construction de l'Etat de droit en République de
Moldova.
Mots-clés: la justice, la légalité, l’administration publique, le contentieux administratif, le contrôle juridictionnel, la
protection du droits des citoyens.

REZUMAT

Un succes incontestabil pentru procesul de democratizare a societăţii noastre este reprezentat de adoptarea Legii contenciosului administrativ, care a marcat apariţia instituţiei justiţiei administrative – instituţie chemată să garanteze legalitatea
în administrația publică și protecția drepturile cetățenilor faţă de abuzurile administraţiei.
Controlul judecătoresc exercitat de puterea judecătorească asupra administraţiei publice în perioada contemporană devine din ce în ce mai important, fiind deosebit de necesar pentru asigurarea echilibrului dintre puterile publice şi edificarea
statului de drept în Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: justiție, legalitate, administrație publică, contencios administrativ, control judecătoresc, protecția drepturilor cetățenilor.

„Controlul judecătoresc este
principalul mijloc de apărare a drepturilor omului
în raporturile dintre administraţia publică şi cetăţean.”

I

ntroducere. În prezent, practic este unanim
acceptat faptul că existenţa puterii judecătoreşti, de rînd cu cea legislativă şi executivă, constituie o caracteristică inerentă statului de drept democratic, deoarece, separarea puterii judecătoreşti de
alte structuri ale statului demonstrează tendinţa fermă a statului spre realizarea supremaţiei dreptului, a
dreptăţii şi libertăţii cuprinse de acesta. În asemenea
state, principala menire a puterii judecătoreşti rezidă
în apărarea membrilor societăţii de orice abuz comis
de cetăţeni şi de orice acţiune ilegală a statului, a
organelor şi funcţionarilor acestuia. Prin urmare, în
lipsa acestei activităţi, un stat nu se poate considera
ca fiind un stat de drept [29, p. 17].
Din această perspectivă se poate susţine că puterea
judecătorească reprezintă un fenomen atît juridic, cît şi
politic, care reflectă tendinţa spre edificarea statului de
drept, bazat pe doctrina separaţiei puterilor în stat [32,
p. 7]. Altfel spus, puterea judecătorească este posibilă
şi eficientă doar în contextul teoriei separaţiei puterii în
stat [21, p. 14], care exclude concentrarea exagerată a
puterii şi garantează cetăţenilor o libertate reală.
În acelaşi timp, ţinem să subliniem [26, p. 79; 31,
p. 32] că asigurînd soluţionarea conflictelor ce apar în
cadrul societăţii în baza normelor dreptului şi respectarea legii de către toţi subiecţii vieţii sociale, într-un
octombrie 2015

stat de drept puterea judecătorească are un rol extrem
de important mai ales în ce priveşte limitarea puterii
legislative şi a celei executive prin exercitarea controlului judecătoresc asupra activităţii acestora. Deci, puterea judecătorească, fiind una dintre cele mai de bază
structuri ale statului de drept, nu poate fi redusă doar
la examinarea cazurilor concrete prevăzute de normele
de drept civil, penal etc. O asemenea accepţiune a puterii judecătoreşti este deja depăşită. Ea caracterizează
instanţele de judecată anterioare, care executau întocmai ordinele aparatului de stat (ale partidului aflat la
guvernare) [22, p. 124].
În prezent, puterea judecătorească dispune de noi
funcţii deosebit de importante pentru statul de drept.
În contextul „sistemului de frîne şi contrabalanţe”,
puterea judecătorească se caracterizează nu doar prin
realizarea justiţiei (în sens tradiţional), ci, în special,
prin dispunerea de posibilitatea juridică de a influenţa
hotărîrile şi acţiunile puterii legislative şi executive, de
a le echilibra [24, p. 102]. Aceste competenţe transformă instanţa de judecată într-o forţă stabilizatoare,
capabilă de a apăra drepturile şi libertăţile cetăţenilor,
de a ocroti societatea de conflicte sociale distructive
[25, p. 327].
În special, rolul puterii judecătoreşti în echilibrarea
puterilor în stat se manifestă prin exercitarea controlu-
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lui judecătoresc asupra puterii legislative (un control
indirect) şi asupra celei executive. Pe de altă parte, după
cum susţine A. Negru [17, p. 104], funcţia de control a
justiţiei în domeniu este de o importanţă incontestabilă
pentru existenţa şi manifestarea unui regim democratic, întrucît capacitatea de control, utilizată la maximă
eficienţă, poate asigura respectarea principiului constituţionalităţii şi legalităţii în activitatea de realizare a
normelor juridice de către autorităţile publice.
Scopul studiului. În continuare, ne vom referi la
controlul judecătoresc exercitat de puterea judecătorească asupra administraţiei publice, care în perioada
contemporană capătă o valoare tot mai importantă, fiind deosebit de necesar procesului de edificare a statului de drept în Republica Moldova.
Rezultate obţinute şi discuţii. Iniţial însă, considerăm necesare cîteva precizări terminologice.
Controlul judecătoresc şi controlul judiciar. Adeseori, în trecut (cît şi în prezent – e.n.), conceptul de
control judiciar era (este) folosit într-o accepţie nejustificat extensivă, respectiv, acea de a include în conţinutul său şi acel control ce poate fi exercitat de instanţele judecătoreşti asupra hotărîrilor sau actelor pronunţate de organe administrative. De aceea, doctrina
românească, în contextul reglementărilor din ultimele
decenii, a căutat să distingă în mod clar controlul judiciar de controlul judecătoresc.
Controlul judiciar a fost definit într-o formulă cuprinzătoare de I. Stoenescu şi S. Zilberstein ca fiind
„dreptul şi obligaţia pe care le au în cadrul unui sistem judiciar instanţele judecătoreşti superioare de a
verifica, în condiţiile şi potrivit procedurii stabilite de
lege, legalitatea şi temeinicia hotărîrilor pronunţate de
instanţele judecătoreşti inferioare lor şi de a casa sau
modifica acele hotărîri ce sunt greşite sau de a le confirma pe cele ce sunt legale şi temeinice” [27, p. 9; 6,
p. 323]. Într-o formulă mai restrînsă, controlul judiciar
este privit ca „controlul exercitat de instanţele superioare asupra actelor de jurisdicţie ale instanţelor inferioare” [27, p. 9].
Din această definiţie, prof. I. Leş desprinde o concluzie importantă, că în cazul controlului judiciar acesta are ca obiect hotărîri pronunţate de organe care fac
parte din acelaşi sistem de autorităţi publice. Cu alte
cuvinte, ne aflăm în prezenţa unui control omogen, şi
nu eterogen cum se întîmplă în cazul controlului judecătoresc [15, p. 310]. Acesta din urmă este definit
de către cercetătorii citaţi supra ca „acel control ce se
exercită de instanţele judecătoreşti asupra hotărîrilor
organelor de jurisdicţie administrativă ori asupra unor
acte administrative emise de organe care nu fac parte
din sistemul instanţelor judecătoreşti” [27, p. 13; 6, p.
325].
Prin urmare, este evidentă necesitatea unei dis-
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tincţii categorice între controlul judiciar şi controlul
judecătoresc. Aceasta însă nu înseamnă că între cele
două forme de control nu există şi o strînsă legătură. Ea
rezidă în realizarea controlului de către instanţele judecătoreşti după o procedură prestabilită de lege, care
se întemeiază pe reguli asemănătoare. În acelaşi timp,
cercetătorii subliniază că în toate cazurile se exercită un
control asupra legalităţii hotărîrilor sau actelor emise
de organele respective, iar uneori şi asupra temeiniciei
acestora [15, p. 310-311]. Cu toate acestea, deosebirile
sînt mult mai puternice, fiind evidenţiate în doctrină în
mod detaliat [6, p. 324-325].
O primă deosebire esenţială vizează caracterul
omogen al controlului judiciar faţă de controlul judecătoresc, acesta avînd un caracter eterogen.
A doua notă distinctivă se referă la mijloacele procedurale diferite prin care se declanşează controlul judiciar şi controlul judecătoresc. Controlul judiciar se
declanşează prin intermediul căilor legale de atac prevăzute în Codul de procedură civilă: apelul, recursul
şi recursul în anulare. În schimb, controlul judecătoresc se declanşează prin mijloace procedurale specifice
cum sunt contestaţia şi plîngerea, iar în unele cazuri
acţiunea [15, p. 311].
Cele menţionate, în viziunea noastră, prezintă o importanţă teoretică şi practică deosebită, întrucît delimitează destul de clar materia legalităţii justiţiei de cea a
legalităţii asigurate de justiţie [25, p. 330].
Controlul judecătoresc şi legalitatea administraţiei publice. În cadrul oricărei societăţi, controlul judecătoresc asupra executării întocmai a legii de către
organele administraţiei publice este, prin esenţă, o condiţie necesară şi importantă pentru consolidarea ordinii
de drept [12, p. 430]. Spre deosebire de controlul asupra puterii legislative (care poate fi considerat ca unul
indirect, în care puterea judecătorească realizează doar
o intermediere între cetăţean, societate şi puterea legislativă, principalul rol revenindu-i Curţii Constituţionale), controlul judecătoresc asupra puterii executive este
unul direct şi nemijlocit [24, p. 102].
Referitor la particularităţile acestei forme de control, vom menţiona că potrivit dlui doctor în drept M.
Diaconu [12, p. 430], acestea derivă din însăşi natura
justiţiei, ca formă fundamentală de activitate a statului,
activitate desfăşurată de instanţele judecătoreşti. Soluţionînd litigiile juridice, instanţele judecătoreşti adoptă
hotărîri care beneficiază de autoritate de lucru judecat,
avînd ca scop restabilirea legalităţii atunci cînd aceasta
a fost încălcată, precum şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege persoanelor care s-au făcut vinovate de
producerea încălcărilor.
Litigii juridice pot să apară şi în cadrul activităţii
desfăşurate de organele administraţiei publice, în cazul în care, în această activitate sînt încălcate drepturiOctombrie 2015
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le pe care legea le acordă personelor fizice şi juridice.
Respectiv, cei vătămaţi în drepturile lor pot reclama
instanţelor judecătoreşti, cerînd să fie restabilită legalitatea ce a fost încălcată, iar în situaţia în care prin acea
încălcare le-au fost provocate prejudicii, să li se acorde
şi despăgubiri [4, p. 509].
În doctrina autohtonă (cît şi cea românească), controlul judecătoresc asupra puterii executive este denumit sugestiv „contencios administrativ”, prin care se
înţelege activitatea de soluţionare de către instanţele
de contencios administrativ, prevăzute de lege, a conflictelor juridice în care cel puţin una dintre părţi este
o autoritate a administraţiei publice, un funcţionar al
acesteia sau un serviciu public administrativ, conflicte
generate de acte administrative ilegale, ori de refuzul
rezolvării unei cereri referitoare la un drept recunoscut
de lege [3, p. 183; 1, p. 10; 18, p. 66].
O abordare inedită a conceptului propune M. Diaconu, care susţine că definirea contenciosului administrativ trebuie pornită de la esenţa activităţii instanţelor
de contencios administrativ şi scopul acesteia. Respectiv, în viziunea sa, contenciosul administrativ poate fi
perceput ca un control de legalitate asupra actelor administrative şi faptelor asimilate acestora ale administraţiei publice, exercitat de către instanţele judecătoreşti în scopul contracarării abuzurilor şi a exceselor
de putere admise de autorităţi, apărării şi restabilirii
drepturilor persoanelor care au fost vătămate în procesul de administrare [12, p. 448].
În opinia cercetătorilor ruşi, controlul judecătoresc
exercitat asupra administraţiei publice dispune de cîteva trăsături [33, p. 208-209]:
- este exercitat de către instanţa judecătorească care
este independentă sub aspect organizaţional şi funcţional faţă de subiectul controlat;
- prin intermediul controlului, se exercită funcţia
instanţei de judecată (justiţiei) în calitatea sa de putere
independentă din sistemul frînelor şi contrabalanţelor,
care constituie o garanţie a legalităţii şi a contracarării
abuzurilor de putere din partea autorităţilor executive;
- se realizează în cadrul procesului judiciar reglementat de normele juridice procesuale;
- un cerc de subiecţi speciali ai acestor raporturi
juridice, participanţi obligatorii fiind instanţa şi un exponent al puterii executive;
- existenţa unui litigiu de drept public în calitate de
temei al activităţii de control judiciar;
- controlul judecătoresc urmăreşte realizarea a două
scopuri: pe de o parte, asigurarea protecţiei drepturilor
şi intereselor legale ale persoanelor fizice şi juridice,
adică a interesului particular, iar, pe de altă parte, neadmiterea excesului de putere din partea executivului,
adică a interesului public;
- activitatea instanţelor de control asupra autorităoctombrie 2015

ţilor administraţiei publice este limitată de următoarele
condiţii:
• temei al exercitării acestuia serveşte doar depunerea unei cereri din partea persoanelor interesate, adică
controlul judecătoresc este mijlocit sau pasiv;
• obiect al activităţii de control îl constituie doar
respectarea de către subiect a cerinţelor legalităţii, dar
nu şi ale oportunităţii;
• dispunerea de către instanţe de un set destul de
îngust de mijloace şi metode de exercitare a controlului
care, de asemenea, sînt limitate de lege;
• lipsa posibilităţilor de executare de sine stătătoare
coercitivă a deciziilor judiciare.
În baza acestor trăsături, autorii citaţi definesc controlul judecătoresc exercitat asupra administraţiei publice ca fiind un element al sistemului de frîne şi contrabalanţe ce se exprimă prin activitatea procesuală a
instanţelor judecătoreşti independente de verificare a
legalităţii actelor normative ale subiecţilor puterii executive ca rezultat al examinării şi soluţionării litigiilor
de drept public în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice şi juridice şi al menţinerii ordinii de drept obiective în stat [33, p. 209].
În prezent, majoritatea cercetătorilor din domeniu
tind să reducă valoarea incontestabilă a contenciosului
administrativ la protecţia drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului împotriva abuzurilor administraţiei.
În acest sens, prezintă importanţă faptul că în dreptul şi
gîndirea statelor dezvoltate organizarea contenciosului
administrativ este explicată în principal prin grija de a
ocroti interesele particularilor faţă de abuzurile administraţiei [16, p. 4].
Un înţeles similar sugerează şi formula prin care
contenciosul administrativ este consacrat în Constituţia Republicii Moldova, adică ca „drept al persoanei
vătămate de o autoritate publică” (art. 53 [7]). Deci,
prin esenţă, contenciosul administrativ este, în primul
rînd, o instituţie juridică de apărare a drepturilor omului împotriva eventualelor abuzuri ale organelor administraţiei publice şi a funcţionarilor ei [28, p. 11].
În studiile de specialitate se menţionează că în accepţiune contemporană contenciosul administrativ este
instrumentul juridic la îndemîna fiecărui cetăţean folosit pentru a fi protejat de abuzurile autorităţilor; mijloc
fundamental de protecţie a drepturilor cetăţenilor, de
rezolvare a conflictelor de interese dintre stat şi particulari [3, p. 183]. Din această perspectivă, contenciosul administrativ nu este altceva decît totalitatea mijloacelor juridice puse la dispoziţia cetăţenilor pentru a
putea acţiona în vederea restabilirii ordinii de drept şi
a drepturilor lezate prin actele juridice şi faptele materiale ale organelor administraţiei de stat, intervenite în
aplicarea legilor şi în funcţionarea serviciilor publice
[34, p. 68].
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Totodată, rolul şi importanţa contenciosului administrativ pot fi privite şi din alt unghi de vedere. După
cum susţine cercetătorul român T. Mrejeru [16, p. 4142], într-un stat de drept, în care distribuţia puterilor
nu este rigidă, ci bazată pe colaborare şi control reciproc, aplicarea raţională şi suplă a principiului separaţiei puterilor impune atît respectarea legalităţii de către
autorităţile publice, cît şi controlul legalităţii actelor
acestora, înfăptuit de către instanţele judecătoreşti, în
principal, de cele de contencios administrativ. Doar în
aşa mod, în viziunea sa, se pot menţine echilibrul şi
încrederea între cetăţeni şi stat, între administraţi şi cei
ce administrează, condiţii esenţiale de fiinţare a unei
societăţi democratice.
În mod similar opinează cercetătorii autohtoni I.
Creangă şi C. Gurin [10, p. 356], care susţin că contenciosul administrativ rezultă din principiul separaţiei
puterilor în stat, care stabileşte legătura dintre puterea
judecătorească şi cea executivă prin modalitatea de
control judecătoresc a activităţii organelor administraţiei publice. Deci, contenciosul administrativ este
instituţia care reprezintă controlul exercitat de o putere – cea judecătorească – asupra unei alte puteri prin
intermediul cenzurării actelor administrative ilegale [2,
p. 211].
Prin urmare, controlul exercitat de instanţele de
contencios administrativ asupra actelor administrative
constituie atît o garanţie suplimentară a exercitării depline de către cetăţeni a drepturilor lor, o protecţie juridică împotriva eventualelor încălcări ale acestor drepturi, cît şi o garanţie pentru asigurarea echilibrului între
puterile statului, a legalităţii în cadrul administraţiei
publice, pentru îmbunătăţirea activităţii organelor administraţiei, a activităţii generale a statului. Din aceste
considerente, sîntem de acord cu prof. Gh. Costachi [8,
p. 235], care susţine că importanţa deosebită a contenciosului administrativ se fundamentează pe dubla sa
valenţă: ca mijloc de protecţie a drepturilor omului şi
ca mijloc de asigurare a echilibrului între puteri şi a
legalităţii în activitatea administraţiei.
Un moment important ce necesită a fi precizat în
contextul dat, ţine de o particularitate esenţială a controlului judecătoresc asupra actelor administrative,
atestată în literatura de specialitate, care constă în faptul că atunci cînd exercită controlul asupra activităţii
administraţiei publice, instanţele judecătoreşti trebuie
să aprecieze dacă această activitate este sau nu legală, dar nu au dreptul să se pronunţe asupra oportunităţii acesteia. Aprecierea oportunităţii activităţii administraţiei publice este de competenţa altor organe, în
primul rînd, a înseşi organelor administraţiei de stat.
În ipoteza în care instanţele judecătoreşti ar aprecia şi
oportunitatea activităţii organelor administraţiei publice, ar însemna că ele se substituie acestor organe, ceea
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ce nu se poate admite în condiţiile separaţiei puterilor
în stat, cînd fiecare categorie de organe de stat desfăşoară o activitate proprie, specifică, precis determinată
[4, p. 510].
Rolul puterii judecătoreşti în asigurarea legalităţii
şi a ordinii de drept în activitatea administraţiei publice
poate fi dedus din prevederile Legii contenciosului administrativ [14], care în art. 1 alin. (1) stabileşte: „Contenciosul administrativ ca instituţie juridică are drept
scop contracararea abuzurilor şi a exceselor de putere
ale autorităţilor publice, apărarea drepturilor persoanei
în spiritul legii, ordonarea activităţii autorităţilor publice, asigurarea ordinii de drept”.
În concret, contracararea abuzurilor şi a exceselor
de putere se realizează prin evaluarea de către judecătorul administrativ a puterii discreţionare a autorităţii
publice pîrîte, raportînd-o la situaţia de caz concretă
(oportunitatea acţiunii întreprinse), pentru a stabili
dacă limitele acesteia sînt depăşite, iar autoritatea publică a intrat în zona excesului de putere. Acest fapt nu
trebuie interpretat ca fiind o imixtiune în activitatea autorităţilor, deoarece actul administrativ este anulat doar
în cazul cînd este ilegal şi nu inoportun [34, p. 85-86].
Ordonarea activităţii autorităţilor administraţiei
publice este realizată, în principal, prin intermediul
răspunderii ce survine pentru acestea în cadrul contenciosului administrativ. Răspunderea dată, intervenind
ca finalitate a controlului judecătoresc, exercitat în cadrul contenciosului administrativ, poate să preia forma
„plăţii despăgubirilor stabilite de instanţă (dacă reclamantul a solicitat acordarea acestora) şi obligarea autorităţii publice de a emite actul administrativ solicitat”.
Potrivit cercetătorilor, existenţa unor măsuri concrete de răspundere a administraţiei pentru daunele
cauzate prin acte de putere publică impune o atitudine
mult mai profundă şi exigentă a funcţionarilor publici
faţă de atribuţiile cu care sînt învestiţi, faţă de nivelul
lor de profesionalism şi necesitatea de perfecţionare
continuă a performanţelor profesionale din domeniul
de activitate. Faptul consacrării în legislaţie a acestei
forme de răspundere este o garanţie a restabilirii particularului în dreptul său vătămat de către o autoritate
publică şi sporeşte încrederea acestuia în natura democratică a guvernării [28, p. 76].
Contracarînd abuzurile şi excesele de putere din
activitatea administraţiei publice şi ordonînd activitatea autorităţilor acesteia, puterea judecătorească, prin
intermediul contenciosului administrativ, asigură astfel legalitatea şi ordinea de drept pe acest segment al
activităţii statului. Din acest punct de vedere, controlul
judecătoresc asupra administraţiei publice constituie
o condiţie necesară şi importantă pentru edificarea şi
consolidarea statului de drept [24, p. 105].
În ceea ce priveşte obiectivele contenciosului adOctombrie 2015
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ministrativ, în doctrină sînt enunţate următoarele [1,
p. 10]:
- repunerea în drepturi a persoanei vătămate într-un
drept al său de către o autoritate publică cu restituirea
pagubei, în cazul în care se cere;
- recunoaşterea persoanei ca fiind vătămată într-un
drept al său atît prin emiterea unui act administrativ, cît
şi prin refuzul unei autorităţi publice de a rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege sau prin
nerezolvarea acesteia în termenul prevăzut de lege;
- consolidarea încrederii cetăţenilor în echitatea
socială şi în forţa statului ca garant al drepturilor
omului;
- anularea actelor administrative ilegale, asigurarea
unei înalte eficacităţi în activitatea autorităţilor publice
şi exercitarea uniformă a legii de către acestea pe întreg
teritoriul statului.
O particularitate importantă ce trebui subliniată
ţine de faptul că controlul judecătoresc asigură respectarea legalităţii în activitatea administraţiei fie pe
calea directă a acţiunii în anulare a actelor administrative ilegale, fie pe calea indirectă a excepţiei de
ilegalitate, ridicată în cursul unui alt litigiu aflat în
desfăşurare [5, p. 92].
Este destul de relevantă în acest context M. Orlov,
potrivit căreia posibilitatea exercitării controlului judecătoresc asupra actelor administrative temperează libertatea autorităţii publice de a decide şi de a se încadra
în limitele legalităţii şi conferă, în acelaşi timp, persoanelor fizice şi juridice încrederea în corectitudinea actelor, dar şi încrederea în actul de control judecătoresc,
în situaţia în care se consideră vătămate în drepturile
şi interesele lor legitime prin actele administrative ce
le atacă. Creşterea numărului de litigii la instanţele de
contencios administrativ nu reprezintă neapărat doar
creşterea abuzurilor autorităţilor publice, ci şi un semn
al înţelegerii corecte a rolului acestor instanţe, precum
şi încrederea în legalitatea soluţionării litigiilor de contencios administrativ [34, p. 146].
De aici se poate conchide că conferirea rolului de
soluţionare a acţiunilor de contencios administrativ puterii judecătoreşti constituie un pas de importanţă majoră în procesul realizării exigenţelor specifice statului
de drept [23, p. 312].
Totodată, în pofida rolului major pentru legalitatea
şi ordinea de drept din societate, contenciosul administrativ din Republica Moldova este grevat de o serie de
carenţe, ce-i reduc considerabil eficienţa practică [19,
p. 300-301]. Din rîndul problemelor care marchează
negativ eficienţa instituţiei, M. Diaconu notează [12,
p. 507]:
- excluderea hotărîrilor normative ale Guvernului
de la controlul în contencios administrativ;
- eficienţa scăzută a excepţiei de ilegalitate condioctombrie 2015

ţionată de posibilitatea ridicării acesteia doar în cazul
actelor normative;
- ineficienţa instituţiei răspunderii în contencios
administrativ, practica neatestînd cazuri de recuperare
a prejudiciilor materiale şi morale persoanelor vătămate prin acte administrative ilegale;
- desfăşurarea procesului în contencios administrativ în baza normelor Codului de procedură civilă,
de către magistraţi nespecializaţi care să cunoască bine
particularităţile raporturilor de drept public;
- lipsa codificării normelor procesuale etc.
În viziunea cercetătorului (pe care o susţinem), doar
soluţionînd aceste probleme este posibilă consolidarea
justiţiei administrative în Republica Moldova prin protecţia eficientă a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
faţă de abuzurile administraţiei şi asigurarea eficientă a
legalităţii în administraţia publică [12, p. 507].
Sub acest aspect, în doctrină [19, p. 300-305; 9, p.
18-24; 11, p. 175-177; 12, p. 495-507], în repetate rînduri a fost subliniată necesitatea unor norme procesuale proprii justiţiei administrative (Cod de procedură
administrativă), adică o procedură distinctă, deoarece
substituirea acesteia prin procedura civilă nu este în
stare să ia în consideraţie deosebirea dintre statutul individului şi cel al unui organ al administraţiei publice,
necesitatea unor instanţe specializate în contencios administrativ cu magistraţi pregătiţi în domeniu, pentru
ca definitiv să se delimiteze justiţia de drept comun de
cea de contencios administrativ.
Referitor la codificarea procedurilor administrative,
necesitatea acesteia este văzută de către specialişti nu
numai pentru consolidarea contenciosului administrativ, dar şi pentru consolidarea întregului proces decizional şi de administrare publică [9, p. 23]. Deci, la
moment, codificarea procedurilor administrative este
apreciată ca principala modalitate de consolidare a legalităţii în activitatea administraţiei publice în ansamblu, precum şi a justiţiei administrative în calitatea sa
de instrument eficient de asigurare a legalităţii actelor
administrative, de prevenire şi contracarare a exceselor
şi abuzurilor admise de administraţia publică, protejînd
astfel drepturile şi libertăţile cetăţenilor ca valori fundamentale ale statului de drept. Din aceste considerente,
controlul judecătoresc constituie unul dintre principalele elemente indispensabile unei societăţi democrate
şi unui stat de drept, preocupat atît de starea legalităţii
din cadrul sistemului administraţiei publice, cît şi de
respectarea şi de apărarea drepturilor fundamentale ale
cetăţenilor săi [12, p. 506].
În concluzie recunoaştem că acestea sunt momentele-cheie ale consolidării contenciosului administrativ
din ţara noastră, a fortificării sistemului judiciar al Republicii Moldova ca putere judecătorească reală, eficientă şi activă în echilibrarea puterilor în stat şi în apă-
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rarea pe această cale a drepturilor şi libertăţilor omului
şi cetăţeanului [23, p. 312; 22, p. 125]. Considerăm că
aceasta trebuie să constituie una din direcţiile principale ale continuării reformelor din cadrul statului, pentru
ca puterea judecătorească să devină o contrabalanţă
eficientă şi reală pentru puterea executivă [30, p. 21;
24, p. 106].
Pe de altă parte, credem [23, p. 312; 25, p. 345] că
pentru consolidarea contenciosului administrativ este
necesară şi dezvoltarea instituţiei „răspunderii administrativ-patrimoniale” a statului (în persoana autorităţilor administraţiei publice şi a funcţionarilor publici)
pentru lezarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi
prejudiciile cauzate acestora (idee susţinută şi de alţi
cercetători [13, p. 436-446; 12, p. 457; 20, p. 250-254;
1, p. 9]). Doar în condiţiile unei instituţii a răspunderii
patrimoniale eficiente scopul contenciosului administrativ poate fi atins – contracararea abuzurilor şi a exceselor de putere şi asigurarea legalităţii şi a ordinii de
drept în administraţia publică.
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ASPECTE PRIVIND PROBLEMELE CRIMINOLOGICE ÎN CERCETAREA
CONSECINŢELOR CRIMINALITĂŢII
Djulieta Vasiloi,
lector universitar
SUMMARY

Studying the consequences of crime has a special importance for criminology, because crime consequences sphere is
not determined exhaustively. However, criminal law, criminal procedure law regulates only the track that is included in the
crime component. While criminology seeking to broaden this circle and highlights the issues faced. It was established that
the concept of crime does not include the consequences of the crime and its victims.
Keywords: the consequences of crime, crime, criminology, victim

REZUMAT

Studierea consecinţelor criminalităţii are o importanţă deosebită pentru criminologie, deoarece sfera consecinţelor criminalităţii nu este determinată limitativ. Totodată, dreptul penal, dreptul procesual penal reglementează doar acele urmări
care sînt incluse în componenţa de infracţiune. Pe cînd criminologia încearcă să lărgească acest cerc al consecințelor și scoate în evidență problemele cu care se confruntă. Prin urmare, s-a stabilit că noțiunea de criminalitate nu cuprinde consecințele
infracţiunii și victimele acesteia.
Cuvinte-cheie: consecințele criminalității, infracțiune, criminologie, victimă

I

ntroducere. Consecinţele criminalităţii au trezit întotdeauna neconcordanţe vizînd conţinutul
lor. Dacă în dreptul penal sau procedura penală lucrurile stau bine, în criminologie, problema acestora nu
este rezolvată. Astfel, scopul studiului constă în identificarea problemelor la stabilirea sferei consecinţelor
criminalităţii.
Metode aplicate şi materiale utilizate. În cercetare au fost folosite metodele: observaţiei, analizei,
sintezei, a dezbaterilor etc. Au fost studiate materialele științifice ale autorilor autohtoni și străini (V. Bujor, O. Bejan, Gh. Gladchi, Лунеев В.В. ș. a.).
Rezultate obținute și discuții. În literatura de
specialitate criminologică, în calitate de indicator al
criminalităţii unii autori subliniază consecințele, prin
care se înţelege totalitatea daunelor provocate de criminalitate relaţiilor sociale [1, p. 32]. În Dicţionarul
de criminologie, O. Bejan explică consecinţele criminalităţii ca fiind modificările negative pe care le provoacă criminalitatea [1, p. 15]. De asemenea, autorul
clasifică consecinţele în trei categorii: sociale, umane
şi naturale.
Acest aspect este analizat şi în criminologia rusă,
doar că autorii clasifică consecinţele în două categorii: de natură socială și nesociale (în cel din urmă
caz, de exemplu, deteriorarea diferitelor componente ale mediului natural). Astfel, aceştia consideră că
consecințele criminalității reprezintă totalitatea daunelor sociale şi nesociale cauzate de ea [1, p. 32].
În aceeaşi ordine de idei, făcînd trimitere la utilizarea termenului de ”cost al criminalităţii”, considerăm, alături de alţi autori, că acesta nu este identic cu
termenul de ”consecințe ale criminalităţii”, deoarece
costul criminalităţiii reprezintă expresia bănească a
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cheltuielilor totale și a pierderilor suportate de cetăţeni, de organizații și de stat ca urmare a infracţiunilor
comise într-un timp determinat [1, p. 15].
Deşi unii criminologi consideră că în conceptul
de criminalitate sînt încadrate atît consecințele, cît
şi victimele [3, p. 36], totuşi criminalitatea nu poate
include consecințele sale, deoarece ea reprezintă un
fenomen. Criminalitatea se formează din infracţiunile săvîrşite şi care se vor săvîrşi, iar definiţia legală
a infracţiunii nu include urmările periculoase. Consecinţele criminalității sunt daunele cauzate de ea.
Victimele infracțiunilor nu reprezintă acea daună, deoarece dauna este cauzată victimelor. Iată de ce victimele infracţiunilor nu trebuie incluse în conceptul de
criminalitate.
Consecințele criminalităţii, precum și criminalitatea în sine conţin trăsături calitative şi cantitative.
Trăsăturile calitative reflecta caracterul şi structura
consecinţelor criminalității [3, p. 44].
Structura consecinţelor criminalității reprezintă
indicatorul care arată conținutul intern al tuturor consecinţelor, raportul dintre diferite tipuri de consecințe
în totalitatea lor. În urma cercetărilor efectuate, am
constatat că în structura consecințelor criminalității
pot fi evidenţiate următoarele componente:
1) totalitatea consecințelor infracțiunilor înregistrate, prevăzute în componenţa de infracţiune sau în
afara ei, dar care pot fi dovedite de procedura penală
(art. 96 alin. 1 p. 4 CPP al R. Moldova);
2) totalitatea consecinţelor infracţiunilor latente
(conform unor date, criminalitatea reală o depăşeşte
pe cea înregistrată de cîteva ori);
3) consecințe sociale indirecte ale criminalității,
inclusiv costurile statului asociate cu reacția organe-
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lor la săvîrşirea infracțiunilor, cheltuielile şi pierderile
victimelor infracțiunilor și ale celor apropiați, precum
și costurile de prevenire a infracțiunilor;
4) consecinţele moral-comune și sociopsihologice ale criminalității.
Ca trăsături cantitative ale consecinţelor criminalităţii pot fi considerate:
• daunele în diferite proporţii ale infracţiunilor;
• dinamica anumitor tipuri de consecinţe ale criminalităţii;
• coeficientul anumitor consecințe ale criminalităţii.
Datele referitoare la totalitatea consecinţelor criminalităţii în țară, în prezent, nu sînt disponibile, deoarece nici organele de stat, nici oamenii de ştiinţă
nu cunosc cifra reală a infracţiunilor comise, toate
consecinţele sociale şi nesociale ale criminalităţii,
precum şi „costul” ei.
Cu toate acestea, anumite tipuri de consecinţe,
cum ar fi cele fizice cauzate vieții și sănătății omului,
consecinţele patrimoniale, cauzate prin sustragere sau
în alt mod, pot fi exprimate cantitativ. Este cunoscut
faptul că în 2014 s-au înregistrat 66,8% infracţiuni
patrimoniale şi economice, a căror pagubă poate fi
calculată. Însă nu se ia în considerare paguba cauzată
de infracţiunile contra demnităţii persoanei, infracţiunile de serviciu şi alte tipuri de infracţiuni. Lipseşte,
desigur, și informaţia privind paguba cauzată de infracţiunile latente.
Cifra deceselor ca urmare a infracţiunilor este încă
mare; astfel, în 2014 au decedat 663 de persoane, mai
puţine decît în 2013, cînd au decedat 698 de persoane.
Alte tipuri de daune nu sînt reflectate în datele statistice din varii motive, în special deoarece acestea
nu sînt măsurabile sau lipsesc criteriile și metodele
necesare pentru măsurare, sau nu este prevăzută nicio
formă de înregistrare statistică.
Coeficientul anumitor tipuri de consecinţe ale infracţiunii reprezintă indicatorul care se calculează din
totalul de consecințe ale infracțiunilor de un anumit
tip săvîrşite pe un teritoriu determinat într-o anumită
perioadă de timp, bazat pe 10 000 sau 100 000 de locuitori. Drept exemplu poate servi coeficientul omorurilor şi tentativelor de omor comise în statele CSI
în 2007 (pe baza a 100 000 din totalul populației):
în Tadjikistan – 2,2; Uzbekistan – 3,0; Azerbaidjan,
Armenia – 3,1; Moldova – 5,8; Belarus – 8,1; Rusia
– 15,6.
Problema calculării pagubei cauzate de criminalitate este strîns legată de victimele infracțiunilor.
În criminologie (victimologie), prin „victimă” se
înțelege persoana căreia i s-a cauzat o pagubă fizică,
morală, un prejudiciu material sau încălcarea drepturilor de bază ca rezultat al infracţiunii [6, p. 154; 7,
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p. 159] sau persoana care suportă consecinţe fizice,
materiale sau morale ale unei infracţiuni [2, p. 44].
La punctul 1 al Declarației privind principiile de
bază ale justiţiei cu privire la victimele crimelor şi
victimele abuzului din partea puterii (Adunarea Generală din 29 noiembrie 1985), prin termenul victimă
se înţeleg persoanele cărora, individual sau în grup,
le-au fost cauzate prejudicii, care includ vătămări corporale sau daune morale, suferinţe emoţionale, daune
financiare sau lezarea semnificativă a drepturilor lor
de bază, în rezultatul acţiunii sau al lipsei de acţiune,
care încalcă legea în vigoare a statelor-membre, inclusiv legile ce interzic abuzul de putere.
Criminologii consideră că noţiunea de victimă
este mai largă decît cea penală sau procesual-penală de parte vătămată, deoarece ea cuprinde nu doar
persoanele cărora li s-a cauzat un prejudiciu real, ci
și potențialele victime ale infracţiunii [4], precum şi
victimele directe și indirecte [1, p. 99]. Potrivit p. 2
din aceeaşi Declarație, termenul “victimă” include, în
cazurile corespunzătoare, rudele apropriate sau persoanele întreţinute de victimă, precum şi persoanele
cărora le-a fost cauzat prejudiciu în încercarea de a
ajuta victimele aflate în situaţii critice sau în încercarea de a preveni victimizarea.
Controverse serioase ridică întrebarea cu privire
la cine este partea vătămată a infracţiunii (victima
unei infracțiuni). În conformitate cu art. 59 din Codul
de procedură penală, parte vătămată este considerată
persoana fizică sau juridică. Majoritatea criminologilor consideră drept victimă omul (persoană fizică). Cu
toate acestea, există specialişti care socot că noţiunea
de victimă a infracţiunii trebuie să includă nu numai
persoana fizică, ci şi persoana juridică, grupul de oameni sau societatea care au suferit în urma infracţiunii [4]. Noi, însă, împărtăşim opinia celor care consideră drept victimă persoana ce suportă consecinţele
unei crime, cu precizarea că victimele pot fi directe şi
indirecte [1, p. 99]. În acest caz, cercul victimelor indirecte este foarte larg, incluzînd statul, întreprinderi,
organizații etc.
D.V. Rivman nu exclude posibilitatea recunoașterii
drept victimă integrativă comunitatea de oameni, care
posedă anumite caracteristici [8, p. 36]. Criminologul german G. H. Şnaider scrie că ”victima ar putea
fi o persoană oarecare, statul, societatea sau ordinea
internațională; criminalitatea creaază pentru acestea
o ameninţare fie cu lezare, fie cu distrugere” [9, p.
350]. Criminologii bulgari, deși s-au opus includerii
în cercul victimelor a persoanelor juridice și a statului, totuşi în calitate de victimă în sens larg prevăd
grupuri sociale neformale şi formale (familie, echipa
de lucru), interesele colective afectate de criminalitate [7, p. 159-160].
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Mulţi specialişti care cercetează problema victimelor confirmă necesitatea recunoaşterii statului,
organelor acestuia şi societății în calitate de victime,
alături de persoana fizică şi cea juridică [10, p. 24].
Există dezacorduri privind tipurile de pagube
cauzate părţilor vătămate (victimelor) ca rezultat al
infracţiunii. În p. 1 din Declarație, pe lîngă daunele
indicate, mai sînt prevăzute şi cele emoționale, încălcarea drepturilor fundamentale ale victimelor, iar în
Recomandarea NR (85) 11 a Comitetului de Miniștri
cu privire la situația victimei în cadrul dreptului penal
şi procedurii penale (adoptată de Comitetul Consiliului de Miniștri al Europei la 28 iunie1985) sînt indicate inclusiv daunele psihologice și sociale cauzate
victimei.
Astfel, pe lîngă tipurile de daune menționate în art.
59 din Codul de procedură penală, mai putem indica
şi cele aduse drepturilor fundamentale ale omului, daunele psihologice și sociale.
Considerăm că Codul penal prevede răspundere
pentru cauzarea și a altor daune, precum cele politice, organizatorice, ecologice, psihologice (suferință
emoțională), încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale victimei. În legătură cu aceasta, se oferă mai multe formulări ale noţiunii juridico-penale de
victimă.
Din Partea specială a Codului penal reiese că infracţiunile pot cauza daune nu doar persoanelor fizice și juridice, ci și familiei, grupurilor sociale, societăţii în ansamblu, statului, intereselor umanității și
relațiilor externe.
Concluzii. În baza celor relatate mai sus, putem
face următoarele concluzii:
1. Consecinţele criminalității se referă la totalul
pagubelor sociale și nesociale, directe şi indirecte cauzate de infracţiuni.
2. Conceptul de criminalitate nu include în sine
consecințele și victimele infracţiunilor.
3. Consecințele criminalităţii conţin trăsături calitative şi cantitative. Drept trăsături calitative se consideră cafacterul şi structura consecinţelor criminalităţii, iar ca trăsături cantitative se consideră totalitatea
consecinţelor diferitelor tipuri de criminalitate, dina-
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mica diferitor tipuri de consecinţe, coeficientul diferitor consecinţe ale criminalităţii.
4. Victima infracţiunii trebuie recunoscută nu doar
persoana fizică sau juridică, ci şi societatea, organele
puterii etc.
5. Infracţiunile cauzează persoanelor juridice, statului, societăţii nu doar pagube patrimoniale şi morale, ci şi daune ecologice, de interes, informaţionale,
organizatorice sau de altă natură.
6. Din punctul de vedere al dreptului penal și procesual-penal, în noţiunea de parte vătămată ar trebui
incluse toate tipurile de victime.
7. Din punct de vedere teoretic, victima în dreptul penal – este persoana fizică sau juridică, organul
puterii, societatea sau grupul de persoane cărora prin
infracţiune, consumată sau neconsumată, li s-a cauzat o pagubă fizică, patrimonială, morală sau de altă
natură.
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24 года независимости Республики Молдова:
в чём её суть и каково состояние дел
Виктор ГУЦУЛЯК,
доктор права, профессор, профессор кафедры «Юридические
науки и криминологическая безопасность» Института Уголовных Наук и Прикладной Криминологии
SUMAR

Suntem la cea de a 24–a aniversare din ziua proclamării independenții statului Republica Moldova. Astăzi este important
să stabilim și să conștientizăm care sunt rezultatele căii parcurse, în ce constă esența independenței, să ne determinăm care
sunt schimbările în societate, care valori le-a obținut poporul.

***

Прошло 24 года Независимости Республики Молдова. Сегодня важно осмыслить пройденный путь, понять в
чём суть обретённой страной и народом Независимости, определить каково состояние дел, что реально изменилось
в обществе, что обрёл народ.

П

остановка проблемы. Когда я иногда говорю своим собеседникам, что в далекие
80-е годы прошлого века, оказавшись по роду
службы в г. Москва и имея не только прописку,
но и полученную по месту службы квартиру, по
призыву «veniți băieți acasă», вернулся на Родину,
меня спрашивают всё ли у меня в порядке… Считаю что у меня всё в порядке… и абсолютно не
сожалею о принятом тогда решении.
Не занимался и не занимаюсь политикой, не
принадлежу ни к одной партии. Всегда служил
добросовестно относился к делу, которому служил и полагал, что посредством научных выводом, научно обоснованных мыслей и конкретных
предложений тоже можно быть полезным своему
народу.
Состояние исследования проблемы. Прожитые годы (75 лет) и скромные результаты моего научного труда (более 250 различного рода научных
работ), позволяют мне сформулировать вывод о
том, что для «властьдержащих» мои научные выводы и предложения сравнимы с «эффектом вопиющего в пустыне».
Изложил то, что изложил, только с той целью,
чтобы было ясно, что мои мысли не являются
чьим-либо заказом. В данной публикации, я хочу
поделиться своими рассуждениями о судьбе моей
Родины, моего Народа, сделать определенный
анализ пройденного обществом пути за 24 года
независимости.
Не буду прибегать к научным аргументам, так
как в этом и нет надобности, большая часть нашего общества прошла и проходит замечательную
школу «Академию самопознания и самовыражения под названием «Жизнь»».
Изложение основного материала. 27 августа,
вернувшись с процессии возложения цветов к
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памятнику Государю Молдавскому Штефану чел
Маре и войнам, отдавших свои жизни за защиту
независимости Республики Молдова, находясь не
в лучшем духовном расположении от увиденного
и услышанного, я стал изучать прессу, где обратил
внимание на статью «Республика Молдова – захваченное и разоренное государство»[1]. Именно
это обстоятельство и побудило меня взяться за
«перо».
Не в полной мере разделяю стиль подачи фактического материала в указанной статье. Он является, на мой взгляд, слишком категоричным.
Что же касается аргументов нависшей опасности для молдавского общества, включая угрозу
сохранения государственности Республики Молдова, в статье более чем достаточно. Их можно
дополнить разве что данными о состоянии ВВП в
Республике Молдова: 1990 г. (незадолго до обретения независимости) – 10 тысяч долларов США
на душу населения; 2014 г. – 4,9 тысяч долларов
США.
Да, минуло 24 года нашего развития как самостоятельного и независимого государства. Но,
каковы результаты, как мы развиваемся, куда движемся: экономика разрушена, в сельском хозяйстве ситуация аховая, демографическая составляющая катастрофическая, основная масса населения обнищала и т.д.
Значит что-то не так. Значит, государственный
механизм управления делами не срабатывает. Полагаю, что необходимо искать причины создавшейся ситуации, устанавливать диагноз болезни
общества и только потом приступать к процессу
его излечения.
Правда, нередко, многие партийные и государственные «мужи», не утруждая себя в поисках диагноза болезни общества, все «грехи» сваливают
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на бывшую советскую систему хозяйствования.
Так и хочется кричать: «Господа хорошие, хватит!
Советской системы давно нет! Причины болезни
общества ищите и в себе, в ваших формах и методах руководства, в вашей добропорядочности, в
степени заботы о людях, а не только о себе, в том,
как вы исполняете свои обязанности перед Народом!».
Пора перестать «списывать» свои недочёты на
прошлое. Оно кануло в лето. Покажите, наконец,
хотя бы несколько собственных «брендов».
Другими словами, относительно тревожной
ситуации в стране по всем направлениям, полностью разделяю мнение, изложенное в анализируемой статье [2].
Что же касается вариантов решений, способных остановить процесс разрушения Республики
Молдова, конкретных действий в данном направлении, особенно их последовательности, то я не
в полной мере разделяю предложенный в статье
вариант. В качестве основного выхода из создавшегося положения автор статьи видит досрочные
парламентские выборы. Именно, по этой проблеме я и хочу поразмышлять.
На данный момент, досрочные парламентские
выборы, по моему мнению, не единственное, а
главное, не первоочередное решение, способное
остановить процесс разрушения страны.
Для аргументации данного тезиса необходимо проанализировать правовой механизм управления государственными делами и в этих целях
обратимся к Конституции Республики Молдова,
статья 2 которой «Суверенитет и государственная
власть» предписывает:
«(1) Национальный суверенитет принадлежит
народу Республики Молдова, осуществляющему
его непосредственно и через свои представительные органы в формах, определенных Конституцией.
(2) Ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни социальная группа, ни одна политическая
партия или иное общественное объединение не
могут осуществлять государственную власть
от своего имени – подч. нами. Узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа».
Значит, конституционное предписание чёткое
и ясное – национальный суверенитет, то есть
государственная власть принадлежит народу.
Для того, чтобы осознать как реально реализуются эти конституционные предписания, проанализируем процедуру формирования всех ветвей
государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) и соотнесем её с содержаoctombrie 2015

нием ст. 2 Конституции Республики Молдова.
В формировании Парламента народ принимает
опосредованное участие, так как этот орган избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием по партийным спискам (мажоритарная система
выборов). История Республики Молдова не знает
случая, чтобы кто-либо из независимых кандидатов в депутаты стал бы счастливым обладателем
соответствующего мандата.
В избрании Президента Республики Молдова
народ тоже не участвует, так как он избирается
Парламентом.
В формировании Правительства народу не отводится какая-либо роль. Президент, по согласованию с парламентскими фракциями, обозначает
кандидата на пост премьер-министра, а Парламент голосует списочный состав Правительства,
каждый член которого, в последующем, назначается на должность указом Президента.
К образованию органов судебной системы, народ тоже не имеет никакого отношения.
Так кому же народ делегирует свои полномочия по осуществлению государственного суверенитета на республиканском уровне?
И лишь на местном уровне, народ напрямую
участвует в формировании местных органов публичного управления, только тут, в полной мере,
реализуются предписания ст. 2 Конституции Республики Молдова.
Так кто же реальный держатель власти на центральном уровне? Кому народ передал свои властные полномочия? Кто «заказывает музыку» и кто
«танцует» под неё? Согласно Конституции, народ
должен определять свою судьбу, стратегию развития общества и делегировать свои полномочия
по её реализации сформированным в законном
порядке государственным органам. Значит, народ
должен быть заказчиком государственной политике, он заказывает «музыку», и если какой-либо
государственный орган или отдельный чиновник,
конкретными действиями, не отражает мнение
тех, кто делегировал ему свои полномочия по реализации государственной власти, должен существовать правовой механизм отзыва переданных
полномочий.
Однако, такого правового механизма в стране
практически нет и де факто Народ танцует под
«дудку» тех, кому он, якобы, передал свои полномочия, выпрашивая у них совершения тех действий, которые они обязаны совершать по роду
службы.
Значит, на данный момент, досрочные парламентские выборы не панацея. Скажем, через
три-четыре месяца в стране будут организованы
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досрочные парламентские выборы. И что? Что
существенно изменится? Достаточно проанализировать результаты местных выборов 2015 г.
Народ рьяно критиковал и критикует тех, кто у
руля, декларируя различные лозунги типа: «Долой коррупционеры! Долой предатели интересов
народа!» и т.д. А каковы результаты местных выборов? Суммарно, большинство мандатов советников местных органов всех уровней досталось
тем партиям, которые находятся и тем которые
уже были у власти.
Напрашивается вывод о том, что мнение основной части населения не отражает содержание лозунгов, с которыми выходят на различные манифестации его представители.
Именно поэтому, на мой взгляд, необходимо
несколько пересмотреть и уточнить приоритеты
изложенных в статье [3] мероприятий по остановке процесса «разрушения Республики Молдова».
Прежде чем проводить досрочные парламентские выборы давайте, более глубоко, а,
главное, более объективно изучим настроение
и мнение народа, усовершенствуем механизм
формирования всех ветвей власти.
Например, в статье говорится о том, что заявления нового министра обороны Анатолия Шалару, сделанные им в Бухаресте, свидетельствуют
о прямом намерении ликвидировать молдавскую
государственность. Да, такие заявления члена
правительства, находящегося за рубежом по служебным делам, не допустимы и полагаю, что
уполномоченные на то органы и лица дадут соответствующую оценку данному действу. Но я ставлю вопрос в другом ракурсе: «А что если на всеобщем конституционном референдуме на вопрос
должна ли Республика Молдова развиваться как
самостоятельное, независимое государство или
целесообразно объединиться с Румынией, большинство граждан отдадут предпочтение второму
варианту?». Нужны ли будут в этом случае парламентские выборы, а тем более, досрочные?
Лично я за самостоятельный путь развития
моей Родины - Республики Молдова, только необходимо верно определить стратегию развития
государства и общества, находиться в постоянном
поиске надежных партнеров по развитию, не забывая прежних, проверенных партнеров, не спешить «плевать» в колодец, из которого долгое время пили воду и к которому обстоятельства могут
заставить вернутся.
Но если я окажусь в меньшинстве, то, как правопослушный гражданин своей страны я обязан
буду подчиниться мнению большинства, либо искать другое место под солнцем.
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При любом раскладе, действиям по «смене власти» должна предшествовать ревизия процедуры
их формирования. Нынешний правовой механизм
формирования всех ветвей власти доказал свою
неэффективность и нуждается в кардинальной
переработке. Это относится, в первую очередь, к
законодательной и президентской власти, правительству и судебной системе.
В своих научных работах [4] я неоднократно
обращался к проблемам формирования Парламента и выборам Президента Республики Молдова. В
рамках данной статьи вернусь к этим проблемам
только в тезисном порядке.
Конечно, основополагающей является проблема формирования законодательного органа
– Парламента. Мажоритарная система избрания
депутатов законодательного органа по партийным спискам показала свою нежизнеспособность
для нашей страны. Более того, она противоречит содержанию ст. 2 Конституции Республики
Молдова. Парламент, практически, оторван от
народа. Избиратели не знают своих депутатов.
«Избранники народа», на второй день после выборов, забывают о своих обещаниях, данных на
предвыборных встречах. Нет чёткой и адресной
системы отчёта депутатов перед избирателями.
Нет системы отзыва депутата, не оправдавшего
доверия и ожидания избирателей.
Существуют различные мнения относительно модификации правового механизма формирования законодательного органа: одни являются
приверженцами существующей, мажоритарной
системы; другие, отдают предпочтение пропорциональной системе; третьи, полагают, что для
нашей страны выходом из создавшейся ситуации
могла бы стать смешанная система формирования
законодательного органа.
Я приверженец третьего мнения, при определенных условиях. Об этом я писал ещё в 1990
годы, предвидел проблемы, которые могут возникнуть в условиях перехода на мажоритарную
систему избрания парламента и сожалею ,что эти
предвидения сбылись.
В предыдущих публикациях [5] я аргументировал, с научной точки зрения, и с позиции международной практики, целесообразность следующего распределения депутатских мандатов: 51
мандат – партиям (мажоритарная система) и 50
мандатов – для одномандатных округов (пропорциональная система). Следовательно, каждый
избиратель, при голосовании, получал бы два
бюллетеня: партии, участвующие в формировании законодательного органа и конкретные кандидаты в депутаты, претендующие на единственOctombrie 2015
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ный мандат партийная принадлежность которых,
не обязательна.
Вместе с тем, убеждён в том, что если ограничимся только этими действиями , то желаемых
результатов не добьемся. Посредством законов и
подзаконных актов, необходимо урегулировать
следующее:
- запретить депутату, избранному по одномандатному округу, входить в состав парламентской
фракции какой-либо партии, даже если он является её членом;
- приостанавливать членство в партии (если
таковое имеет место) на время мандата;
- голосование по наиболее жизненно важным
проблемам проводить поименно, а результаты
голосования делать публичными, доступными
для избирателей;
- установить порядок отчетности депутата
перед своими избирателями (минимум раз в 6
месяцев);
- разработать процедуру отзыва депутата, не
оправдавшего ожидания свих избирателей, и назначения досрочных выборов по данному избирательному округу.
Убежден, что такой подход к формированию
законодательного органа способствовал бы:
- повышению роли Парламента, как высшего
органа законодательной власти, поднятию эффективности его работы;
- укреплению связи Народа с данным органом, повышению ответственности каждого избирателя за результаты голосования. Парламент, на
деле, стал бы представительным органом власти,
как этого требует ст. 2 Конституции Республики
Молдова;
- оптимизации формирования правительства,
минимизации его зависимости от партийных позиций, обеспечению большей устойчивости в
функционировании высшего исполнительного
органа власти;
- повышению ответственности каждого депутата за свои действия перед избирателями, в том
числе, результаты голосования. Каждый депутат
«одномандатник» был бы вынужден постоянно
изучать мнение своих избирателей, знать их проблемы и чаяния;
- обеспечению самостоятельности мнения депутатов при принятии решений, исключению зависимости их решения от мнения парламентской
партийной фракции;
- существенному повышению качества принимаемых парламентом юридических актов и др.
Относительно места и роли Президента в системе органов государственной власти, разделяю
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мнение тех, которые считают что его место в
структуре органов власти чётко не определенно,
а, следовательно, его роль очень не значительна.
Президент Республики Молдова, избранный
парламентом (тем более простым большинством
голосов, вариант ныне обсуждаемый) не может
быть гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной целостности страны, а, в определенных условиях, арбитром между парламентом и правительством.
Давно высказываюсь за избраниe Президента
Республики Молдова посредством универсального, равного, прямого, секретного, свободно
изъявляемого голосования и научно обосновываю свою точку зрения [6]. Такое решение продиктовано и международной практикой. По данному пути пошли Украина, Румыния, Российская
Федерация, Казахстан, Франция, Греция, США,
Венесуэла, Польша, Австрия, Бельгия, Азербайджан, Армения, Египет, Турция, Кипр, Бразилия и др.
Что касается правительства, то, сколько бы
мы не меняли правовой механизм его формирования, эффективность функционирования существенно не улучшится если:
- не откажемся от «делёжки» министерских
портфелей по партийному признаку в ущерб
профессионализму;
- каждый член правительства, являющийся
членом какой-либо партии, не приостановит свое
членство в ней на период мандата;
- премьер-министр не станет самостоятельным и независимым субъектом управления правительством, ответственным только перед законом.
О судебной системе страны говорится много,
на каждом шагу и вполне справедливо. До правосудия нам еще очень далеко. Не один раз убеждался в этом и на собственном опыте. Не готов
предлагать какие-либо рецепты по изменению
данной системы и не ставлю перед собой такую
цель. Поддержу только одну мысль. Последние
годы все чаще говорят о целесообразности выборности судей и прокуроров. Считаю, что в
этом есть логика. Более того, следуя принципу,
что иногда самой новой и эффективной формой
управления делами является давно забытая, старая форма, можно было бы дополнительно вернуться и к институту «народных заседателей».
Автор данных слов был свидетелем того периода,
когда народные судьи избирались напрямую избирателями соответствующей административнотерриториальной единицы. Более того, в течение
двух лет, на общественных началах, я был на-
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родным заседателем, принимал непосредственное участие не в одном десятке судебных разбирательств и, не понаслышке, могу говорить
о высокой эффективности этого юридического
института.
Вывод моих рассуждений однозначен. Результаты 24-летнего развития страны, как независимого государства, скромно говоря, не утешительны. Более того, можно сказать, что над страной
возникла серьезная опасность. Мы потеряли не
только свою экономическую, финансовую и социальную независимость, но рискуем потерять
и государственную независимость. В Республике Молдова грубо попираются конституционные
предписания о принадлежности государственного суверенитета народу. Государственная власть
принадлежит не народу, как это предписывает
Конституция, страной фактически правят неконституционные органы типа «Совет альянса», а
также органы, которые не являются представительными органами, которым Народ делегировал бы свои полномочия по реализации государственного суверенитета. Выход из создавшейся
ситуации напрашивается сам по себе - возврат
реальной власти Народу. Именно, это требование является основным из числа озвученных на
массовых митингах 6 и 13 сентября 2015 года на
площади Великого Национального Собрания.
Построение правового, демократического и независимого государства без реальной власти Народа - НЕВОЗМОЖНО.
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Литература:
1. Газета «Комсомольская правда» в Молдове от
18.08.2015.
2. «РеспубликаМолдова – захваченное и разграбленное государство». «Комсомольская правда» в Молдове от 18.08.2015.
3. Там же.
4. Гуцуляк В. И. К вопросу о конституционноправовом статусе главы государства. Журнал «Закон и
жизнь», май, 2003, стр. 11-14; Гуцуляк В. И. К вопросу о правовом статусе Парламента Республики Молдова. Журнал «Закон и жизнь», март, 2004, стр. 3-12;
Guțuleac V. Președintele Republicii Moldova ca subiect al
administrării publice și ca subiect al dreptului administrativ.
În: „Legea şi viaţa”, ianuarie , 2015, p. 5-18 и др.
5. Гуцуляк В. И. К вопросу о правовом статусе
Парламента Республики Молдова. Журнал «Закон и
жизнь», март, 2004, стр. 5-7.
6. Гуцуляк В. И. К вопросу о конституционноправовом статусе главы государства. Журнал «Закон и
жизнь», май, 2003, стр. 12-13; Guțuleac V. Președintele
Republicii Moldova ca subiect al administrării publice și
ca subiect al dreptului administrativ. În: „Legea şi viaţa”,
ianuarie , 2015, p. 7-8.

Octombrie 2015

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: THEORY AND PRACTICE

PLÂNGEREA PREALABILĂ, ÎNTRE NOUL ȘI VECHIUL COD DE
PROCEDURĂ PENALĂ AL ROMÂNIEI
Alina Ludmila BĂETU,
doctorandă, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei
SUMMARY

The beginning of the criminal process is the notification of the prosecution. The legislature has provided various referral
ways, classified according to several criteria. Among external referral patterns, divided into general and special, a special
way is the previous complaint, an exception to the principle of officialdom criminal investigation and an expression of availability nodded injured person to establish the limits of criminal proceedings.
Keywords: criminal trial, mode referral, complaint, crime, judicial body, injured person, prosecution, law.

REZUMAT

Momentul de început al procesului penal îl constituie sesizarea organelor de urmărire penală. Legiuitorul a prevăzut diverse modalități de sesizare, clasificate după mai multe criterii. Dintre modurile de sesizare externe, împărțite în generale și
speciale, un mod special îl constituie plângerea prealabilă, o excepție a principiului oficialitătți urmăririi penale și o expresie
a disponibilității încuviințate persoanei vătămate să stabilească limitele procesului penal.
Cuvinte-cheie: proces penal, mod de sesizare, plângere, infracțiune, organ judiciar, persoană vătămată, urmărire penală,
lege.

P

reliminarii. Dintre cele mai vechi documente care atestă tranzacțiile părților asupra urmăririi sau nu a unor fapte, le amintim pe cel din
iunie 1635, care arată că a avut loc o tranzacție pentru salvarea feciorilor vinovați de tâlharii și asasinat;
in felul acesta, prin cedarea către parțile vătămate a
jumătate din satul Serbiceni, s-au putut salva capetele feciorilor; și pe cel din 20 aprilie 1673 care se
referă la împăcarea intervenită între agresori și victima agresiunii [1, p.59]. Intâlnim în vechiul drept,
biletul de iertare pe care partea vătămata îl dădea
celui care săvârșise infracțiunea, iar Codul penal din
1864 a restrâns necesitatea plângerii prealabile doar
la faptele de adulter și răpire de minori urmată de
căsătorie.
A urmat Codul lui Carol al II-lea din 1936 in care
lipsa plangerii prealabile si impacarea partilor au fost
reglementate prin dispozitiile inscrise in art. 161,
162 si 174. înscrise in art. 161, 162 si 174. Reglementarea este intrucâtva similară cu cea din Codul
penal in vigoare [2, p.487] si plângerea prealabilă
era definită ca fiind „actul care, emanând de la anumite persoane, are efectul de a integra infracțiunea
cu unul din elementele sale esențiale și de a ridica
obstacolul care se opunea la promovarea acțiunii penale”. [3, p.40]
Codul de procedură penală din 1968 publicat in
1969 prevedea plângerea prealabilă in cadrul Părtii
speciale, Titlul I, Capitolul VIII – „Procedura plângerii prealabile”, la art. 279-286.
Dupa evenimentele din iarna 1989, pentru alinierea legislației la noile realităti politico-sociale și
constituționale, prin Legea 104/1992, s-a modificat
conținutul alin.2 al art.279 Cod de procedură penală, fiind abrogate reglementările referitoare la comisiile de judecată, plângerile in cazul infracțiunilor
prevăzute în Codul penal în art.180, 184 alin1, 193,
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205, 206, 213 si 220, dacă făptuitorul este cunoscut, urmând a fi adresate instanței de judecată. In urmatorul an, 1993, s-a introdus la art. 279 alin.2) lit.
a) un nou alineat [4], care avea urmatorul conținut:
„Aceste prevederi se aplică si in cazul infracțiunilor
prevăzute de art.193, 205 si 206 Cod penal, săvârșite
prin presă sau orice mijloc de comunicare in masă.”
Tot atunci s-a modificat și conținutul art.279
alin.2) lit.c), și anume plângerea prealabilă se adresează „organului competent să efectueze urmărirea
penală, când plângerea prealabilă este îndreptată
împotriva unui judecător, procuror, notar public, militar, judecător si controlor financiar de la camera de
conturi judeteana sau uneia din persoanele arătate la
art.29 pct 1.”
Acest alineat 2 lit. c) a art 279 a fost suplinit
in 2003 (Legea 281/2003) prin includerea, pe lângă
persoanele arătate și a controlorilor financiari de la
Curtea de Conturi.
În 2013, în urma modificărilor aduse prin Legile
nr. 332/2006 si nr. 356/2006, art.279 cuprinde doar
două alineate, celelalte dispoziții menționate anterior, fiind abrogate, având loc o restrângere a sferei
organelor competente în cazul unei plângeri prealabile, care s-a limitat doar la organele de urmărire
penală, in speța procurori și organele de cercetare
penală, fără instanța de judecată.
În Noul Cod de procedură penală întâlnim aceasta instituție in Sectiunea a 2-a, incepând cu art. 295
până la art. 298 [5].
Scopul studiului. Prin studiul de față sa urmărit
relevarea aspectelor istorice legislative referitoare
la instituția plângerii prealabile în dreptul romanesc, abordarea naturii juridice a plângerii prealabile, evidențierea infracțiunilor in cazul cărora este
necesară plângerea prealabilă, precum și invocarea
condițiilor de fond si formă ale plângerii prealabile.
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Metode aplicate. În vederea realizării studiului sau utilizat metode de cercetare precum: istorică,
sistemică, comparativă, logică.
Discuții și rezultate obținute. Am putea defini
plângerea prealabilă, ca fiind actul procesual prin
care persoana vătămată printr-o infracţiune îşi manifestă voinţa de a trage la raspundere pe cel care
a săvârşit-o, act fără de care nu poate interveni răspunderea penală şi, ca urmare, nu poate începe şi
nici continua procesul penal.
După o opinie unanim admisă astăzi în literatura
de specialitate [6, p. 100], plângerea prealabilă constituie o instituţie a dreptului penal dar şi a dreptului
procesual penal, fiind reglementată, pe de o parte, de
Codul penal şi alte legi penale, iar pe de altă parte
de Codul de procedură penală.
Plângerea prealabilă nu reprezintă doar o modalitate de sesizare a organului judiciar, ci şi o condiţie
indispensabilă pentru punerea în mişcare a acţiunii
penale, in cazul anumitor fapte prevazute expres de
lege.
Instituţia plângerii prealabile se înfăţişează atât
ca o condiţie de pedepsibilitate [7, p.580], cât şi ca
o condiţie de procedibilitate. Prin urmare, pe planul dreptului penal, lipsa plângerii prealabile este
considerată ca o cauză care înlătură răspunderea
penală,iar pe planul dreptului procesual penal, lipsa plângerii prealabile este reglementată ca o cauză
care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea
acţiunii penale. Plângerea prealabilă este de fapt o
dublă manifestare de voinţă a persoanei vătămate. În
primul rând, constituie o încunoştiinţare a organelor
judiciare cu privire la săvârşirea unei infracţiuni şi
în al doilea rând, plângerea prealabilă reda vointa
persoanei vătămate prin acea infracţiunea, ca fapta
să fie urmărită sau judecată, ridicând astfel impedimentul ce s-ar opune activităţii procesual penale. În
urma acestei manifestări de voinţă, organul de urmărire penală dispune declanşarea procesului penal.
Pe latura procesuală, plângerea prealabilă este
un act de sesizare a organului competent și nu un
act de punere în mişcare a acţiunii penale. Acest act
de sesizare constituie o condiţie pentru ca organul
judiciar competent să poată proceda la punerea în
mişcare a acţiunii penale, plângerea prealabilă fiind
astfel un act în temeiul căruia organele competente
pun în mişcare acţiunea penală, și nu prin care pun
in mișcare acțiunea penală.
In norma de incriminare a faptei trebuie să se
facă mențiunea că actiunea penală pentru acea faptă
se pune in mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate [8, p. 374].
Practic, aceasta condiție delimiteaza sfera
infracțiunilor pentru care tragerea la raspundere penală este subordonata plangerii, iar lipsa plângerii
prealabile atrage inlaturarea acestei raspunderi [7,
p.388].
Infracţiunile urmărite la plângerea prealabilă
sunt şi în Noul Cod penal, în general infracţiuni care
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privesc drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale
ale persoanei, precum unele infracţiuni contra persoanei (art.193, art. 206, art. 208, art. 218 alin. 1 şi
2 art. 219 alin.1 etc..), infracţiuni contra patrimoniului (art. 238, art. 239, art. 240, art. 241 etc.), infracţiuni contra familiei (art.378 art.379 etc.) fără ca
prin aceasta să se fi epuizat valenţele procesuale ale
acestei instituţii a cărei extindere este recomandată
de către Consiliul Europei, ca o cale spre o justiţie
retributiv – restitutive [9, p.77].
Reglementări ale plângerii prealabile le regăsim
și in legi speciale cu dispoziţii penale, cum sunt, de
exemplu, Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat, Legea nr. 11/1991
privind combaterea concurenţei neloiale, Legea
nr.53/2003 privind Codul muncii, s.a.
Trebuie amintit și faptul că în unele legi cu dispoziţii penale se prevede că, pentru anumite infracţiuni, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea
prealabilă a persoanei vătămate dar şi la sesizarea
unui anumit organ sau unei anumite persoane. În
aceste cazuri, există un caz de împiedicare alternativ,
dacă nu s-a produs sesizarea organului competent,
se poate face, în termenul legal, plângerea prealabilă
de către persoana vătămată şi invers. Cât timp nu s-a
actionat prin nici unul din aceste moduri speciale de
sesizare, nu poate interveni răspunderea penală.
In principal, prin reglementarea instituţiei plângerii prealabile s-a urmarit ocrotirea intereselor celui vătămat prin infracţiune, prin urmare dreptul de a
introduce plângerea prealabilă are un caracter personal si aparţine persoanei vătămate. Dreptul persoanei
vătămate de a face plângere prealabilă este un drept
cu caracter personal, indivizibil si netransmisibil.
Plângerea se face în scris sau oral de către persoana vătămata; conform Noului Cod de procedură
penală plângerea prealabilă se poate depune și in
formă electronică, trebuind certificată prin semnătură electronică.
Dreptul de a face plângere prealabilă este personal, putând fi realizat numai de persoana prevăzută
de lege. Acest drept nu poate fi transferat altora nici
prin acte între vii, nici prin succesiune. Plângerea
prealabilă formulată de o altă persoană echivalează
cu lipsa plângerii prealabile.
Persoana vătămată poate exercita acest drept prin
reprezentare, mandatul dat reprezentantului trebuind
să fie special, procura trebuind ataşată plângerii.
În acest sens, s-a statuat în doctrina Vechiului
Cod de procedură penală că plângerea prealabilă
introdusă de copilul major pentru părinte apare ca
fiind făcută de persoană fără calitate. Din aceleaşi
considerente, nu pot face plângere prealabilă părinţii pentru copiii lor majori [10,], niciun soţ pentru
celălalt soţ.
Prin precizarea clara din alin. 3 a art 295, cum
că plângerii prealabile i se aplica dispozitiile art.289
alin 1-6 si 8, s-a confirmat ideea deja împământenită, arătată mai sus.
Octombrie 2015
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În cazul unor infracţiuni împotriva patrimoniului,
persoana vătămată poate fi şi o persoană juridică, ori
legea penală nu face distincţie după cum persoana
vătămată este o persoană fizică sau o persoană juridică atunci când condiţionează exercitarea acţiunii
penale de formularea plângerii prealabile. În cazul
persoanei juridice plângerea prealabilă este formulată de persoana abilitată să o reprezinte(administrator,
director general).
Dacă persoana vătămata este lipsită de capacitate de exercițiu, plângerea prealabilă se face de
reprezentanții ei legali(părinte, curator sau tutore),
iar in cazul persoanelor cu capacitate de exerciţiu
restrânsă, plângerea prealabilă poate fi formulată cu
încuviinţarea persoanelor prevăzute de legea civilă.
Sunt reglementate și situațiile în care începerea
urmăririi penale, continuarea efectuarii urmăririi penale fața de suspect, punerea in mișcare a acțiunii
penale se poate dispune din oficiu, nefiind necesară plângerea prealabilă: cand persoanele vătămate
sunt minore sau când făptuitorul este persoana care
reprezintă legal sau incuviințează actele persoanei
vătămate.
O altă ipoteză în care acțiunea penală poate fi
pusă in mișcare din oficiu, deși legea prevede că este
necesară plângerea prealabilă a persoanei vătămate
o regăsim in alin. 5 al art.157 din Noul Cod de procedură penală si anume “Dacă persoana vătămată a
decedat sau în cazul persoanei juridice aceasta a fost
lichidată, înainte de expirarea termenului prevăzut
de lege pentru introducerea plângerii, acţiunea penală poate fi pusă în mişcare din oficiu.”
Mai întâi ne referim la caracterul acestui termen,
un caracter special, cu elemente substanţiale şi de
procedură, care este determinat de natura juridică
mixtă, substanţială şi procedurălă a instituţiei plângerii prealabile.
Prin urmare, deşi termenul de 2 luni(actualmente
3 luni) pentru introducerea plângerii prealabile este
un termen substanţial, este supus, în ceea ce priveşte
calcularea şi posibilitatea prorogării sale, normelor
cuprinse în Codul de procedură penală pentru termenele procedurale, care asigură o mai bună protecţie persoanei vătămate [11, p.130]. Se calculeaza
potrivit prevederilor at.269 si 270 din Noul Cod de
procedură penală.
În Noul Cod de procedură penală s-a revenit la
termenul de introducere a plângerii prealabile de 3
luni [12, p. 484] ca si in perioada anterioara Codului
de procedură penală din 1968, diferenţa constând în
momentul de inceput de la care incepe să curgă.
Potrivit art. 296 din Noul Cod de procedură penală, plângerea prealabilă trebuie formulată şi introdusă în termen de 3 luni “din ziua în care persoana
vatamata a aflat despre săvârșirea faptei”(indiferent
de forma acesteia: tentativă, faptă consumată sau
epuizată), deosebindu-se de vechea reglementare
care stipula că termenul incepea să curgă la data
când persoana vătămată a ştiut cine este făptuitorul.
octombrie 2015

Când persoana vătămată este minor sau incapabil, termenul curge de la data când reprezentantul
său legal a aflat despre săvârșirea faptei, iar când
faptuitorul este reprezentantul legal al minorului sau
incapabilului, termenul curge de la data numirii unui
nou reprezentant.
Nu are importanța dacă persoana vătămata la
momentul în care a aflat despre săvârșirea faptei, îl
cunoștea sau nu pe făptuitor.
Plângerea prealabilă se adresează organului de
cercetare penală sau procurorului. Plângerea prealabilă greşit îndreptată se trimite, pe cale administrativă, organului competent, caz în care plângerea
se consideră valabilă dacă a fost introdusă în termen
la primul organ sesizat, chiar dacă acesta nu avea
competenţa de soluţionare a cauzei.
De asemenea, plângerea prealabilă greșit îndreptată către organul judiciar sau instanță, se trimite, pe
cale administrativă, organului judiciar competent.
Plângerea prealabilă este socotită în termen, chiar
dacă a fost înregistrată la organul de urmărire după
expirarea termenului, dacă a fost depusă înlăuntrul
termenului de un deţinut la administraţia locului de
deţinere, de un militar la unitatea sa militară sau a
fost înregistrată la poştă ca scrisoare recomandată
[13, p.207].
Plângerea se consideră depusă în termen chiar
dacă a fost restituită pentru completare, iar completarea are loc dupa termenul de 3 luni.
Dacă în cursul urmăririi penale se constată că
este necesară plângerea prealabilă, organele judiciare au obligaţia de a chema persoana vătămată şi
o întreabă dacă înţelege să facă plângere prealabilă. In caz afirmativ, vor continua cercetările, în caz
contrar, înaintează procurorului actele încheiate cu
propunere de clasare.
Și în noua procedură sunt menținute principiile
indivizibilității active și pasive a răspunderii penale.
Aceasta înseamnă că atunci când prin aceeaşi faptă
sunt mai multe persoane vătămate, este atrasă răspunderea penală chiar dacă plângerea penală s-a făcut doar de unii dintre ei – indivizibilitate activă– iar
atunci când fapta a fost comisă de mai mulţi participanţi, este atrasă răspunderea penală a tuturor, chiar
dacă plângerea a fost făcută doar cu privire la unul
dintre ei – indivizibilitate pasivă.
Autorul M. Udroiu reține un aspect important și
anume cel potrivit căruia “în situația în care persoana juridică nu este participant la infracțiunea comisă
de persoana fizică, plângerea prealabilă trebuie formulată în mod explicit și împotriva acesteia pentru
a-i fi angajata răspunderea penală, având în vedere
că persoana juridică are o răspundere penală directă
pentru fapta proprie [14, p. 24].”
Este important să subliniem că nerespectarea
termenului de introducere a plângerii prealabile are
ca și efect decăderea din exercițiul acestui drept și
anularea plângerii prealabile, dispunându-se încetarea procesului penal în temeiul lipsei plângerii
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prealabile (art. 16 pct. 6 coroborat cu art. 396 alin.
6 Noul Cod de procedură penală), și nu în temeiul
dispoziției referitoare la prescripție.
Lipsa plângerii prealabile înlătură răspunderea
penală a făptuitorului fiind indiferente motivele pentru care persoana vătămată a rămas în pasivitate şi
nu şi-a exercitat dreptul de a formula plângere prealabilă, deşi avea posibilitatea să o facă. Plângerea
prealabilă făcută de o persoană care nu are calitatea
procesuală ori introdusă după termenul legal echivalează cu lipsa plângerii prealabile.
Noul Cod penal diferă de prevederile Codului
penal din 1968 nu numai prin reglementarea într-un
articol distinct a retragerii plângerii prealabile ci şi
prin efectele acesteia.
Astfel, în noua reglementare (Art. 158 alin. 2)
retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea
penală numai (s.n.) a persoanei cu privire la care
plângerea a fost retrasă (efecte in personam), aceasta nemaiavând efecte cu privire la toţi participanţii
la săvârşirea faptei (in rem). In plus, Noul Cod penal
prevede că în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de
introducerea unei plângeri prealabile, dar acţiunea
penală a fost pusă în mişcare din oficiu în condiţiile
legii, retragerea plângerii produce efecte numai dacă
este însuşită de procuror (art.158 alin.4).
Considerăm că prin aceasta reglementare s-a dat
importanța cuvenită disponibilitații persoanei vătămate asupra acţiunii penale în cazul infracţiunilor
pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este
condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile. Dreptul de renunţare în aceste cauze poate fi
exercitat în orice fază a procesului penal până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
Retragerea plângerii prealabile trebuie să fie totală şi necondiţionată, trebuind să privească ambele
laturi, penală şi civilă a cauzei, neputându-se înlătura răspunderea penală a inculpatului sub vreo condiţie viitoare.
Manifestarea de voinţă trebuie să fie expresă şi
explicită, de regulă făcută personal de către persoana vătămată, direct în faţa organului judiciar care
are cauza spre soluţionare. Retragerea plângerii prealabile este valabilă şi dacă este consemnată într-un
înscris autentificat de un notar public ori printr-un
înscris certificat de avocat pentru identitatea şi autenticitatea semnăturii autorului.
Retragerea plângerii prealabile nu este valabilă şi nu produce efecte cand este facuta de către o
persoană incapabilă sau dacă aceasta a fost făcută
sub imperiul constrângerii fizice sau morale. Pentru
persoanele lipsite sau cu capacitate de exercițiu restrânsă retragerea plângerii prealabile se face numai
de reprezentanţii lor legali sau cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege, retragerea având efecte
doar dacă este însușită de procuror, când acțiunea
penală a fost pusă in mișcare din oficiu.
Retragerea plângerii prealabile are efecte irevo-
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cabile, odată retrasă plângerea, nu mai poate fi formulată o nouă plângere cu privire la aceeaşi faptă.
Noul Cod penal nu a mai reținut principiul
indivizibilității pasive în cazul retragerii plângerii
prealabile, așa cum vedem din lectura alin.2 al art
158 Noul Cod penal “Retragerea plângerii prealabile
înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la
care plângerea a fost retrasă.” Întelegem că este posibilă retragerea plângerii prealabile numai cu privire la unul sau unii dintre participanții la infracțiune,
producând efecte in personam și nu in rem.
Suntem de acord cu criticile [1, p. 179] aduse acestei dispozitii in sensul ca dacă formularea plângerii
prealabile este guvernata de principiul indivizibilitatii
pasive, din motive de simetrie, bazate pe aceeasi unitate de infracțiune, si retragerea plângerii prealabile ar
trebui sa se faca cu aplicarea aceluiasi principiu.
Ne raliem opiniei prof. univ. Viorel Pașca care
apreciază că “Noua reglementare reuşeşte să bulverseze o instituţie juridică bine stabilizată în practica
judiciară, cu certe valori restaurative, îngrădind în
egală măsură dreptul de dispoziţie al persoanei vătămate, fără nicio justificare de politică penală, invocând un pretins paralelism, inexistent de altfel, între
retragerea plângerii prealabile şi împăcarea părţilor,
pentru ca în final să le menţină pe amândouă, denaturându-le efectele.
Nu există nici o justificare, nici logică, nici de
politică penală, pentru ca retragerea plângerii prealabile, care este o manifestare de voinţă contrară plângerii (contrarius actus) să nu aibă efecte simetrice,în
virtutea principiului simetriei actelor juridice.
Pe de altă parte, în cazul infracţiunilor pentru
care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionata de introducerea unei plângeri prealabile,
dar acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu,
persoana vătămată se vede privată de dreptul său de
a dispune de acţiunea penală, în condiţiile în care
împăcarea părţilor nu mai înlătură răspunderea penală decât în cazul infracţiunilor pentru care punerea
în mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu, şi
numai dacă lege o prevede în mod expres, or noua
lege penală nu prevede această posibilitate în cazul
infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei
plângeri prealabile.
Iată cum o dispoziţie legală care are drept scop
ocrotirea celor incapabili sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă (punerea în mişcare a acţiunii penale din oficiu) se transformă într-o dispoziţie care-l
privează de un drept procesual care corespunde mai
bine intereselor sale. Un minor, pentru care acţiunea
penală a fost pusă în mişcare din oficiu, deşi infracţiunea este dintre cele pentru care acţiunea penală se
pune în mişcare doar la plângerea prealabilă, ajuns
major, nu poate retrage plângerea prealabilă decât
dacă retragerea plângerii este însuşită de procuror şi
nici nu se poate împăca deoarece legea nu prevede o
asemenea modalitate.”
Octombrie 2015
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O alta diferenta de retinut intre prevederile vechi
si noi o intalnim in cazul institutiei infracțiunilor
flagrante. Astfel, in timp ce art. 280 alin. 3 din Vechiul Cod de procedură penală prevedea ca “dupa
constatarea infracțiunii flagrante, organul de urmărire penală cheama persoana vătămata și, dacă aceasta
declară că face plângere prealabilă, continuă urmărirea penală. In caz contrar, dispune incetarea urmăririi penale”, în Noul Cod de procedura penală la art.
298 alin 2 se prevede că “După constatarea infracţiunii flagrante, organul de urmărire penală cheamă
persoana vătămată şi, dacă aceasta declară că face
plângere prealabilă, începe urmărirea penală. În caz
contrar, organul de cercetare penală înaintează procurorului actele încheiate şi propunerea de clasare”,
diferenta fiind data de continuarea, respectiv de inceperea urmăririi penale.
În concluzie, putem afirma că aceasta instituție
care reprezintă o excepție de la principiul oficialității,
își regăsește locul într-un proces penal guvernat de
reguli bine stabilite care separă funcția procesuală
de urmărire penală de cea de judecată, făcându-se
aplicarea unei bune administrări a probatoriului, degrevând într-o anumită măsură activitatea instanțelor
de judecată.
Recenzent:
Valeriu CUȘNIR,
dr.hab., prof.univ.
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ASPECTE TEORETICE PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL
SANCȚIUNILOR CONTRAVENȚIONALE
Ina BOSTAN,
lector superior, Universitatea Tehnică din Moldova, drd., Universitatea Liberă Internațională din Moldova
SUMMARY

Respecting the most important social values, on which this society is based, represents an essential condition without
which a society wouldn’t exist. Defending these values, against the facts that touch the norms of social cohabitation, after
the establishment of the State, became one of its most important functions achieved with the help of two big branches of
the legal system and especialy the criminal law and the contravention law. The application domain of these legal branches
is differentiated by the nature of the facts, respectively by the level of the danger generated by the their commitment. The
contraventional liability has an important role within the forms of legal liability, besides the criminal liability, because the
illegal contravention fact is among the most frequent antisocial deeds.
Keywords: contravention sanction, unlawful administrative, warning, penalty, administrative arrest, contravention liability.

REZUMAT

O condiţie esenţială, fără de care o societate nu ar exista, o reprezintă respectarea celor mai importante valori sociale, pe
care această societate se întemeiază. Apărarea acestor valori, împotriva faptelor care aduc atingere normelor de convieţuire
socială, după apariţia statului, a devenit una dintre cele mai importante funcţii ale acestuia, pe care o realizează cu ajutorul
a două mari ramuri ale sistemului de drept și anume: a dreptului penal şi a dreptului contravenţional. Domeniul de aplicabilitate ale acestor ramuri de drept este diferenţiat de natura faptelor, respectiv de gradul de pericol generat prin săvîrşirea lor. În
cadrul formelor de răspundere juridică, pe lîngă răspunderea penală, un rol important îl ocupă răspunderea contravențională,
deoarece printre cele mai frecvente fapte antisociale se regăseşte fapta ilicită contravențională.
Cuvinte-cheie: sancțiune contravențională, ilicit administrativ, avertisment, amendă, arest administrativ, răspundere
contravențională etc.

I

ntroducere. În doctrină, nu de puţine ori răspunderea contravenţională era și este confundată cu
răspunderea administrativă. Răspunderea contravenţională reprezintă o formă a răspunderii administrative,
alături de răspunderea administrativ-disciplinară şi
răspunderea administrativ-patrimonială, actualmente
contravenţia fiind o formă de manifestare a ilicitului
administrativ, forma cea mai gravă a acestuia, iar regimul său juridic este preponderent un regim al dreptului
contravențional, rolul acesteia constînd în aplicarea de
sancţiuni contravenţionale, persoanelor vinovate de încălcarea dispoziţiilor legale ce prevăd şi sancţionează
contravenţii.
Materiale și metode aplicate. La expunerea lucrării, au fost folosite metodele logică şi comparativă.
Metoda logică a fost utilizată în lămurirea normelor
juridice incidente, precum şi în explicarea diferitelor
soluţii interpretative ale doctrinei şi jurisprudenţei.
Metoda comparativă, a permis abordarea paralelă a
aceloraşi aspecte (tipologie, condiţii de aplicare, termene ş.a.) existente referitor la sancțiunile disciplinare
din diferite țări (România, Federația Rusă).
Rezultate și discuții. Este dificil a găsi un alt concept juridic aşa de mediatizat şi controversat în literatura ştiinţifică de specialitate ca cel al răspunderii juridice. Acest lucru este întru totul justificat, avînd în vedere
rolul esenţial al răspunderii juridice în universul dreptului. Pornind de la această idee, dar aducînd în context
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şi noţiunea responsabilităţii juridice, Lidia Barac menţionează complexitatea instituţiei răspunderii juridice,
instrument de bază al dreptului, ea fiind şi mijloc de
apreciere a comportamentelor supuse normelor juridice, o măsură a activităţii juridice şi a calităţii ei [2, p.
343]. Importanța acestei instituții, este evidențiată și în
lucrările autorului Dumitru Baltag, care menționează
că răspunderea juridică reprezintă una dintre instituțiile
fundamentale cercetate și utilizate de teoria dreptului și
de științele juridice de ramură [1, p. 27]. Răspunderea
juridică este o noțiune care are o bază reală și ocupă
un loc central în fiecare dintre ramurile sistemului de
drept. Ea intervine în cazul în care, destinatarul normei
juridice materiale a nesocotit regula. De aici rezultă
că orice încălcare a normelor juridice atrage după sine
răspunderea juridică a persoanei care a săvîrșit-o cu
vinovăție, iar această răspundere diferă în funcție de
natura normei încălcate și de pericolul social al faptei.
Statul, prin organele sale împuternicite, are dreptul de a
aplica sau nu sancțiunea subiectului pasiv [13, p. 293].
Nu întîmplător, am început lucrarea, cu evidențierea
importanței fenomenului răspunderii juridice, deoarece
și pînă în prezent mulți confundă instituția răspunderii
juridice cu cea a sancțiunii juridice. Legătura dintre ele
este evidentă, dar nicidecum nu pot fi confundate, prin
simplul fapt că răspunderea juridică constituie cadrul
juridic de realizare a sancțiunii. Și, după cum afirmă
Nicolae Popa răspunderea juridică și sancțiunea juridiOctombrie 2015
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că „ sînt două fațete ale aceluiași fenomen social” [19,
p. 325].
Societatea este în drept să se apere și să ia măsuri,
prin organele de stat specializate, față de orice persoană care încalcă legea și normele de conviețuire socială.
Reacţia socială contra faptelor ilicite, pentru a fi eficientă, trebuie să se desfăşoare pe mai multe planuri, respectiv politic, educaţional, economic şi juridic. Dintre
diversele tipuri de reacţii sociale, un loc important îl
ocupă aplicarea sancţiunilor juridice persoanelor care
nu-şi conformează comportamentul normelor juridice.
Sancțiunea juridică este abordată sub aspect teoretic și
alte aspecte, fiind definită ca „orice măsură pe care o
normă de drept o statornicește drept consecință, pentru
cazul în care preceptul său va fi nesocotit” [3, p. 200].
Dintre diversele tipuri de sancțiune juridică, un loc important îl ocupă sancțiunea juridică contravențională,
care reprezintă o măsură de constrîngere sau reeducare, aplicată contravenientului în scopul corectării
și reeducării acestuia, precum și prevenirii comiterii
contravențiilor [10, p. 109].
Sintetic vorbind, dar edificator, sancţiunile contravenţionale sunt definite în doctrina actuală ca reprezentînd o grupă a sancţiunilor juridice ce se aplică
persoanelor fizice şi juridice care au săvîrşit contravenţii. Sancţiunile juridice nu constituie mijloace de
răzbunare a societăţii, ci de prevenire a săvîrşirii faptelor ilicite, de aceea sancţiunea contravenţională nu
prezintă un scop în sine, ci un mijloc de ocrotire a
relaţiilor sociale şi de formare a unui spirit de responsabilitate. Alături de infracţiune, contravenţia este
singura faptă ilicită care aduce atingere unor valori
sociale generice, respectiv, prin săvărşirea unei contravenţii, se aduce atingere unor valori care interesează întreaga comunitate.
În legislaţia Republicii Moldova noţiunea de contravenţie a fost pentru prima dată definită în art. 9 al
Codului cu privire la contravenţiile administrative,
adoptat la 29 martie 1985.
Însă, cadrul juridic depăşit al regimului contravenţional, în condiţiile edificării statului de drept în Republica Moldova, a determinat necesitatea elaborării unui
nou cadru juridic, adaptat condiţiilor şi imperativelor
timpului. Prin Legea nr. 218-XVI din 24 octombrie
2008 a fost adoptat Codul contravenţional al Republicii
Moldova, care a intrat în vigoare la 31 mai 2009. Din
momentul apariţiei noii legi contravenţionale, este confirmată de jure existenţa dreptului contravenţional ca
ramură distinctă a sistemului de drept în ţara noastră.
Pornind de la conţinutul art. 32 din Codul contravenţional al Republicii Moldova, putem afirma că prin
sancţiune contravenţională se înţelege o măsură de
constrîngere sau de reeducare aplicată contravenientului în scopul corectării comportamentului acestuia şi
octombrie 2015

al prevenirii de comitere a unor noi contravenţii atît
de către contravenientul însuşi, cît şi de către alte persoane. Din această definiţie rezultă că sancţiunea contravenţională are un triplu caracter: coercitiv (măsură
de constrîngere statală), corectiv (reeducare în spiritul
respectării ordinii de drept de către persoane care au
comis cu vinovăție o contravenție prevăzută de legea
contravențională) şi de prevenire a abaterilor contravenţionale, fiecare dintre ele implicînd o finalitate distinctă. În ceea ce privește trăsăturile caracteristice ale
contravenției, este remarcabilă și opinia cercetătorului
Victor Guțuleac, potrivit căreia sancţiunea contravenţională, privită în cadrul general al sancţiunilor juridice,
dispune de anumite trăsături caracteristice:
- este o formă de constrîngere statală prevăzută de
legea contravențională;
- se aplică numai în cazul comiterii cu vinovăție a
unei fapte antisociale, stipulate în Codul Contravențional
al RM;
- se aplică numai de organele abilitate prin legea
contravențională;
- se aplică, de regulă, în mod extrajudiciar;
- aplicarea sancțiunii contravenționale nu atrage
după sine consecințele antecedentului penal [11, p.
145].
Ca și celelalte tipuri de sancțiuni juridice și
sancțiunile contravenționale trebuie aplicate doar de
organele competente, conform unei proceduri clar prestabilite în legislație și respectînd anumite principii:
legalitatea sancțiunilor contravenționale; răspunderea
personală a contravenientului; stabilirea unor sancțiuni
contravenționale compatibile cu morala și concepția
juridică a societății.
În legislaţia naţională, sistemul sancţiunilor contravenţionale prevăzute în Codul contravenţional al
Republicii Moldova, se deosebesc de aceiaşi parametri prevăzuţi în Codul cu privire la contravenţiile
administrative (1985). Această deosebire privește, în
primul rînd noutatea introdusă prin noua reglementare și anume, cea care se referă la subiectul răspunderii
contravenționale. Legea precedentă clasifica sistemul
sancţiunilor, în funcţie de scopul aplicării lor, în două
grupe: principale şi complementare. În legea nouă însă
a apărut încă un criteriu de structurare a sancţiunilor
contravenţionale și anume, cel în funcție de destinatarul sancţiunii, potrivit căruia ele sînt grupate în: aplicate persoanei fizice şi aplicate persoanei juridice. Codul
contravenţional al RM prevede următorul sistem de
sancţiuni contravenţionale:
- Aplicate persoanei fizice: avertismentul; amenda;
privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate; privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii;
aplicarea punctelor de penalizare; privarea de dreptul
special (dreptul de a conduce vehiculul, dreptul de a
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deţine armă şi de portarmă); munca neremunerată în
folosul comunităţii; arestul contravenţional [5, art. 332
alin.(2)].
- Aplicate persoanei juridice: amenda; privarea de
dreptul de a desfăşura o anumită activitate [5, art. 332
alin.(5)].
În doctrina juridică identificăm mai multe clasificări ale contravențiilor. Astfel, doctrina le clasifică în
dependență de următoarele criterii: caracterul sancţiunii, destinaţia, modul de aplicare etc.,
1. Potrivit destinaţiei, sancţiunile se divizează în:
principale; complementare.
2. Potrivit intereselor afectate, sancţiunile se grupează în: morale (avertismentul - art. 33 CC al RM);
materiale (amenda – art. 34 CC al RM; munca neremunerată în folosul comunităţii – art. 37 CC al RM);
sancţiuni ce afectează alte drepturi fundamentale ale
persoanei (privarea de dreptul de a desfăşura o anumită
activitate – art. 35 CC al RM; privarea de dreptul de a
deţine anumite funcţii – art. 35 CC al RM; privarea de
dreptul special – art. 36 CC al RM; arestul contravenţional – art. 38 CC al RM); sancţiuni de prevenire (acumulatoare) – aplicarea punctelor de penalizare (art. 36
CC al RM).
3. Potrivit competenţei de aplicare, sancţiunile contravenţionale pot fi: aplicate numai de către instanţa de
judecată (privarea de dreptul de a desfăşura o anumită
activitate, privarea de a deţine anumite funcţii, privarea de dreptul special, munca neremunerată în folosul
comunităţii, arestul contravenţional); aplicate numai
de către agentul constatator (avertismentul, aplicarea
punctelor de penalizare); aplicate atît de către instanţa
de judecată, cît şi de către comisia administrativă, procuror, agentul constatator – amenda [6, p. 72-73].
În continuare vom încerca să examinăm succint
esenţa fiecărei sancţiuni contravenţionale enumerate.
Cea mai blîndă sancţiune contravenţională principală este avertismentul. În conformitate cu art. 33 al
Codului Contravențional al RM avertismentul constă
în atenţionarea contravenientului, în scris, asupra pericolului faptei săvîrşite şi în recomandarea de a respecta
pe viitor dispoziţiile legale. Sancțiunea avertismentului, prevăzute în art.198 alin (3) și (4), art.247 alin
(1), art.251 alin. (4) și (5), art.319, art. 366 alin (1) din
Codul Contravențional al RM, se aplică de către agentul constatator în condițiile art.446 alin. (1) fără remiterea cauzei contravenționale în instanța de judecată.
La aplicarea avertismentului ca sancţiune contravenţională nu se întocmeşte un proces-verbal cu privire la
contravenţie [5, art. 446 alin. (1) pct. b].
Amenda, apreciată ca fiind sancţiunea contravenţională cea mai importantă, specifică dreptului administrativ, este o sancţiune pecuniară ce afectează contravenientul prin diminuarea patrimoniului său, fapt pentru
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care a fost denumită sancţiunea patrimonială. Amenda
contravenţională constă în luarea silită din patrimoniul contravenientului a unei sume de bani şi trecerea
acesteia în patrimoniul statului, al instituţiilor publice
sau al unităţilor administrativ-teritoriale [18, p. 511].
Amenda este sancţiunea care se aplică pentru fapte cu
un grad de pericol social mai mare decît în cazul aplicării avertismentului, fiind întîlnită cel mai frecvent în
legislaţie. Mărimea amenzii este determinată de norma
juridică concretă care instituie fapta ca fiind contravenţie. Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale.
Prin dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a
exercita o anumită activitate se înţelege un post într-o
întreprindere, instituţie, organizaţie de stat sau a administraţiei publice locale ori o subdivizune, filială a lor,
în care persoana respectivă, prin numire, alegere sau
în virtutea unei însărcinări deţine anumite drepturi şi
obligaţiuni în vederea exercitării funcţiilor autorităţii
publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie
sau organizatorico-economice. Privarea de dreptul de a
deţine anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate este aplicată doar de instanţa de judecată. Această sancţiune se aplică în cazurile în care, ţinînd cont de
caracterul contravenţiilor comise de persoana vinovată, legea declară ca fiind inadmisibilă desfăşurarea unei
anumite activităţi sau deţinerea unei anumite funcţii de
către aceasta. Privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcţii sau de a exercita o anumită activitate se aplică
atît ca pedeapsă penală şi sancţiune contravenţională
principală, cît şi în calitate de pedeapsă ori sancţiune
complementară. Această categorie de sancţiune este
constituită din două interdicţii diferite:
a) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii;
b) privarea de dreptul de a exercita anumite activităţi.
Prin comiterea unei contravenţii, folosindu-se de
funcţia ori profesia sa, contravenientul este considerat
nedemn să o mai exercite în continuare, pentru un termen de la 3 luni la 1 an, stabilit de instanţa de judecată
[5, art. 35 alin. (3)]. Privarea de dreptul special de a
conduce vehicule se aplică în cazurile prevăzute la art.
36, alin. (2) Cod Contravenţional pe un termen de la
6 luni la 1 an. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii, ca sancţiune contravenţională, se aplică faţă
de persoanele care se află în serviciu în organele de
stat sau în administraţia publică, precum şi faţă de cele
care gestionează organizaţii comerciale, obşteşti sau
alte organizaţii nestatale. Măsura de pedeapsă enunţată se realizează prin rezilierea contractului de muncă
între condamnat şi administraţia respectivă. Acest fapt
este confirmat de inscripţiile operative în carnetul de
muncă şi anume: în ce temei, pe ce perioadă şi de la
care funcţii sau activitate este îndepărtat contravenientul. Sancţiunea privarea de dreptul de a ocupa anuOctombrie 2015
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mite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca
sancţiune contravenţională principală sau ca pedeapsă
complementară la pedeapsa sub formă de amendă sau
muncă neremunerată în folosul comunităţii, se execută
de către birourile de probaţiune de la locul de trai al
contravenienţilor.
Privarea persoanei juridice de dreptul de a desfăşura o anumită activitate constă în stabilirea interdicţiei
de a încheia anumite tranzacţii, de a emite acţiuni sau
alte titluri de valoare, de a primi subvenţii, înlesniri şi
alte avantaje de la stat sau de a desfăşura alte activităţi.
Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate
poate fi limitată la un anumit teritoriu al unităţii administrativ-teritoriale sau la o anumită perioadă a anului
şi se stabileşte pentru un termen de la 3 luni la un an.
Aplicarea punctelor de penalizare se referă numai
la contravenţiile prevăzute în capitolul XIII ”Contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere”. Această sancţiune se aplică numai ca sancţiune complementară, în
condiţiile prevăzute de sancţiunea normei materiale
concrete. Ea are un caracter de prevenire a recidivului
contravenţional. În cazurile şi în mărimea prevăzută de
sancţiunea normei contravenţionale din capitolul XIII
[5, art. 228-245], conducătorului de vehicul declarat
vinovat de săvîrşirea contravenţiei, odată cu aplicarea
sancţiunii principale, i se acordă un număr de puncte
de penalizare ca sancţiune complementară. Dacă sancţiunea prevăzută de lege condiţionează acumularea a
15 puncte de penalizare, agentul constatator remite
cauza contravenţională spre examinare în instanţa de
judecată competentă, care, odată cu sancţiunea principală şi punctele de penalizare, aplică privarea de dreptul special de a conduce vehicule pe un termen de 30
de zile ca sancţiune complementară. În cazul în care,
conducătorul de vehicul, declarat vinovat de săvîrşirea
contravenţiei, a acumulat 15 puncte de penalizare în
termen de pînă la 6 luni de la data constatării contravenţiei care a determinat privarea de dreptul special de
a conduce vehicule pe un termen de 30 de zile, instanţa
de judecată aplică, odată cu sancţiunea principală, privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen
de 60 de zile ca sancţiune complementară. Punctele
de penalizare se anulează la expirarea termenului de 6
luni de la data constatării contravenţiei, pentru care au
fost aplicate sau de la data privării, prin hotărîre judecătorească, de dreptul de a conduce vehicule. Modul
de evidenţă a punctelor de penalizare şi modul de asigurare a accesului titularului de permis de conducere la
informaţia despre punctele de penalizare sînt stabilite
de Guvern [12]. Făcînd o scurtă trimitere la sancţiunile
care vizează regimul circulaţiei pe drumurile publice
se poate constata că în 19 din cele 27 de state membre
ale Uniunii Europene sunt aplicabile punctele de penalizare, bineînţeles, acestea diferind prin numărul lor
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variabil de la un stat la altul. Reţinerea permisului de
conducere se aplică, la nivel european, pe o perioadă
de la 3 la 6 luni, ajungînd pînă la 1 an de zile în Anglia,
2 ani în Polonia şi chiar şi 3 ani în Franţa, iar sancţiunea drastică a confiscării autovehiculului se aplică în
Anglia sau Olanda pentru viteză excesivă, în timp ce în
Anglia aceeaşi sancţiune se aplică şi pentru conducerea
autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice [6, p.
72-73].
Privarea de drept special, ca sancţiune contravenţională, se referă la trei tipuri de drepturi ale cetăţeanului:
de a conduce vehicule; de a deţine armă de foc; de portarmă. Esenţa acestei sancţiuni contravenţionale constă
în privarea cetăţeanului de anumite drepturi stabilite
de instanţa de judecată, în cazul şi în ordinea stabilită
prin lege. Este de menţionat că privarea de dreptul de
a conduce vehicule, nu poate fi aplicată persoanei cu
dizabilităţi, care foloseşte vehiculul ca unic mijloc de
deplasare, cu excepţia cazurilor cînd l-a condus atribuindu-i cu bună ştiinţă un număr de înmatriculare fals,
ori l-a condus în stare de ebrietate produsă de alcool
sau de alte substanţe, ori s-a eschivat de la examenul
medical de constatare a acestei stări, ori a părăsit locul
accidentului rutier la care a fost participant. Privarea de
dreptul de a deţine armă şi de portarmă se dispune de
instanţa de judecată pentru un termen de la 3 luni la un
an, în funcţie de gravitatea contravenţiei prevăzute în
Partea specială a Cărţii întîi a CC al RM. La expirarea
termenului de privare de dreptul de a conduce vehicule
sau de dreptul de a deţine armă şi de portarmă, persoana este repusă în acest drept.
Munca neremunerată în folosul comunităţii este o
sancţiune nouă introdusă în legea contravenţională şi
constă în antrenarea contravenientului persoană fizică,
în afara timpului de serviciu de bază sau de studii, la
munca stabilită de autoritatea administraţiei publice locale. Ea se stabileşte pe o durată de la 10 la 60 ore, se
execută timp de 2-4 ore pe zi şi poate fi aplicată doar
persoanelor care acceptă să o execute. În caz de eschivare de la munca neremunerată în folosul comunităţii,
această sancţiune se înlocuieşte cu arest contravenţional, calculîndu-se o zi de arest pentru 2 ore de muncă
neremunerată în folosul comunităţii. Este de menţionat,
că munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate
fi aplicată persoanelor declarate invalizi de gradul I şi
II, militarilor în termen, militarilor şi efectivului atestat al organelor afacerilor interne, angajaţi pe bază de
contract, femeilor gravide, persoanei care este unicul
întreţinător al copilului cu vîrsta de pînă la 8 ani şi nici
persoanelor care au împlinit vîrsta generală de pensionare. Această sancţiune se prestează în cel mult 6 luni,
timp care curge de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti. În ceea ce privește această sancțiune
contravențională, putem cu certitudine să afirmăm că

63

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: THEORY AND PRACTICE

este foarte greu de o aplicat în practică, sau poate chiar
imposibil de aplicat, din simplul considerent că norma
ce prevede această sancțiune stipulează că: „Munca
neremunerată în folosul comunităţii poate fi aplicată
doar persoanelor care acceptă să execute o asemenea
sancţiune” [5, art. 37, alin (3)]. Probabil, anume din
aceste considerente, în prezent norma juridică analizată este, practic, „moartă”.
Arestul contravenţional este o sancţiune contravenţională excepţională, care constă în privarea de libertate pe un termen stabilit prin hotărîrea judecătorească
şi care se execută în condiţiile prevăzute de Codul de
executare. Se aplică pentru săvîrşirea unei fapte care
atentează sau creează un pericol real pentru sănătatea
ori integritatea corporală a persoanei sau în cazul neexecutării intenţionate a unei alte sancţiuni contravenţionale. În legea precedentă, arestul contravenţional era
prevăzut ca sancţiune la comiterea a 26 de contravenţii,
pe cînd în legea nouă – la 12 contravenţii. Dacă este
să facem o comparație a legislației contravenționale cu
țările vecine, putem menţiona, de exemplu, că în Federaţia Rusă ”arestul administrativ” se aplică în calitate
de sancţiune în 34 de norme materiale [20].
Spre deosebire de legea contravențională precedentă, care prevedea că durata arestului era de pînă la
30 de zile, potrivit legii contravenţionale în vigoare,
durata arestului contravenţional este stabilită de la 3
la 15 zile. Şi doar în cazul concursului de contravenţii sau al cumulului de hotărîri de sancţionare pentru
care, conform legii, se prevede în calitate de sancţiune arestul contravenţional, instanţa de judecată poate
aplica această sancţiune pe un termen de pînă la 30 de
zile [5, art. 38, alin. (4)]. Comiterea unei contravenţii, a cărei sancţiune prevede arestul contravenţional
este şi unul dintre temeiurile juridice pentru reţinerea
făptuitorului acestei contravenţii. De aceea, atît la emiterea hotărîrii judecătoreşti privind aplicarea arestului
contravenţional, cît şi la executarea acestei hotărîri se
ţine cont de faptul că durata reţinerii contravenţionale
se include automat în durata arestului contravenţional
aplicat. Conform politicii promovate prin recomandările Consiliului Europei, conform căreia se susţine şi se
recomandă statelor membre ale Consiliului oportunitatea dezvoltării şi aplicării sancţiunilor alternative la
sancţiunile privative de libertate. În contextul acestor
tendinţe, a normelor articolului 37 al Convenţiei cu
privire la drepturile copilului (adoptată de Adunarea
Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989), care statuează că „arestarea, deţinerea sau
întemniţarea unui copil trebuie sa fie conformă cu legea și nu va fi decît o măsură extremă şi cît mai scurtă
posibil” [7], precum şi în contextul prevederilor Legii
nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile
copilului, în special a articolului 28 din lege, în care se
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prevede de asemenea că „reţinerea sau arestarea copilului sînt aplicate doar ca măsuri excepţionale…” [17]
aplicarea față de minorii între 16 și 18 ani a măsurii
arestului poate fi considerată mult prea severă, ori contravenţiile nu sunt fapte ce se caracterizează printr-un
pericol social sporit, asemănător infracţiunilor pentru
care aplicarea sancţiunii privării de libertate, fie şi pentru o scurtă durată de timp, să fie justificată. În aceste
condiţii, şi luînd în consideraţie că vîrsta pînă la care o
persoană se consideră a fi copil este de 18 ani, propunem completarea alineatului (6) al articolului 38 din
Cod cu încă o categorie de persoane cărora nu li se
aplică arestul contravenţional și anume a minorilor între 16 și 18 ani.
Expulzarea este „o măsură de îndepărtare silită de
pe teritoriul Republicii Moldova a cetăţenilor străini şi
apatrizilor care au încălcat regulile de şedere” [5, art.
40, alin. (1)]. Prevederile alineatului (2) ale art. 40 CC,
la rîndul său, stabilesc că, aceasta – expulzarea – poate
fi aplicată ca sancţiune complementară. Trebuie remarcat faptul că expulzarea, fiind plasată în capitolul IV,
care reglementează sancţiunile contravenţionale, nu
este consemnată în calitate de sancţiune contravenţională în articolul 32 – „Sancţiune contravenţională”, articol care stabileşte expres sancţiunile pasibile de aplicare pentru săvîrşirea unei contravenţii. Or, normele
părţii specială a Codului contravenţional prevăd pentru
fiecare contravenţie, în calitate de sancţiune, doar careva dintre sancţiunile stabilite la articolul 32 din cod.
În aceste condiţii, se observă că, expulzarea urmează
a fi aplicată în calitate de sancţiune şi, mai mult de cît
atît, doar ca sancţiune complementară. Pentru a oferi
legii contravenţionale un caracter mai explicit, este necesar de realizat anumite modificări atît în articolul 32
– „Sancţiunile contravenţionale”, cît şi în articolul 40
– „Expulzarea”. Astfel, propunem completarea listei
sancţiunilor aplicabile persoanei fizice, de la alin. (2)
art. 32, cu sancţiunea expulzării. Una dintre condițiile
expulzării, constă în constatarea stării de pericol, care
poate avea sursa fie în natura sau în gravitatea faptei,
fie în însăşi persoana făptuitorului, care este cetăţean
străin sau apatrid. De aceea, pentru aplicarea expulzării
este necesar nu doar de a constata că subiectul contravenţiei este cetăţean străin sau apatrid, dar este necesar
de a determina şi că expulzarea este soluţia potrivită
pentru înlăturarea unei stări de pericol şi prevenirea
săvîrşirii ulterioare, de către acesta, a unor fapte socialmente periculoase.
Concluzii. Analizînd doctrina juridică și legislația
în domeniul contravențional, putem conchide că la
aplicarea sancțiunii contravenţionale, pentru asigurarea ordinii de drept, o importanţă majoră are utilizarea
corectă a principiului stabilirii şi aplicării unor sancţiuni contravenţionale compatibile cu gradul de pericol
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social al atentatului la valorile protejate, cu morala
şi concepţia juridică a societăţii. Rolul primordial în
acest sens îi revine legislatorului. La elaborarea şi
adoptarea normelor contravenţionale materiale este
necesar, ca felurile pedepselor şi limitele lor incluse
în sancţiune, să fie proporţionale gradului de pericol
social la valorile protejate de această normă. Persoana, care documentează o asemenea contravenţie, trebuie să aplice contravenientului o pedeapsă conformă
cu: gradul pericolului social al ilicitului; personalitatea contravenientului; prejudiciul cauzat etc., și nu în
ultimul rînd, luînd în considerare toate circumstanţele faptei, atît cele atenuante, cît şi cele agravante.
În acest caz, putere are organul de stat, deoarece el
are dreptul de a stabili sancţiunea, pe cînd contravenientului îi rămîne doar să se supună şi să execute
pedeapsa. Astfel, în raportul juridic de constrîngere
participă două subiecte, dintre care unul este activ(
statul), şi altul este pasiv( contravenientul). Deşi statul în acest raport juridic are prioritate, după părerea
savantului I. Creangă, el nu poate pedepsi direct persoana vinovată, deoarece dreptul de a sancţiona nu
se aplică automat, ci se cere pedepsirea pe calea unei
proceduri speciale prevăzute de lege [9, p. 7]. Procedura de stabilire a sancţiunilor este desfăşurată de
către organele împuternicite, ca titulare de drepturi şi
obligaţii, avînd scopul de constatare şi examinare a
cazului contravenţional şi stabilire a pedepsei în aşa
mod, încît prin aceasta să se asigure ordinea de drept,
precum şi apărarea drepturilor legitime ale persoanelor.
Analiza aspectelor evocate în acest articol, ne permite formularea următoarelor concluzii, în ceea ce
privește sancțiunea contravențională:
- Sancțiunea contravenţională reprezintă o formă a
sancțiunii juridice, este o instituţie de bază a dreptului
contravenţional şi poate servi drept argument temeinic
de confirmare a existenţei dreptului contravenţional ca
ramură distinctă a sistemului naţional de drept;
- În baza analizei diverselor opinii privind noţiunea
de sancțiune contravenţională, pledăm pentru următoarea definiţie: sancțiunea juridică contravențională
reprezintă o măsură de constrîngere sau reeducare, aplicată contravenientului în scopul corectării și
reeducării acestuia, precum și prevenirii comiterii
contravențiilor;
- Natura juridică a sancțiunii contravenţionale este
bine conturată şi se manifestă, în primul rînd, prin faptul că ea:
a) este aplicată doar pentru atingerea scopului propus de norma juridică contravențională;
b) se aplică doar în funcţie de caracterul şi de gradul
prejudiciabil al contravenţiei comise;
c) se aplică numai în cazul comiterii cu vinovăție a
octombrie 2015

unei fapte antisociale, stipulate în Codul Contravențional
al RM;
d) se aplică numai de organele abilitate prin legea
contravențională.
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Summary

In its submission the author examines some challenges impose an administrative penalty, and the procedure of appeal.
The important thing is that the discrepancies are contradictions and conflicts of the current legislation governing
administrative punishment and the order of their appeal.
Particular attention is given to proposals for additions, changes the rules governing administrative punishment and the
order of their appeal.
Keywords: administrative punishment, offense liability, theft, owner, material damage, deception.

***

В представленном материале автор исследует отдельные проблемы назначения административных наказаний и
порядка их обжалования.
Важным является то, что приводятся несоответствия противоречия и коллизии действующего законодательства,
регулирующего назначение административных наказаний, и порядка их обжалования.
Особое внимание автор уделяет предложениям по дополнению, изменению норм, регулирующих назначение
административных наказаний, и порядка их обжалования.
Ключевые слова: административное наказание, правонарушение, ответственность, хищение, собственник, материальный вред, обман.

А

ктуальность вопросов, связанных с назначением административных наказаний, в настоящее время очевидна.
Изложение основного материала. Административные наказания установлены Кодексом Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI
от 24.10.2008 года (далее – КоП РМ) [1], а также
Налоговым кодексом Республики Молдова № 1163XIII от 24.04.1997 года (далее – НК РМ) [2].
Административные наказания применяются к
лицам, совершившим правонарушения.
Согласно ст. 10 КоП РМ правонарушением является виновное противоправное деяние (действие
или бездействие), представляющее меньшую социальную опасность, чем преступление, посягающее
на охраняемые законом ценности, предусмотренное КоП РМ и наказуемое согласно установленной
ответственности за правонарушение.
Согласно части (1) ст. 16 КоП РМ ответственности за правонарушение подлежит дееспособное
физическое лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения возраста 18 лет.
Согласно части (2) ст. 16 КоП РМ физическое
лицо в возрасте от 16 до 18 лет несет ответственность за правонарушение по деяниям, предусмотренным статьями 228–245 и 263–311 КоП РМ.
Таким образом, физические лица в возрасте от
16 до 18 лет не несут административной ответственности за мелкое хищение имущества собственника
(ст. 105 КоП РМ), причинение материального вреда
путем обмана или злоупотребления доверием (ст.
106 КоП РМ), несанкционированное подключение
к источникам электроэнергии, теплоэнергии или
газовым источникам (ст. 108 КоП РМ), умышлен-
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ное причинение легких телесных повреждений (ст.
78 КоП РМ), мелкое хулиганство (ст. 354 КоП РМ),
нарушение тишины (ст. 357 КоП РМ), стрельба из
огнестрельного оружия в общественных местах, в
неотведенных для стрельбы местах или с нарушением установленного порядка (ст. 363 КоП РМ).
Согласно части (2) ст. 13 КоП РМ, утвержденного законом МССР от 29 марта 1985 года,
несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет
несли административную ответственность за
умышленное причинение легких телесных повреждений, за оскорбление, за мелкое хищение
имущества собственника, за мелкое хулиганство
(был арест), за стрельбу из огнестрельного оружия в населенных пунктах и в неотведенных для
этого местах или с нарушением установленного
порядка. [3].
Вывод. Полагаем целесообразным изменить
часть (2) ст. 16 КоП РМ, установив административную ответственность лиц в возрасте от 16 до 18
лет за мелкое хищение имущества собственника,
за умышленное причинение легких телесных повреждений, за оскорбление, за мелкое хулиганство,
за нарушение тишины, за стрельбу из огнестрельного оружия в общественных местах, в местах, не
отведенных для стрельбы, или с нарушением установленного порядка.
Кроме того, ст. 363 КоП РМ следует изменить
установив ответственность за стрельбу из иного
оружия (арбалетов, луков и т.п.), т.к. это оружие
способно причинить существенный вред.
Перечень видов административных наказаний
установлен частями (2)-(6) ст. 32 КоП РМ.
К физическим лицам, совершившим правонаруOctombrie 2015
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шения, могут применяться следующие наказания
за правонарушение:
a) предупреждение;
b) штраф;
c) лишение права осуществлять определенную
деятельность;
d) лишение права занимать определенные должности;
e) начисление штрафных очков;
f) лишение специального права (права управления транспортным средством, права хранения и
ношения оружия);
g) неоплачиваемый труд в пользу общества;
h) арест за правонарушение.
Лишение права осуществлять определенную
деятельность, лишение права занимать определенные должности и начисление штрафных очков
могут применяться и в качестве дополнительного
наказания.
К несовершеннолетним в качестве дополнительного наказания может применяться только лишение права осуществлять определенную деятельность.
Общие положения о штрафе установлены частями (1)-(5) ст. 34 КоП РМ.
Штрафом является денежное взыскание, применяемое в случаях и в пределах, предусмотренных настоящим кодексом. Штраф устанавливается
в условных единицах. Одна условная единица равняется 20 леям.
Размер штрафа для физических лиц устанавливается в пределах от 1 до 150 условных единиц, а
для должностных лиц – от 10 до 500 условных единиц.
На юридических лиц штраф налагается в пределах, установленных статьей особенной части книги
первой КоП РМ, в зависимости от обстоятельств, в
следующих размерах:
a) от 10 до 500 условных единиц;
b) в размере стоимости соответствующих товара, услуги, являющихся предметом правонарушения, но не менее значения максимального предела
в условных единицах в случае, если материальной
нормой особенной части книги первой это прямо
предусмотрено.
За повторное совершение юридическим лицом
в течение календарного года нарушений, предусмотренных особенной частью книги первой КоП
РМ, на него налагается штраф в двойном размере
от суммы максимального предела, указанного в
особенной части книги первой.
Совершение юридическим лицом в третий раз
и более в течение календарного года нарушений,
предусмотренных особенной частью книги первой КоП РМ, наказывается наложением штрафа в
тройном размере от суммы максимального предела, указанного в особенной части книги первой.
Правонарушитель вправе внести половину
установленного штрафа в случае уплаты его в теoctombrie 2015

чение 72 часов с момента наложения такового. В
этом случае наказание в виде штрафа считается исполненным в полном размере.
В случае неуплаты физическим лицом штрафа
в течение 30 дней со дня его наложения судебная
инстанция может заменить штраф, в зависимости
от обстоятельств:
a) штрафом в двойном размере, который, однако, не может превышать максимального размера
наказания в виде штрафа, предусмотренного материальной нормой о правонарушении или настоящей статьей;
b) лишением права осуществлять определенную
деятельность на срок от 6 месяцев до 1 года;
c) неоплачиваемым трудом в пользу общества
из расчета 1 час работы за 1 условную единицу, при
этом продолжительность такой работы не может
превышать 60 часов;
d) арестом за правонарушение из расчета 1 день
ареста за 2 условные единицы, при этом продолжительность такого ареста не может превышать
30 дней. В этом случае учитываются ограничения,
предусмотренные частью (4) статьи 38 КоП РМ.
Вывод. Полагаем, что пункт d) части (4) ст. 32
КоП РМ, позволяющий заменить штраф арестом из
расчета 1 день ареста за 2 условные единицы (40
лей), следует отменить как противоречащий принципу гуманизма.
КоП РМ предусматривает административную
ответственность должностных лиц.
Согласно части (6) ст. 16 КоП РМ должностное
лицо (лицо, наделенное на государственном предприятии, в учреждении, организации, центральном
или местном органе публичной власти на постоянной или временной основе, в силу закона, в силу его
назначения, избрания или в силу отдельного поручения, определенными правами и обязанностями
по осуществлению функций публичной власти или
действий административно - распорядительного
либо организационно-хозяйственного характера)
подлежит ответственности за правонарушение при
совершении деяний, предусмотренных настоящим
кодексом, в случае:
a) умышленного использования своих полномочий в отступление от служебных обязанностей;
b) явного превышения предоставленных законом прав и полномочий;
c) неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.
КоП РМ, в отличие от Кодекса об административных правонарушениях РМ от 29.05.1985 года,
утратившего силу 31 мая 2009 года, устанавливает
административную ответственность не только физических и должностных лиц, но и юридических
лиц.
Легальное определение понятия «юридическое
лицо» дано в части (1) ст. 55 Гражданского кодекса Республики Молдова № 1107-XV от 06.06.2002
года (далее – ГК РМ) [4], согласно которой юри-
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дическим лицом признается организация, которая
имеет в собственности обособленное имущество
и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в судебной инстанции.
Общие условия применения административной
ответственности юридических лиц установлены
ст. 17 КоП РМ.
Ответственности за правонарушение подлежит
юридическое лицо, за исключением органов публичной власти и публичных учреждений, в случаях, предусмотренных КоП РМ, по деяниям, совершенным от его имени или в его интересах его органами или их представителями, при соответствии
одному из следующих условий:
a) это лицо виновно в невыполнении или ненадлежащем выполнении положений закона, устанавливающих обязанности или запреты на осуществление определенной деятельности;
b) это лицо виновно в осуществлении деятельности, не соответствующей его учредительным документам или заявленным целям;
c) деяние, причинившее или создавшее угрозу
причинения ущерба в значительном размере другому лицу, обществу или государству, было совершено в интересах этого лица, было допущено, санкционировано, одобрено, использовано его уполномоченным органом или должностным лицом.
Юридическое лицо несет ответственность за
правонарушение в случае, если материальная норма, содержащаяся в особенной части книги первой,
прямо предусматривает его наказание.
Если в особенной части книги первой предусмотрена ответственность за правонарушение юридического лица, индивидуальное предприятие несет
ответственность в качестве юридического лица.
Ответственность за правонарушение юридического лица не исключает ответственности физического лица за совершенное правонарушение.
Виды административных наказаний, применяемых к юридическим лицам, предусмотрены частью
(5) ст. 32 КоП РМ, согласно которой к юридическим
лицам могут применяться следующие наказания за
правонарушение:
a) штраф;
b) лишение права осуществлять определенную
деятельность.
По поводу административной ответственности
юридических лиц имеется 2 точки зрения.
Одни ученые полагают, что юридическое лицо
является таким же субъектом права, как и физическое лицо, и должно подвергаться административной ответственности.
Сторонники противоположной точки зрения
полагают, что юридическое лицо является искусственно созданным субъектом права, который может действовать только через свои органы, которые
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являются физическими лицами, и поэтому юридическое лицо не должно подвергаться административной ответственности.
Предложение. Административную ответственность юридических лиц, по нашему мнению, следует отменить по следующим причинам.
1. Юридическое лицо является искусственным
субъектом права, который реально не может действовать. Действиями юридического лица считаются действия его органов управления и его работников, которые являются физическими лицами.
2. Установленные КоП РМ санкции фактически применяются к виновному в правонарушении
физическому лицу, а также к юридическому лицу,
а точнее ко всем работникам этого юридического
лица, ибо претерпевать ограничения, установленные санкцией закона, могут только реально существующие физические лица, а не искусственный
субъект права – юридическое лицо.
Примененные к юридическому лицу наказания
фактически применяются к физическим лицам, работникам этого предприятия: к виновным дважды,
к невиновным один раз.
3. Административная ответственность юридических лиц противоречит ст. 8 КоП РМ, согласно
которой лицо подлежит ответственности за правонарушение только за совершенное виновно деяние,
и ст. 9 КоП РМ, согласно которой при применении
закона о правонарушениях учитываются характер
и степень вреда совершенного правонарушения,
личность правонарушителя и смягчающие или
отягчающие обстоятельства.
Никто не может быть дважды привлечен к ответственности за правонарушение за совершение
одного и того же деяния.
4. Административная ответственность, в отличие от гражданской ответственности, носит карательный, а не компенсационный характер. Предусмотренный КоП РМ штраф взыскивается в доход
государства. Установленный договором, заключенным между субъектами гражданских отношений,
или законом штраф взыскивается с субъекта гражданских отношений, нарушившего обязательство,
в пользу другого субъекта этих отношений. В порядке регресса ущерб, причиненный юридическому лицу взысканием с него штрафа (пени, неустойки), может быть взыскан с виновного работника в
соответствии с положениями Трудового кодекса
Республики Молдова № 154-XV от 28.03.2003 года
(далее – ТК РМ) [5]. Поэтому гражданская ответственность юридических лиц соответствует общим
принципам права и нормам морали и в отличие от
административной ответственности юридических
лиц не допускает объективного вменения, т.е. ответственности невиновных лиц и двойной ответственности.
Предложение. Полагаем целесообразным отменить административную ответственность юридических лиц и соответственно повысить размеры
Octombrie 2015
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штрафов, взыскиваемых с должностных лиц юридических лиц.
Конкретные размеры штрафа за правонарушения устанавливаются Особенной частью Книги
Первой КоП РМ Материальное право, а точнее ст.
47-373 КоП РМ.
Отдельные статьи КоП РМ, о которых пойдет
речь ниже, нуждаются, по нашему мнению, в изменении или корректировке, как противоречащие
принципам гуманизма и справедливости.
Так, согласно части (6) ст. 180 КоП РМ неосуществление в течение 6 последовательных месяцев
платежей за услуги по техническому обслуживанию жилого дома, за другие коммунальные и некоммунальные услуги, невнесение квартплаты влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 10 до 50 условных единиц или назначение
наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу
общества на срок 30 часов и наложение штрафа
на юридических лиц – собственников нежилых
помещений в жилом доме в размере от 100 до 300
условных единиц или назначение наказания в виде
неоплачиваемого труда в пользу общества на срок
от 30 до 60 часов.
Вывод. Полагаем, что часть (6) ст. 180 КоП РМ
противоречит принципу гуманизма и ухудшает положение многих граждан с низкими доходами, не
позволяющими им своевременно оплачивать коммунальные и некоммунальные услуги.
Кроме того, несвоевременная оплата этих услуг
влечет взыскание пени.
За просрочку исполнения денежных обязательств применяется установленная ст. 619 ГК РМ
ответственность.
Согласно часть (1) ст. 619 ГК РМ на денежные
обязательства на срок просрочки начисляются проценты. За просрочку начисляется пять процентов
сверх процентной ставки, предусмотренной статьей 585, если законом или договором не предусмотрено иное. Доказательство нанесения меньшего
ущерба допускается.
Согласно ст. 585 ГК РМ в случае, когда в соответствии с законом или договором обязательство
является процентным, выплачиваются проценты
в размере базисной ставки Национального банка
Молдовы, если законом или договором не предусмотрена иная ставка.
Предложение. По нашему мнению, часть (6) ст.
180 КоП РМ следует либо отменить, либо дополнить примечанием, что лица, ежемесячный доход
которых не превышает 4000 лей, не подлежат привлечению к ответственности.
Предложение. По нашему мнению, следует отменить, либо изменить часть (11) ст. 180 КоП РМ,
согласно которой уклонение сторон от заключения
договоров об оказании услуг коммунального и некоммунального хозяйства в жилом фонде в сроки
и на условиях, установленных законодательством,
влечет наложение штрафа на физических лиц
octombrie 2015

в размере от 50 до 100 условных единиц или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда
в пользу общества на срок 30 часов и наложение
штрафа на должностных лиц в размере от 100 до
300 условных единиц или назначение наказания в
виде неоплачиваемого труда в пользу общества на
срок от 30 до 60 часов.
Размер штрафа за это правонарушение превышает размер штрафа за умышленное причинение
легких телесных повреждений и за мелкое хулиганство.
Предложение. Следует либо отменить часть (11)
ст. 180 КоП РМ, либо уменьшить размер штрафа за
это правонарушение, взыскиваемый с физических
лиц, до 10 условных единиц. Для лиц, размер пенсий которых достигает 700-800 леев в месяц, такой
штраф будет суровым наказанием.
Предложение. Следует отменить и ст. 339 КоП
РМ, согласно которой несоблюдение без уважительных причин установленного законодательством срока подачи заявления о рождении в отдел
записи актов гражданского состояния влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 условных
единиц.
Социальная опасность данного правонарушения весьма незначительна, и устанавливать за
такие нарушения административную ответственность негуманно и нецелесообразно.
Предложение. В изменении нуждается ст. 363
КоП РМ, согласно которой стрельба из огнестрельного оружия в общественных местах, в не отведенных для стрельбы местах, а также в отведенных
местах, но с нарушением установленного порядка
влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100
условных единиц с лишением или без лишения
права ношения оружия на срок от 3 месяцев до 1
года.
Во-первых, ст. 363 КоП РМ неоправданно ограничивает сферу ответственности.
Согласно ст. 2 закона РМ «О режиме оружия и
боеприпасов гражданского назначения» № 130 от
08.06.2012 года в данном законе используются следующие понятия:
оружие – любой изготовленный или приспособленный предмет или устройство, из которых могут быть выпущены свинец, пуля или иной снаряд
или поражающее вещество в газовом, жидком или
ином состоянии с помощью взрывного, газового
или атмосферного давления либо других источников энергии и которые соответствуют одной из категорий, предусмотренных в приложении 1;
холодное оружие – предмет или устройство, которое может представлять угрозу для здоровья или
физической целостности людей путем нанесения
удара, пореза, укола, а именно: штыки, сабли, шпаги, рапиры, ножи, арбалеты и луки;
огнестрельное оружие – любое оружие со стволом, которое можно носить, предназначенное для
производства выброса или могущее быть преобра-
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зовано для производства выброса дроби, пули или
снаряда в результате сгорания метательного заряда;
считается, что предмет может быть преобразован
для производства выброса дроби, пули или снаряда в результате сгорания метательного заряда, если
он имеет вид огнестрельного оружия и вследствие
своей конструкции или материала, из которого был
изготовлен, может быть преобразован для указанных целей; в целях настоящего закона не включается в определение огнестрельного оружия оружие,
предусмотренное в категориях C и D приложения
1 [6].
Согласно Приложению 1 к закону РМ № 130 к
видам оружия, не являющегося огнестрельным, относятся следующие виды оружия:
a) Короткоствольное или длинноствольное
пневматическое оружие, использующее для производства выстрела энергию сжатого воздуха или
газов под давлением с дульной энергией более 7,5
Дж, товарная позиция ТН РМ 9304 00 000;
b) Короткоствольное оружие (пистолет или револьвер), изготовленное специально для выброса
вредных, раздражающих или нейтрализующих газов, а также боеприпасы к нему, товарная позиция
ТН РМ 9304 00 000;
c) Асоматическое оружие, а также боеприпасы к
нему, товарная позиция ТН РМ 9303 90 000;
d) Оружие с транквилизаторами, а также боеприпасы к нему, товарная позиция ТН РМ 9303 90
000;
e) Приспособления, предназначенные для рыбной ловли с помощью гарпуна, а также боеприпасы к ним, товарная позиция ТН РМ 9501;
f) Арбалеты и луки, предназначенные для спортивной стрельбы, а также стрелы к ним, товарная
позиция ТН РМ 9502;
g) Сигнальные пистолеты, а также боеприпасы
к ним, товарная позиция ТН РМ 9303 90 000;
h) Старинное оружие, а также боеприпасы к
нему, товарная позиция ТН РМ 9303 10 000.
Категория D – другое оружие, не подлежащее
авторизации
a) Короткоствольное или длинноствольное
пневматическое оружие, использующее для производства выстрела энергию сжатого воздуха или
газов под давлением с дульной энергией менее 7,5
Дж, товарная позиция ТН РМ 9304 00 000;
b) Деактивированное оружие, товарная позиция
ТН РМ 9304 00 000;
c) Стартовые пистолеты, используемые в спортивных соревнованиях, а также боеприпасы к ним,
товарная позиция ТН РМ 9303 90 000;
d) Оружие под патрон типа Флобера с дульной
энергией не более 7,5 Дж, товарная позиция ТН РМ
9303 90 000;
e) Реквизитное оружие, а также боеприпасы к
нему, товарная позиция ТН РМ 9303 90 000;
f) Оружие, предназначенное для спасательных
целей, при условии использования его только по
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этому назначению, товарная позиция ТН РМ 9303
90 000.
Предложение. Полагаем необходимым изменить ст. 363 КоП РМ, установив ответственность
за стрельбу в общественных местах не только из
огнестрельного оружия, но и из пневматического
оружия, луков и арбалетов.
Административные наказания применяются
либо должностными лицами внесудебных органов,
указанных в ст. 400-423 КоП РМ, или прокурорами, либо судами первой инстанции.
Согласно ст. 393 КоП РМ дела о правонарушениях рассматриваются:
a) судебными инстанциями;
b) прокурорами;
c) административными комиссиями;
d) констатирующими субъектами (специализированными органами, указанными в статьях 400–
4237 КоП РМ).
Согласно части (1) ст. 395 КоП РМ судебная инстанция рассматривает:
1) все дела о правонарушениях, за исключением
отнесенных КоП РМ к компетенции иных органов,
а также:
a) дела о правонарушениях в отношении несовершеннолетних;
b) дела о правонарушениях, предусмотренных
статьями 61, 63–66, 316–318, 320, 336 КоП РМ;
c) дела о правонарушениях, по которым констатирующий субъект, прокурор предлагают назначить одно из следующих наказаний:
– лишение права осуществлять определенную
деятельность;
– лишение права занимать определенную должность;
– лишение специального права;
– неоплачиваемый труд в пользу общества;
– арест за правонарушение;
2) жалобы на решения органов, уполномоченных рассматривать дела о правонарушениях.
Согласно части (1) ст. 1398 КоП РМ административная комиссия рассматривает дела о правонарушениях, предусмотренных статьями 62, 75, 76,
92, 108, 161–168, 170–175, 180, 181, 227 КоП РМ.
Административные комиссии и суды первой
инстанции применяют административные наказания на основании протоколов о правонарушениях,
составленных констатирующими субъектами.
Согласно части (1) ст. 440 КоП РМ установление события правонарушения означает осуществляемую констатирующим субъектом деятельность
по сбору и представлению доказательств наличия
правонарушения, составлению протокола о правонарушении и назначению наказания за правонарушение или направлению при необходимости дела в
судебную инстанцию или иной орган для рассмотрения.
Согласно части (1) ст. 442 КоП РМ протокол о
правонарушении является актом индивидуализаOctombrie 2015
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ции противоправного деяния и установления лица,
его совершившего. Протокол составляется констатирующим субъектом на основе личных констатаций и собранных доказательств в присутствии
лица, совершившего деяние, или в его отсутствие.
Согласно части (2) ст. 442 КоП РМ не позднее
24 часов со времени составления протоколы о правонарушении регистрируются в журнале учета в
порядке их составления и представления органу,
представляемому констатирующим субъектом.
Содержание протокола о правонарушении должно соответствовать требованиям ст. 443 КоП РМ.
Типовой формуляр протокола о правонарушении утвержден приказом Министерства финансов
РМ № 8 от 21.01.2011 года и изменен приказом №
34 от 31 марта 2011 года [7].
В пункте 2 приказа Министерства финансов РМ
№ 34 от 31 марта 2011 года «Об утверждении изменений и дополнений к Приказу № 8 от 21 января
2011 г.» указано, что Типовой формуляр протокола о
правонарушении, утвержденный настоящим приказом, будет использоваться подчиняющимися учреждениями, за исключением Таможенной службы.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры РМ приказом № 25 от 4 марта 2015 года
утвердило бланки нового образца Протокола о констатации правонарушения и утверждении нового образца Протокола изъятия номерных знаков и
технического паспорта [8].
Предложение. По нашему мнению, следует
утвердить единую форму Протокола о правонарушении в виде приложения к КоП РМ.
Порядок обжалования протокола о правонарушении установлен ст. 448 КоП РМ, которая гласит:
«В течение 15 дней со дня уведомления о составлении протокола о правонарушении правонарушитель, потерпевший или их представитель, прокурор
вправе обжаловать его в судебную инстанцию, в
районе деятельности которой находится представляемый констатирующим субъектом орган.
Жалоба на протокол о правонарушении подается в представляемый констатирующим субъектом
орган. Не позднее трех дней со дня подачи жалобы констатирующий субъект направляет жалобу
и материалы дела о правонарушении в судебную
инстанцию.
Подача жалобы приостанавливает исполнение
наказания, назначенного в протоколе.
Лицо, обжалующее решение о назначении наказания за правонарушение, освобождается от уплаты государственной пошлины.
Решение по делу о правонарушении может быть
обжаловано в течение 15 дней со дня его вынесения
или уведомления о нем. В случае пропуска этого
срока по уважительным причинам лицо, в отношении которого вынесено решение, восстанавливается в этом праве по его заявлению органом (должностным лицом), уполномоченным рассматривать
жалобу».
octombrie 2015

Суды первой инстанции рассматривают жалобы на протоколы о правонарушениях и протоколы
в соответствии со ст. 452-464 КоП РМ.
Кассационные жалобы на решения судов первой инстанции подаются и рассматриваются в соответствии со ст. 465-474 КоП РМ.
Согласно части (1) ст. 473 КоП РМ определение
кассационной инстанции должно содержать:
a) дату и место вынесения;
b) наименование судебной инстанции, вынесшей обжалуемое решение;
c) фамилии и имена членов состава суда, а также
прокурора, констатирующего субъекта, защитника
и переводчика – в случае их участия в рассмотрении кассационной жалобы;
d) фамилию и имя кассатора, его процессуальный статус;
e) фамилию и имя наказанного лица или лица,
в отношении которого прекращено производство о
правонарушении;
f) фамилию и имя потерпевшего или, если потерпевшим является юридическое лицо, его представителя – в случае их участия в рассмотрении
кассационной жалобы;
g) резолютивную часть обжалуемого решения;
h) существо кассационной жалобы;
i) правовые основания отклонения или удовлетворения кассационной жалобы, мотивы вынесения
такого решения;
j) одно из решений, предусмотренных пунктами
a) и b) части (5) статьи 462;
k) указание о том, что определение не подлежит
обжалованию.
Кассационная инстанция не имеет права вынести новое решение.
Предложение. По нашему мнению, часть (1)
ст. 473 КоП РМ следует дополнить пунктом (3), согласно которому кассационная инстанция удовлетворяет кассационную жалобу, отменяет решение
суда первой инстанции и выносит новое решение.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
Ігор АНДРУЩЕНКО,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри економіко-правових дисциплін
Національної академії внутрішніх справ
SUMMARY

The article discusses the issue of the necessity of application of administrative measures in the field of mergers and
acquisitions of financial institutions. Selected forms of administrative-legal regulation, as well as the analysis of direct and
mediated methods of influence of the state on this sphere of relations.
Systematic legal basis of administrative-legal regulation in the sphere of mergers and acquisitions of financial institutions
in Ukraine. Investigated the feasibility and the borders of administrative-legal regulation in the specified field.
Analyzes the forms and methods of using the State in the process of administrative-legal regulation in the sphere of
mergers and acquisitions of financial institutions. Set out the terms of the individual authors with respect to understanding
the method of legal regulation in this field.
Keywords: mergers and acquisitions, financial institutions, administrative-legal regulation, the impact of the state.

***

У статті розглядаються питання щодо необхідності застосування адміністративних заходів у сфері злитті і поглинання фінансових установ. Виділено форми адміністративно-правового регулювання, а також здійснено аналіз
прямих та опосередкованих методів впливу держави на дану сферу правовідносин.
Систематизовано правові основи адміністративно-правового регулювання у сфері злиття і поглинання фінансових
установ в Україні. Досліджено доцільність та межі адміністративно-правового регулювання у вказаній сфері.
Проаналізовано форми та методи, що використовує держава у процесі адміністративно-правового регулювання у сфері злиття і поглинання фінансових установ. Викладено точки зору окремих авторів стосовно розуміння
сутності методу правового регулювання у зазначеній сфері.
Ключові слова: злиття і поглинання, фінансові установи, адміністративно-правове регулювання, вплив держави.

П

остановка проблеми. Виконуючи свої
функції, держава застосовує ряд методів,
до яких ринкова система пред’являє певні вимоги.
По-перше, виключаються будь-які дії держави, що
рвуть ринкові зв’язки. По-друге, вплив на ринок (як
самоналагоджувальну систему) держава здійснює
в основному економічними методами. По-третє,
економічні регулятори не повинні послаблювати
чи замінювати ринкові стимули, для держави існує
чітке правило “не заважати ринку”.
У теж час необхідно підкреслити, що в ринковій економіці також використовуються і адміністративні методи. Державне регулювання ринкової економіки адміністративними методами
визначається необхідністю вирішення макроекономічних і соціальних проблем на користь усього
суспільства. Проте слід підкреслити, що в умовах
ринкової економіки дія адміністративних методів
державного впливу різко скорочується, змінюється їх зміст і завдання, які вони вирішують.
За допомогою системи адміністративних заходів у сфері злиття і поглинання (далі – ЗіП) фінансових установ (далі – ФУ) здійснюється державний контроль над доходами та розцінками на послуги; відбувається впровадження норм і стандартів, що регламентують вимоги до якості надання
послуг, до організації операцій на внутрішньому
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та зовнішньому ринках тощо. Адміністративне регулювання, перш за все, повинно бути направлено
на збалансованість приватних і суспільних інтересів за допомогою видання нормативно-правових
актів, розпоряджень, доручень, роз’яснень, рекомендацій тощо.
Актуальність теми. Питання, що піднімаються у статті – є актуальним серед широкого кола
вітчизняних та закордонних науковців. Так, особливу увагу дослідженню регуляторного впливу
держави на дану сферу правовідносин приділяли
такі дослідники, як Л.В. Донцова, А.П. Коренев,
В.Д. Мельгунов, В.Д. Сорокин, Ю.А. Тихомиров,
Т.Я. Хабриева, С.Н. Шишкин та багато інших.
Мета статті полягає у з’ясуванні доцільності
та меж адміністративно-правового регулювання у
сфері ЗіП ФУ.
Виклад основного матеріалу. Правову основу
адміністративно-правового регулювання у сфері
ЗіП ФУ в Україні складають:
− норми, що містяться в міжнародних актах,
Конституції України, законах України, нормативних правових актах Президента України та Уряду,
актах органів центральної виконавчої влади, відповідних актах прийнятих органами виконавчої
та представницької влади на місцях тощо;
− акти тлумачення й акти, що роз’яснюють
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практику застосування актів законодавства у сфері ЗіП ФУ, прийняті Конституційним судом України, судовими органами й іншими уповноваженими державними органами;
− індивідуальні нормативно-правові правові
акти у сфері ЗіП ФУ;
− правозастосовні акти (ухвали про накладення адміністративного покарання тощо);
− врегульовані нормами чинного законодавства
правила “поведінки” суб’єктів адміністративноправових відносин у сфері ЗіП ФУ.
Широко поширено думка про те, що використання в чистому вигляді адміністративних
методів та активне втручання держави в економіку – ефективно лише в ситуаціях, коли нічим
не обмежена свобода окремих суб’єктів господарювання зумовлює втрати для інших господарюючих суб’єктів і ринкової економіки у цілому.
Така точка зору остаточно сформувалася з розповсюдженням кейнсіанства та була реакцією
на катастрофічну економічну кризу 30-х років
XX століття. На погляд Джона Мейнара Кейнса
(1883-1946), макроекономіка не може постійно
знаходитися в стані рівноваги, і завдання держави – підтримувати стійкий платоспроможний
попит при збереженні свободи ухвалення рішень
окремими господарюючими суб’єктами, активно
втручаючись лише в моменти пікового коливання
попиту з метою забезпечення суспільних інтересів та обмеження прагнень суб’єктів господарювання одержати максимальний прибуток за будьяку ціну [1, с. 343].
На початку ХХІ століття знову стали популярними вчення, що обґрунтовують доцільність
та економічний ефект від активного втручання
держави в економіку. Д. Стігліц, Д. Акерлоф і
М. Спенс, які виступали за активне втручання держави в економіку, отримали Нобелівську премію з
економіки за 2001 рік. На їх думку, дестабілізація,
систематичні кризові явища та нерівні умови господарювання, вимагають зростання регулюючої
ролі держави в економіці. Саме ця тенденція стала
такою, що переважає в державних регуляторних
політиках та реалізується провідними економіками світу в ІІІ тисячолітті.
Адміністративно-правове регулювання присутнє в реалізації, як прямих методів, так і опосередкованих, які більшою мірою наповнені економічним змістом і реалізуються за допомогою
адміністративно-правових засобів.
В.Д. Мельгунов до останньої категорії відносить, зокрема, державні замовлення та контракти,
податкову й амортизаційну політику, проведення
заходів цілеспрямованої дії по розвитку конкретoctombrie 2015

них сфер [2, с. 28-29]. На думку автора, до таких
сфер можна віднести і сферу ЗіП ФУ.
Як справедливо відзначає відомий закордонний адміністративіст Ю.А. Тихомиров, “економічний порядок тим міцніший, чим більше держава обмежує свою діяльність виконанням лише
кардинальних завдань розвитку суспільства і заохочує приватну ініціативу. Надмірне втручання
держави в економічне життя пригнічує приватну
власність, позбавляє конкуренцію динаміки, зводячи нанівець ефективність ринкової економіки”.
Вважаємо, що ступінь втручання може визначатися виходячи з аналізу певних обставин і конкретних соціально-економічних умов. Як підкреслює
вчений, “ніхто не може раз і назавжди визначити доцільні межі участі держави в економічному
житті. Будь-яка країна повинна вирішувати дане
питання, виходячи з конкретних економічних
умов” [3, с. 47].
При виробленні механізмів адміністративноправового регулювання у сфері ЗіП ФУ, визначенні його форм і методів необхідно постійно орієнтуватися на дві головні цілі цього виду управлінської діяльності – забезпечення державної безпеки та підвищення якості державного управління.
Реалізація даних функцій державного управління
відбувається в конкретних формах управлінської
діяльності, які є “зовнішніми проявами дій, що
чітко фіксуються в процесі діяльності органів
виконавчої влади, державного управління та місцевого самоврядування по формулюванню цілей
і реалізації функцій і завдань державного управління” [4, с. 92]. Вважаємо, що разом з такою
невід’ємною ознакою адміністративно-правового
регулювання, як його здійснення від імені держави уповноваженими органами, обов’язковою має
бути вказівка на мету регулювання – захист публічних інтересів і необхідність неухильного дотримання цієї мети.
На думку сучасних адміністративістів, з якими, безперечно, слід погодитися, основне завдання законодавця – збалансувати публічні та приватні інтереси і ретельно прорахувати наслідки
прийнятих рішень. Якщо ж цього не відбувається,
адміністративно-правові норми можуть перетворитися на суцільні бар’єри, перешкоджаючи реалізації прав господарюючих суб’єктів і громадян,
а також розвитку суспільства у цілому [5, с. 10].
Оптимальне державне регулювання дозволить забезпечити баланс і стабільність ринку, в тому числі забезпечить достатній рівень доходів ФУ [6, с.
343]. При цьому важливо уникати як зайвої жорсткості, так і зайвого лібералізму при здійсненні регулювання сфери ЗіП ФУ. Як справедливо
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підкреслює С.Н. Шишкин, надмірна жорсткість
може призвести лише до неефективності державного регулювання у сфері економіки, а також породити нелегітимні форми господарювання [7, с.
79]. Держава не повинна бути для господарюючих
суб’єктів чинником ризику і не має створювати
для них нових проблем. Тут необхідно привести
слова Ю.М. Козлова про те, що сутність регулювання полягає “у впорядкуванні, налагодженні
напрямку руху та розвитку, в підпорядкуванні
певному порядку, у встановленні правильної взаємодії, в створенні умов нормальної роботи” [8, с.
28]. Таким чином, головне у здійсненні державного регулювання – навести лад у тому, що без
застосування заходів регулювання розбалансовано та шкідливо для суспільства та держави. Безумовно, ступінь жорсткості регулювання підлягає
визначенню лише з урахуванням аналізу конкретної соціально-економічної та політичної ситуації
в державі.
У процесі адміністративно-правового регулювання у сфері ЗіП ФУ держава використовує
широкий спектр форм і методів, які можуть бути
класифіковані залежно від цілей дії: стимулюючі, обмежуючі, забороняючі; залежно від способу дії – методи переконання та примусу; прямі та
опосередковані тощо. Наразі, однією з основних
тенденцій у методологічному аспекті регулювання стає формування нових форм адміністративноправового регулювання, що реалізовуються не
одним, а декількома методами регулювання,
наприклад, технічне регулювання, квотування
тощо. Ю.А. Тихомиров виділяє наступні форми
адміністративно-правового регулювання за обсягом і методом:
− форми державної підтримки;
− імперативні кількісні та якісні нормативи;
− легалізуючі способи (стосовно сфери ЗіП
ФУ – реєстрація, ліцензування тощо);
− адміністративні режими, що пов’язані із забезпеченням державних інтересів;
− адміністративно-функціональні режими;
− введення державної монополії [3, с. 361].
Закордонні адміністративісти під формами
адміністративно-правового регулювання розуміють зовнішній прояв регулюючої дії, що викликає
певні наслідки [2, с. 24]. А.П. Коренев формулює
форму як прояв сутності діяльності органів і посадових осіб, які здійснюють управління [9, с. 155].
Ю.М. Козлов, зокрема, виділяє в якості правових
форм управління видання нормативно-правих актів і здійснення на їх основі інших дій юридичного характеру [8, с. 87].
Найточніше метод правового регулювання ви-
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значає Ю.Н. Старилов, який формулює його як
“сукупність прийомів, способів дії правових норм
і правил на конкретні суспільні відносини” [10, с.
351]. Важливою складовою методу правового регулювання, є відмічене В.Д. Сорокиним єдність
методу [11, с. 38–39]. Таким чином, саме вид регульованих суспільних відносин, на нашу думку, визначає конкретний набір правових засобів,
що вживаються при регулюючій дії на конкретну сферу, ступінь домінування в ньому дозволу,
розпорядження чи заборони. Форму управління
Ю.М. Козлов визначає як “зовні виражену дію виконавчого органу (посадової особи), що здійснюється в межах його компетенції та викликає певні
дії [8, с. 131].
Особливістю правових засобів, які вживаються
органами виконавчої влади, державного управління, органами місцевого самоврядування є те, що
вони застосовуються від імені і за дорученням
держави у встановленому законом порядку. Методи переконання, примусу та заохочення реалізуються в засобах адміністративного регулювання.
Засоби адміністративно-правового регулювання прийнято ділити на прямі та опосередковані.
Ряд науковців прямі та опосередковані засоби
адміністративно-правового регулювання називають методами. В.Д. Мельгунов, зокрема, в якості
відмінних рис прямих методів називає директивність, наказовий характер, що не залишає можливостей вибору варіантів поведінки; наявність значного контролюючого апарату; пряма дія на волю
підлеглих. Автор опосередковані (економічні)
методи відносить до адміністративно-правових
і виділяє їх наступні ознаки: здійснення регулювання за допомогою створення умов для того, щоб
зацікавити суб’єктів господарювання до взаємодії
з регулятором; можливість для господарюючого
суб’єкта варіанту вибору поведінки; обмежений
контроль з боку управляючого суб’єкта тощо
[2, с. 22].
Поділяючи точку зору В.Д. Мельгунова, стосовно адміністративно-правової природи методів
регулювання, зазначимо, що, на нашу думку, дані
заходи адміністративно-правової дії є засобами
адміністративно-правового регулювання, регулювання, що ґрунтуються на одному чи декількох методах. Надання можливості вибору одного
із заданих державним регулятором варіантів належної поведінки, “надання можливості діяти чи
не діяти на свій розсуд, тобто здійснювати або
ж не здійснювати передбачені адміністративноправовою нормою дії за наявності певних умов”
[10, с. 358] Ю.Н. Старилов відносить до засобів
адміністративно-правового регулювання.
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Дослідники характеризують методи та засоби державного регулювання економіки в цілому
під різною точкою зору, що дозволяє висвітлити
всі деталі цього економіко-правового механізму.
Так, Е.Л. Минина описує короткострокову регулюючу дію на ринок і виділяє два види: стабілізуючий і розвиваючий. Стабілізуючий, на думку
науковця, має на меті запобігання ажіотажному
попиту, необґрунтованому зростанню цін, підтримку пропорцій споживання, реагування на
сезонні коливання попиту [12, с. 9]. В даних заходах превалює адміністративно-правова природа регулювання. Розвиваючі заходи регулювання
покликані, на нашу думку, створювати стимули
для надання тих чи інших послуг з метою заповнення незайнятих ніш на ринку та забезпечення безпеки держави. До розвиваючих заходів
Е.Л. Минина відносить інвестиції, лізинг, утримання за рахунок бюджету окремих елементів
ринкової інфраструктури, бюджетне стимулювання факторингових послуг.
Л.В. Донцова точно формулює значення та
взаємозалежність економічних і адміністративних методів, кажучи про те, що вони пов’язують
інтереси різних рівнів і суб’єктів господарювання різних соціальних груп, сприяючи вирівнюванню їх фінансового становища, “захисту найуразливіших секторів економіки і груп населення, досягненню пріоритетної мети економічного
розвитку” [13]. Методи, що вбудовані в ринкові
відносини, мають формувати структуру цін і витрат, реальну конкурентоспроможність окремих
секторів економіки, а значить і функцію ринку
[14, с. 146].
Висновки. Насамкінець зазначимо, що наразі
все більш насущною постає потреба у ретельному адміністративно-правовому регулюванні сфери ЗіП ФУ. Проте таке регулювання повинне виходити з вимог і потреб ФУ, а не з “можливостей”
держави. На сучасному етапі розвитку даної сфери, у держави є досить значна кількість способів
і методів впливу на сферу ЗіП ФУ. Крім цього,
взаємодія влади та ФУ набуває все більш важливого значення, як на макро- так і на мікрорівні.
Проблеми, що виникають при ЗіП ФУ, повинні
розв’язуватися не шляхом встановлення необдуманих і нераціональних “правил гри” з боку держави, а шляхом знаходження компромісів у даній
сфері правовідносин.
Нині держава, в особі державних органів, лише
починає усвідомлювати всю важливість вирішення піднятих у статті питань шляхом узгодження
інтересів, і, наприклад, консультації та круглі столи є тому підтвердженням.
octombrie 2015
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СООТНОШЕНИЕ КРИМИНАЛЬНЫХ РЕАЛИЙ И ТЕОРИЙ
ПРАВА В РОССИИ
(Доклад на конференции „Актуальные аспекты анализа и обобщения современного
правоведения”) © 2015 г. Виктор Васильевич Лунеев [1]
Уважаемые участники конференции! По воле
ее организаторов мне предложено сделать доклад.
Это не совсем адекватно и правильно. Я не историк и не теоретик права. Я - криминолог, социолог и статистик уголовного права. Между высоко
преподобной или высокопарной теорией права и
земной превратной криминологией - дистанция
огромного размера, хотя они могут быть как-то
соподчинены или хотя бы сопоставимы. Но есть
давняя, если не сказать вечная, трагедия юридической науки: уродливые криминологические сведения убивают красивые, но плохо разработанные
правовые гипотезы. Помня об этом, я попытаюсь
в меру своих возможностей рассмотреть некоторые связи криминальных реалий и теории права, а
также существующие между ними противоречия.
Высокая ценность истории и теории права связана с тем, насколько они объективно отражают
жизненные реалии и разрабатывают важнейшие
юридические проблемы прошлого, настоящего и
прогнозируемого будущего. Криминология и социология уголовного права - науки земные. Их относительно легко можно „пощупать” и измерить.
И они дают возможность более или менее объективно оценить связь разрабатываемых теорий и
норм права с реальной жизнью.
Социология права, включая социологию уголовного права и криминологию, появилась в России в XVIII в. Но до сих пор между теорией уголовного права и системным изучением закономерностей криминальных реалий или криминологией,
к сожалению, нет тесного научно-практического
сотрудничества. Разработанный в нашем институте академиком В.С. Нерсесянцем либертарноюридический подход имеет в виду нормативное
выражение принципа формального равенства. Составные элементы его раскрываются как единство
трех основных компонентов правовой формы: абстрактного равенства, свободы и справедливости.
Либертарный юридический подход - формально, а
не фактически содержательный. Он не смешивает
правовую форму и фактическое (не правовое) содержание [2]. В итоге мы имеем то, что юридическое, нормативистское представление практически почти не имеет необходимого отношения
к реальности. Если законы разрабатываются не
на основе фундаментального анализа и прогноза
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реалий и научно не исследуется и не прогнозируется, их возможная фактическая эффективность
действия может быть нулевой. И это становится
особенно очевидным при обращении к фактам
жизни и деятельности системы правоохранительных органов. В уголовном праве и криминологии
такие противоречия еще более упрощаются. Догматики уголовного права стойко охраняют границы своей независимости. Академик В.Н. Кудрявцев, коснувшийся этих проблем, юмористически
замечал: теоретики уголовного права, развивая
свою науку на собственных юридических принципах и догмах, считают криминологов не юристами, а какими-то самодельными социологами, а
криминологи, опираясь на криминальные реалии,
считают таких теоретиков уголовного права не
учеными, а догматиками. Как бы то ни было наивно и смешно, но это факт. В действительности же
уголовное право и криминология - единая наука
о противодействии преступности. Подобные противоречия в той или иной степени существуют и в
других отраслях права. Но есть отрасли, которые
развиваются на основе только собственной логики и различных мнений. На этой основе и родилось выражение „у двух юристов три мнения”. А
ведь с древних времен на Руси говорили: „семь
раз отмерь, а один раз разрежь”.
Известный нобелевский лауреат, немецкий
физик и философ Макс Планк, именем которого
названо научное общество в ФРГ (прототип нашей РАН), убеждал, что существует лишь то, что
можно измерить. Именно поэтому считается, что
любая реальная наука начинается с измерения.
Все в жизни абсолютно или относительно поддается измерению. Измеряются и ранжируются
даже страны, их отрасли деятельности и другие
формы нашего существования. Нет измерения нет и объективных знаний. Но могут быть гениальные догадки, нередко красивые или досужие,
предположительные и важные суждения. Самый
главный научный аргумент в этом случае бывает:
„Я так думаю...”. Еще Галилей в XVII в. писал:
„Бич человека - воображаемое знание. Книжная
ученость, а не реалии жизни”.
Будучи когда-то директором российскоамериканского исследовательского центра, на организуемых конференциях я пытался выяснить,
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какую функцию по предупреждению преступлений могут нести в себе различные отрасли права. Обращаюсь к очень известному цивилисту с
просьбой выступить с докладом на эту тему. Он
категорически отвечает: „Это не наше дело”. В
принципе вроде бы так. Но я спрашиваю: „В 1998
г. закон о банкротстве Вы разрабатывали?” Ответ:
„Да”. Но его нормы спровоцировали массовое
(несколько сот и даже тысяч) рейдерство (наглый
захват доходного бизнеса с помощью Закона о
банкротстве, судов, правоохранительных органов и судебных приставов). Соглашается. „Вы
это сотворили?” Ответ: „Тогда не все ясно было”.
Первый вариант Закона о банкротстве появился в
1998 г., второй вариант - в 2002 г. Изменения и дополнения вносились десятки раз вплоть до 2013
г., но рейдерство только возрастает. Такие примеры можно привести по всем отраслям права - от
конституционного до дорожно-транспортного. Не
измеренное, не изученное, не прогнозируемое - не
может быть законом. Но даже при наличии закона
его содержание реально искажается. И искажается даже на самом верху. В этом году мы переживаем великое историческое событие - 20-летие
Конституции Российской Федерации. В ст. 3 ее записано: носителем суверенитета и единственным
источником власти в РФ является ее многонациональный народ. Высшим, непосредственным выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы. Президент РФ В.В. Путин,
которого я глубоко уважаю и голосовал за него,
перед днем 20-летия Конституции РФ говорил:
„Власть должна быть ближе к народу”. Элементарное толкование: как она должна быть ближе к
народу, если „единственным источником власти
в стране является сам народ?”. Если Президент
призывает власть быть ближе к народу, значит,
он реально не считает его властью. И есть серьезные факты, когда 60-80% граждан высказываются за возвращение, например, смертной казни к
безжалостным и многократным убийцам детей и
женщин, но „реальная власть чиновников” это игнорирует. У нас и не совсем легитимная отмена
смертной казни, но это гуманно. Однако как быть
с мнением народа о сотне тысяч потерпевших и
безнаказанных убийцах? [3]
Обратимся к более глубоким проблемам. Два
главных лица в нашей стране - юристы. Они инициируют, санкционируют и подписывают законы и подзаконные акты. Один из них говорит о
свободе: „Несколько лет тому назад я высказал,
казалось бы, очевидную мысль: свобода лучше,
чем несвобода... А противопоставление свободы
и порядка, свободы и материального благополуoctombrie 2015

чия, свободы и справедливости в высшей степени
неверно” [4]. Это - странное либероидное умозрительное высказывание из уст правящего лица.
Оно крайне сомнительно. Из высказывания Энгельса известна не поколебленная истина: свобода
есть познанная необходимость. Свобода - не вольница. Ее нельзя противопоставлять или отделять
от законного конституционного порядка, материального благополучия, уровня социального равенства и социальной справедливости, как это делает
высокопоставленный чиновник. Они составляют
сущность свободы, без анализа которых нельзя
оценить ее реалии. Иначе она превращается в пустоту. В.А. Жуковский наставлял будущего Александра II: „Люби свободу... Свобода и порядок одно и то же”. Председатель Конституционного
Суда РФ В.Д. Зорькин в своей книге „Правовой
путь России” обоснованно пишет: „Правовая свобода - это свобода, урегулированная правовым законом... Свобода как единство прав и ответственности” [5].
В нашем современном капиталистическом
обществе социальное равенство и социальная
несправедливость совершенно не достижимы. У
нас 1% сверхбогатых россиян владеет 71% всех
личных активов. Достижимо лишь правовое равенство, но и его у вас в реальности пока нет. Я
как криминолог мог бы привести тысячи отдельных и статистически выверенных данных [6]. В.В.
Путин был вынужден признать: „В свое время
многим нашим сегодняшним олигархам достались многомиллиардные состояния в результате
несправедливой и нечестной приватизации. Это
абсолютно точно, это факт... Однако если сейчас
начать отъем этой собственности, это может привести к худшим последствиям, чем сама нечестная приватизация... Поэтому задачей государства
являются не разговоры о национализации.., а разговор о том, чтобы поставить в стойло этих людей, заставить их работать по закону и платить налоги...” [7]. Я тоже не сторонник нового передела
собственности (хотя он в нашей стране никогда
не прекращался). Я не сторонник и „казни” этих
жуликоватых ловкачей или иного тяжкого наказания, но законно „повесить им на шею” условную
табличку „Я – вор”, было бы справедливо. И такая
практика в мире есть. Ответственность объективная должна же быть. И вновь обращусь к высказыванию В.В. Путина. На одном из мероприятий он
сказал, что „любителей так называемых откатов и
распилов надо бить не просто по рукам, по морде
надо бить, да так, чтобы желания не было разевать
рот на народные деньги” [8]. Какие нужные, простые, хотя и не очень этичные, но верные слова.
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Но пока это - только громкие восклицания. И если
выражаться по-путински: „Где „посадки”?”.
Со времени разграбления СССР прошло почти 20 лет, а никакого правового решения не было,
хотя у властей была возможность принять его
во время своего пребывания у руля государства.
Можно прогнозировать, что такого решения и не
будет. Скорее всего это был вынужденный ложный ответ возмущенному народу или фигура
речи. Но как быть с разрушительным и массовым
общественным мнением, когда абсолютная часть
россиян чувствует себя ограбленной (читайте
мнение народа в Интернете), а небольшая часть
„успешных” бизнесменов в безвластное время
-ограбившей. Через это очень трудно будет просто
перешагнуть. Для этого надо создать человеческие
условия жизни для народа и много времени. Но у
страны нет ни того, ни другого. А это - серьезная
основа для социального взрыва.
Способ преодоления аналогичного раскола,
как пишет известный экономист М. Делягин, был
применен в Великобритании после тэтчеровской
приватизации. Это — компенсационный налог,
возвращающий в госсобственность разницу между ценой приватизации и реальной стоимостью
активов на ее момент. Чтобы не подорвать работу
предприятий, считает автор, этот компенсационный налог лучше взимать не деньгами, а пакетами
акций, и этим раз и навсегда закрыть все дискуссии о национализации [9].
Тысячи лет известно, что правовое неравенство в форме безнаказанности - самая серьезная
причина преступности, значимый показатель беспомощности общества. Речь идет не о строгости
наказания, а о его неотвратимости. Прав Монтескье: „Закон должен быть похож на смерть, которая никого не пощадит”. У нас же исторически неотвратимость наказания выборочная: „правомерная” (чиновная неприкосновенность), политическая (семейственность и сетевое организованное
преступное объединение сообщников во власти) и
организационная (неспособность и продажность
системы уголовной юстиции).
Если правовая необходимость народом и властями не совсем познана, не измерена, не учитываема и реально не решаема, то мы продолжаем
жить в „свободе дикой природы”, где каждая земная тварь „абсолютно свободна”, но лишь до тех
пор, пока другая, тоже „абсолютно свободная”, но
более сильная тварь не проглотит ее. То же вершится и на международной арене. Обратимся к
самой передовой насильственно-диктаторской
стране мира – к - США: насилие над аборигенами и их последовательное уничтожение, война с
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Мексикой, Филиппинами, агрессия против Гренады, во Вьетнаме и т.д. А в последние годы - Афганистан, Сербия, Ирак, Ливия, Сирия и другие
страны, познавшие американскую беспощадную
и беспричинную кровавую агрессию. Мотивация
США элементарна по Крылову: „Ты виноват уж
тем, что хочется мне кушать”. В прошлые века не
было ни одной значимой страны, где бы „победно” не побывал солдатский ботинок англосакса,
а ныне - ботинок янки. Об этом знает весь мир,
но американцы это в своей стране замалчивают.
Форм обмана и замалчивания много. Одну из них
в сентябре 2014 г. „виртуозно” продемонстрировала ничего вроде не знающая официальная
представительница Госдепа - Джен Псаки. Над ее
непрофессионализмом смеется весь мир. Но это
скорее кукла прикрытия, тогда как политическое
руководство страны высокопрофессионально и
ориентируется соответственно незыблемому выражению Бисмарка „Macht geht vor Recht” – „Сила
выше права”.
Вставка: Вспоминается встреча с руководителями американского центра Л. Шелли и К. Саундерс, с которым сотрудничал российский исследовательский центр. Кэрен Саундерс увидела
на моем письменном столе содержательную по
фактуре книгу англичан 3. Сардара и М. Девиса
„Почему люди ненавидят Америку?” (2002 г.) и
сразу же стала ее судорожно листать. Внимательно полистав ее, она откровенно сказала, что у них
такую книгу никогда не издадут. Вот и сейчас,
когда американцы убивают или организуют массовые убийства беззащитных стариков, женщин
и детей сотнями и тысячами в Украине, Ираке,
Ливии, Сирии и т.д., у властей и даже у большинства народа, который ловко обманывают, хватает
„терпимости” этого не замечать. А вот случай в
Фергюсоне (США) в связи с убийством одного
чернокожего подростка белым полицейским вызвал у американцев небывалый и многодневный
взрыв недовольства.
Возвращаясь к реальному праву народа, следует осознавать, что познанная необходимость в
праве - это научно выверенные законы, принятые
демократическим путем. А если законы пишутся
чиновниками и приближенными к власти людьми
в интересах властей и элитарных групп и появляются в Государственной Думе, по выражению
одного из депутатов, как „черти из табакерки”, не
согласованные с реально действующим законодательством, не обоснованные социологически
и криминологически [10], то мы живем в порочной необходимости. Какая, например, правовая,
социологическая и криминологическая необхоOctombrie 2015
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димость заставила власти во время разграбления
страны исключить в декабре 2003 г. из УК РФ
конфискацию у жулья? Она известна со времен
Средневековья во всех странах мира, в том числе
и в России, в СССР и в новой России. Она предусмотрена в международных документах, которые
мы ратифицировали, но почему-то не имплементировали. Под напором научной общественности
конфискацию вынуждены были вернуть в УК РФ,
но в порочном виде. За бытовые преступления
конфискация имущества у виновного возможна,
а за экономические преступления, где пропадают
триллионы [11], - нет. А тут еще появился властный крик: „Не надо кошмарить предпринимателей” (а всех остальных, выходит, можно?). Правительство идет дальше. Совсем недавно оно одобрило, а Госдума приняла законопроект о компенсациях богатейшим россиянам потерь от решений
иностранных судов или, как окрестила пресса, о
„законе о виллах Роттенберга”. Это -законотворческое издевательство над простым и беднеющим
народом! [12]
Забота о миллиардерах проявляется серьезная.
Страна уверенно делится на страты (классы) правящих и подчиненных. Об этом четко высказался
Г. Греф в Санкт-Петербурге на организованном
им обсуждении. Его высказывание было расценено как попытка легализовать идею отказа от ориениров на демократические ценности и возврата к
четко закрепленной иерархической системе государства [13]. Во времена президентства Медведева было ликвидировано Главное управление по
борьбе с организованной преступностью [14], которое так долго и с большими трудностями формировалось.
Видимо, оно зашло слишком высоко. В социальной сети даже устоялось грубое, но требующее
анализа высказывание: „Убрали из УК все, что
мешает казнокрадам” [15].
Чезаре Беккариа доказательно считал, „что
законы почти всегда служат только орудием
страстей незначительного меньшинства или же
порождаются случайной и мимолетной необходимостью. Нигде еще законы не написаны бесстрастным исследователем человеческой природы, который направил бы деятельность людской
массы к единой цели для возможно большего счастья для возможно большего числа людей”. А как
по-научному надо разрабатывать такие уголовные
законы, было исследовано и доказано А.Н. Радищевым еще в 1802 г. Методика его не устарела,
но мы игнорируем достижения и зарубежных, и
отечественных ученых.
В нашей стране ежегодно заявляется около 25octombrie 2015

26 млн. преступлений и правонарушений, а по
данным 2013 г., — 28.35 млн. Конечно, далеко не
все заявления реально содержат состав преступления. Но, по данным репрезентативных исследований ВНИИ МВД и ВНИИ Генпрокуратуры, в
2011 г. в России реально совершено около 23-24
млн преступлений. В 2013 г. возбуждено 1 761 545
уголовных дел. Это всего лишь 6.2% от общего
числа заявлений и сообщений. Осуждено 735 605
чел. Если исходить из научных исследований латентности, то осуждается около 41.8% от возбужденных уголовных дел, или около 3% от научно
расчетного числа совершаемых преступлений, а
остальные избежали уголовной ответственности
по разным причинам (не нашли, не установили
виновных, не получили согласия властей и т.д.).
В эти данные не включены несовершеннолетние.
Опущены и многие другие уголовно-правовые
особенности.
Обратимся к самым опасным деяниям - умышленным убийствам. За 10 лет (2001-2010 гг.) было
официально зарегистрировано 263 889 убийств.
Примем это число за 100%. Было выявлено виновных лиц - 86.3%, а осуждено — только 67.5%. Но
за это же десятилетие в стране пропало без вести
1.2 млн чел. Не разысканными остались 38.2%, но
зато выявлен почти миллион (974 672) неопознанных трупов, значительная часть которых была,
как правило, убита и профессионально спрятана,
поэтому в статистику убийств не попала. Если все
это грубо сложить, даже исключая многие частные события регистрации, квалификации и учета,
все равно получается, что у нас ежегодно в среднем уходило в „страну неопознанных трупов” до
90-100 тыс. „хитро” убитых. Такова печальная
действительность. Ее нельзя понять и осознать
путем теоретических рассуждений, и она должна
приниматься такой, какая она есть.
В последние годы в нашей стране был дан
клич снизить число „сидельцев” в местах лишения свободы. Заключенных у нас стало меньше,
чем в США. Какой путь был избран? Не объективное снижение уровня преступности, хотя он
и так с 2006 г. на бумаге мошеннически снизился
на 42.7%. Такого успеха не имеет ни одна страна
мира. Пути снижения: не минимизация причин
преступности, не эффективность борьбы, не воспитание людей, а новое мошенническое изменение уголовного законодательства: то, что было
преступным, стало не преступным. На этом пути
нам недалеко до планеты Транай, описанной американским фантастом Робертом Шекли.
Ныне главная трагедийность нашего положения в том, что мы точно не знаем реального,
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обобщенного объема преступности и ее отдельных устоявшихся видов; мы не знаем ее полных
социальных и экономических последствий; мы
не знаем действительной эффективности борьбы
с преступностью; мы не знаем, как дорого она в
целом обходится нашему народу; мы не имеем
сколько-нибудь адекватного прогноза ее возможного развития на основе интенсивных изменений
в мире и в стране. Более того, мы глубинно, научно не изучаем эти проблемы. Мы привыкли ко
всему этому „незнанию”, как к стихни.
Развитие права в нашем недалеком прошлом,
да и в современном осуществляется в основе своей на условном уровне в форме науки слов, а не
науки реалий. Институт государства и права никогда не имел и не имеет никакой системной, реалистичной, фактической или экспериментальной
базы. Мы системно не владеем никакой статистической и социологической информацией наших
реалий. Мы не имеем возможности самим в необходимых условиях получать и собирать репрезентативные сведения о правовых реалиях в стране. Философия и теория права в нашем институте
благодаря некоторым отраслевым наукам развиваются в плане абстрактных либертарных суждений,
не опираясь ни на какие-либо реалии. Логическое
мышление, которое доминирует в юридической
науке, не может дать знания эмпирического мира.
А абстрактное философствование вне фундаментального анализа реалий сводит философию к науке слов, а не к науке познания реального права.
Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова академик
В. Садовничий на заседании Ассоциации юристов России прямо сказал, что на юридических
факультетах стоило бы преподавать курс общей
математики, философию математики и логику,
назвав это ключевым посылом. Не пора ли подумать, посоветовал он, над математической моделью Гражданского кодекса, Уголовного кодекса,
потому что сегодня соотношение разных норм,
например Уголовного кодекса, с его точки зрения,
начисто лишено логики и здравого смысла. В УК
1996 г. внесено более 2000 нередко противоречивых, сомнительных и даже порочных изменений и
дополнений на 300 с лишним статей кодекса. Эти
порочные изменения и дополнения не успевают
усваивать даже специалисты, а УК предназначен
всем гражданам.
На базе юридического факультета В. Садовничий предложил создать экспериментальную
лабораторию, попробовав просчитать какую-то
отрасль права, вывести ее алгоритм и построить
математическую модель. Он считает это внутренним поручением для себя. Беда нашей науки в
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том, что на нее нет спроса, выразил свою озабоченность и нобелевский лауреат Жорес Алфёров.
Для криминологической науки эта беда многократно больше.
Во-первых, эта наука, даже на уровне современных знаний, пока очень далека от совершенства. Если нет потребности, наука не развивается, а исследователи не формируются. Во-вторых,
в стране нет достаточного числа криминологов,
владеющих современными методами криминологического, социологического, статистического и
математического анализа и прогноза, поскольку
на них нет спроса.
В-третьих, мы не имеем сколько-нибудь полных, надежных и конкретных данных о криминологической обстановке в мире, стране, регионе и
т.д. Между реальными криминологическими данными и мошеннически регистрируемой преступностью существует давняя системная пропасть,
обусловленная политическими, экономическими,
социальными, организационными, правовыми,
идеологическими и психологическими проблемами страны и ее вождей. Это -конфликт между массовой преступной реальностью и ограниченными
возможностями общества и государства, между
беспощадным криминалом и осознаваемой виновностью властей, желающих слышать лишь о
гуманизме и либерализме своих действий. Криминология и социология уголовного права практически не нужны нашей власти, хотя они чрезвычайно нужны нашему обществу и нашему народу.
Только при научном подходе можно минимизировать преступность в нашей стране, особенно экономическую. К бездействию власти в отношении
миллиардного криминала со времен „семибоярщины” активно толкают активные либероидные
формирования, а проще - пятая колонна.
Мне приходилось обо всем этом писать и выступать неоднократно, но реальных сдвигов нет.
Гибель людей тысячами, причиняемый материальный и иной ущерб триллионами долларов, расходы на противодействие преступности, расследование и наказание какой-то части преступников
и неправомерное прощение многомиллиардных
расхищений властного люда составляют более
половины государственного бюджета. Это также
цена нашего антианалитического, огматического, политизированного, либероидного подхода.
Научный подход к этим проблемам помог бы существенно уменьшить расходы. Вместо этого мы
пытаемся пополнять бюджет копейками с пенсий,
пособий, материнского капитала и т.д. на фоне
беспардонного обогащения обнаглевших элитарных кругов и чиновников, что привело к небываOctombrie 2015
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лому и неоправданному расслоению общества расслоению социально опасному. Это не пройдет
бесследно для психологии обворованного народа!
Первый рейдерский захват народной собственности прошел в конце 80-х годов. Затем процесс стал
системным, поскольку он до сочинения закона не
анализировался. „Золотой век” для определенного
слоя „захватчиков” наступил после необоснованного разгона структур по борьбе с организованной преступностью. Ныне обсуждается вопрос о
его восстановлении. И таких подходов в противодействии преступности много. Все они получают
ся по русской присказке: „Акуля, ты шьешь не оттуля. - А я, батюшка, еще пороть буду”. Основной
целью этих криминальных „акуль” стали бюджет
страны и откаты. Почему этот кладезь средств не
используется? Обнародовано, что ежегодный оборот итальянской мафии превышает выручку Евросоюза (200 млрд. евро против 140). Мы не знаем
наших реалий. Они не меньше. Но соотношение
в 1.5 раза названных сопоставляемых сумм может быть вполне возможным. На кого же работает
наше государство, его законодатели и его право и
УК? Государство прилагает максимум усилий по
экономии расходов, увеличению налогов и других
сборов, даже заговорили о повышении пенсионного возраста и т.д. Но у нас, единственной стране
в мире, нет конфискации имущества у экономических преступников, нет ответственности за незаконное обогащение, нет не только экономического
и социального равенства, которое недостижимо,
но может быть минимизировано, но у нас нет даже
и возможного и остро необходимого правового
равенства. Мы собираем сотую долю наложенных
штрафов и т.д. У нас, по данным Института социологии РАН, около 30 млн граждан не имеют
сколько-нибудь достойного жилья, люди экономят на еде. Социально-экономическое расслоение
общества достигло максимума возможного и максимума социально опасного. А преступники жируют. Число миллиардеров с криминальным прошлым с каждым годом растет, и они практически
не принимают на себя обета помощи бедным, как
это делают сотни проклятых американских миллиардеров. Президент „Альфа-Банка” П. Авен в
одном из интервью сказал: „Борьба с бедностью не дело частного бизнеса. Если ты здоров и беден
- это стыдно, а богатство - отметина Бога”. Его отметиной Бога была, видимо, работа в правительстве, где в те годы многие стали крупными собственниками. Страна живет по давно известному
принципу: „Если ты украл булку хлеба, пойдешь
в тюрьму, а если - железную дорогу, будешь сенатором”. Я не знаю, как все это можно уложить в
octombrie 2015

научный правотеоретический подход. А в чистой
теории права у нас все хорошо. Но дальше так вести научную работу невозможно и не нужно, тем
более что впереди у нас много неясного. Близкие
к властным структурам аналитики прогнозируют
серьезные глобальные и российские трудности.
В истории советской и постсоветской России
последним действующим кодексом является устаревший и порочный УК РФ 1996 г., который исторически является четвертым по счету уголовноправовым актом. Но и в него ныне вносят третью
тысячу слабо согласованных и не выверенных изменений и дополнений. Все это свидетельствует о
том, что действующее уголовное законодательство
не имеет надежных исторических истоков. Поэтому характерная особенность отечественного законотворчества, в отличие от многих европейских и
других стран, в том, что наше общество, переходя
от одной формации к другой (а их было по крайней мере несколько), выбрасывало предыдущий
опыт на свалку истории, а то и разрушало его как
политически и социально вредный хлам. В этом
- одна из бед российского уголовного законотворчества.
Вторая беда - почти вековое засекречивание
криминальных данных, которое до сих пор не
преодолено до конца. Любая наука изучает реальность. Фактические данные об исследуемой реальности, по выражению И.П. Павлова, -это воздух ученого. На основании получаемых фактов
и развивается наука, как фундаментальная, так и
прикладная. Чисто логическое политизированное
увещевание, которое доминирует в юриспруденции, не может принести знания эмпирического
мира. Но именно оно является ключом к объективному исследованию криминальных реалий и
практики противодействия им.
Многочисленные изменения и дополнения
уголовного законодательства в 1996 г. готовились
на основе поверхностно логических, властных
умозаключений. И в советское, и в постсоветское
время доминировали многочисленные порочные
и не обеспеченные изменения и дополнения уголовных наказаний, неоправданный перевод преступлений в административные правонарушения,
массовые амнистии и т.д.
Например, в УК 1996 г. умозрительно были
предусмотрены 13 видов наказаний. Из них реально действовали два: лишение свободы, штраф
и не относящееся к видам наказания условное
осуждение. Многие придуманные без изучения
реалий виды наказаний (обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы, арест) были невыполнимы,
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так как не было создано необходимых условий
для их эффективного применения, для эффективной реализации ограничения свободы, содержания осужденных в арестных домах, создания
необходимых условий для различных видов трудового перевоспитания и т.д. А конфискация как
вид наказания вообще была исключена. В связи
с провалом различных видов наказания увеличилось число осужденных к лишению свободы.
Далее у властей возникла гениальная идея о снижении числа „сидельцев”, но путем не усиления
научно обоснованной предупредительной работы, а перевода ряда преступлений из УК в административные правонарушения. Выбор для судей
невелик. Справедливое наказание преступников
было фактически парализовано. Власти понимали: организованная ими безнаказанность порождает новые преступления. Это привело к росту
неучтенных преступлений, и по статистике регистрировалось неуклонное мошенническое сокращение преступности. Судорожно стали изменять
и дополнять нормы о видах наказания. В 18 статей
о видах уголовного наказания было внесено более
40 изменений и дополнений, но наспех положенные нормативные „заплатки” не дали желаемых
результатов. Реальная эффективность различных
видов уголовного наказания требует глубокого и
системного научного обоснования и создания реальных условий их исполнения.
Ныне активно обсуждается вопрос о разработке нового УК РФ: в Общественной палате,
Госдуме, Совете Федерации, Правительстве РФ и
т.д. Где-нибудь проводятся системные и глубокие
криминологические и правовые, независимые от
чиновников научные исследования и прогнозирование действия „изобретаемых” норм УК? Нет!
По крайней мере мне они неизвестны. Рассчитывают на групповые обсуждения, демагогию и апологию? Наивность! Результаты будут те же, что
мы имеем сейчас. Когда-то я пометил: „Уголовная
догматика не нуждается в математике. Как толкованье сновидений, она цветет без измерений...”.
Было бы наивно думать, что у нас нет позитивных устремлений в научной и практической
криминологической среде нашей страны. Есть
многие подвижки. Обсуждается вопрос о возвращении структур по борьбе с организованной
преступностью, включается парламентский контроль за этой деятельностью, продляются сроки
следствия по делу о „замороженном” крышевании
подпольной системы казино сотрудниками правоохранительных органов в Подмосковье; резкое
выступление против одобрения правительством
компенсаций россиянам потерь от решений ино-
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странных судов, окрещенных в прессе „законом
о виллах Роттенберга”, и т.д. Разрабатываются
проекты законов, могущих использоваться при
принятии нового УК. В целях разумного применения обнародованы многие резолюции прежних
лет Совета Европы об организации борьбы с различными видами опасных преступлений. Этому
будет способствовать также и провозглашение на
Глобальном форуме в Берлине „конца банковской
тайны”. В то же время следует учитывать, что
страна наша находится в сложном положении на
мировой арене, в том числе и в связи с событиями на Украине. Но В.В. Путин вновь занял лидирующее место среди руководителей стран мира, а
место Барака Обамы - ниже. Однако необходимо
осознавать, что нас ждут сложные времена, которые тормозят научную и практическую разработку противодействия преступности.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СПІВТОВАРИСТВА
Анастасія Антонюк,
асистент кафедри кримінального процесу та криміналістики Національного університету державної
податкової служби України
SUMMARY

In article questions of adaptation of norms of a national criminal procedural law to the right of the European Union are
considered, in particular, the forms of the international cooperation of the states specified in international treaties and the
national legislation of Ukraine are analyzed. The universal and departmental international contracts regulating an order of
cooperation of the states during criminal proceedings are considered. Need of creation of special establishment which would
provide process of adaptation of the national legislation to the legislation of the EU at the expert level is defined. On the
basis of the analysis of opinions of scientists and standards of the legislation the directions solutions of the above question
are proposed.
Keywords: international cooperation, adaptation of the legislation of Ukraine, European Union, procedural actions,
extradition

***

У статті розглядаються питання щодо адаптації норм національного кримінального процесуального права до права Європейського Союзу, зокрема, аналізуються форми міжнародної співпраці держав, які зазначені в міжнародних
договорах та національному законодавстві України. Розглядаються універсальні та відомчі міжнародні договори,
які регламентують порядок співпраці держав під час кримінального провадження. Визначається необхідність створення спеціальної установи, яка б забезпечила процес адаптації національного законодавства до законодавства ЄС
на експертному рівні. На основі аналізу думок науковців та норм законодавства запропоновано напрями вирішення
вищевказаного питання.
Ключові слова: міжнародне співробітництво, адаптація законодавства України, Європейський Союз,
процесуальні дії, екстрадиція

В

ступна частина. Перед більшістю країн
світу у практичній діяльності із кримінального переслідування осіб, що скоїли правопорушення, постає питання про необхідність співпраці
з іншими країнами. Актуальність такої співпраці
постійно зростає. Для її забезпечення держави
зобов’язуються надавати одна одній, відповідно
до міжнародних договорів, конвенцій, якнайширшу взаємну допомогу з усіх видів міжнародного
співробітництва за умови, що вчинені дії та покарання за них на момент звернення підпадають
під кримінальну юрисдикцію держави, що її потребує.
Прагнення України щодо повноправного входження до європейської та світової спільноти мають підкріплюватись, серед іншого, її цілеспрямованими заходами з удосконалення міжнародного
співробітництва, зокрема, у сфері активної протидії злочинності, зокрема по лінії органів внутрішніх справ, прокурорських, слідчих та судових органів [2 ].
Актуальні питання міжнародного співробітництва у сфері протидії злочинності розглядали такі
учені як: О.М. Бандурка, М.П. Водько, М.П. Погорецький, С.Ф. Денісов, О.О. Юхно В. В. Похил,
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П. П. Мінка, О.М.Синюк, І. В. Лєшукова та багато
інших науковців.
Безпосередньо на практиці така співпраця виникає за ініціативи уповноважених (центральних)
органів та реалізується через запити (доручення,
клопотання) про міжнародне співробітництво, які
складаються органом, що здійснює кримінальне
провадження, або уповноваженим ним органом.
Щоб результати запитів мали доказову силу в
кримінальному процесі України, запити мають
відповідати вимогам КПК України (ст. 548), а за
наявності міжнародних договорів із Україною, що
застосовуються у конкретному випадку, - також
і їх вимогам. Стаття 548 КПК України передбачає загальні вимоги до запиту, які деталізуються
залежно від форми співробітництва під час кримінального провадження в інших статтях КПК
України.
Характерною рисою сучасного світового розвитку країн є активізація інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. При цьому, навіть, ті країни,
які не входять до складу інтеграційних об’єднань,
неминуче відчувають на собі їх відчутний вплив.
Після останнього розширення ЄС Україна стала
безпосереднім сусідом Євросоюзу. Це відкриває
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нові можливості для поглиблення співпраці між
Україною та ЄС.
Визначною подією у громадянському та політичному житті українського суспільства став вступ
України до Європейського Союзу. 27 червня 2014
року було підписано економічну угоду про приєднання до зазначеної міжнародної організації. З
цього часу почалася інтенсивна адаптація законодавства України до Європейського союзу, що, на
думку І. В. Лєшукової, забезпечує розвиток політичної, підприємницької, соціальної, культурної
активності громадян України, економічний розвиток держави, а також сприяє зростанню добробуту
громадян [6].
Метою статті є аналіз процесу адаптації вітчизняного законодавства щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження до
стандартів Європейського Союзу та формулювання пропозицій щодо необхідності внесення змін до
нормативно-правових актів України.
Україна має чималий досвід стосовно співробітництва з іноземними державами у кримінальноправовій сфері. На сьогодні вона є стороною шести
Європейських конвенцій з питань кримінального
судочинства: про видачу правопорушників (від 13
грудня 1957 р.) та двох додаткових протоколів до
неї; про взаємну допомогу у кримінальних справах
(від 21 квітня 1959 р.) та додаткового протоколу до
неї; про нагляд за умовно засудженими або за умовно звільненими особами (від 13 листопада 1964 р.);
про передачу провадження у кримінальних справах
(від 15 травня 1972 р.); про передачу засуджених
осіб (від 21 березня 1983 р.); про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (від 8 листопада 1990 р.). Подібні,
але вже двосторонні договори укладені Україною
з Китайською Народною Республікою (у 1992 р.),
Литовською Республікою (1993 р.), Республікою
Польща (1993 р.), Республікою Молдова (1993 р.),
Естонською Республікою (1995 р.), Грузією (1995
р.), Латвійською Республікою (1995 р.) та ін. Чинними є також угода про співробітництво міністерств
внутрішніх справ України та Угорщини від 12 грудня 1992 р., договір про співробітництво між міністерствами внутрішніх справ України та Литовської
Республіки від 30 травня 1992 р., угода про співробітництво між міністерствами внутрішніх справ
України та Латвійської Республіки по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин від 21 жовтня 1992 р. Правовідносини
у цій сфері між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав врегульовані Мінською
конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних
справах (1993 р.). Особливе місце у міжнародному
співробітництві в кримінально-правовій сфері на-
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лежить Національному центральному бюро Інтерполу в Україні, створеному постановою Кабінету
Міністрів України від 25 березня 1993 р.
У випадку ж із Європейським Союзом не йдеться про двостороннє зближення правових систем,
оскільки можна говорити лише про одностороннє
наближення [1] української правової системи до
європейських правових стандартів але відсутність
міжнародного договору не є перешкодою для отримання та надання міжнародної правової допомоги.
Згідно з законодавством України, міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути
надано на підставі запиту іншої держави чи запитано на засадах взаємності.
Початком такого безпосереднього діалогу України і Європейського Союзу стала Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами та їх державами-членами
від 14 червня 1994 р. зважаючи на те, що існує необхідний зв'язок між повним впровадженням партнерства з одного боку та продовженням і завершенням Україною політичних, економічних та правових реформ з іншого боку, а також введенням факторів, необхідних для співробітництва, особливо в
світлі висновків Боннської конференції НБСЄ цей
діалог переріс у програму конкретних дій України
та Європейського союзу у кримінально-правовій
сфері з набуттям чинності для України Угоди з 1
березня 1998 р. та схваленням Європейською Радою 11 грудня 1999 р. Спільної стратегії Європейського Союзу щодо України стосовно спільної зацікавленості у питаннях співробітництва в галузі
боротьби з нелегальною імміграцією та торгівлею
людьми.
Саме після цього Україною були зроблені важливі кроки в напрямку наближення вітчизняного
законодавства до вимог права Європейського Союзу, пов’язані з низкою нормативно-правових актів. Спочатку Указом Президента України від 14
вересня 2000 р. була схвалена Програма інтеграції
України до Європейського Союзу, яка підкреслила
необхідність максимального використання існуючих зовнішніх можливостей для наближення України до членства у Європейському Союзі і, зокрема,
у проекті так званого «третього стовпа», який складає співробітництво судових та правоохоронних
органів [7].
Відповідно до ст. 6 Мінської конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних і кримінальних справах (1993 р.) обсяг
правової допомоги становлять десять таких форм:
складання та передача документів; проведення обшуків, виїмки; проведення огляду; пересилання
і видача речових доказів; проведення експертизи;
допит сторін, третіх осіб, підозрюваних, потерпілих, обвинувачених, свідків, експертів; порушення
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JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: THEORY AND PRACTICE

кримінального переслідування; розшук і видача
осіб, які вчинили злочини; визнання й виконання
судових рішень у цивільних справах, вироків у
частині цивільного позову, виконавчих приписів,
а також вручення документів. Стаття 542 КПК
України встановлені сім форм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження,
а саме: вручення документів; виконання окремих
процесуальних дій; видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення; тимчасова передача
осіб; перейняття кримінального переслідування;
передача засуджених осіб та виконання вироків.
Звертає на себе увагу недостатня термінологічна
узгодженість цих двох документів, що певною мірою ускладнює здійснення заходів щодо надання
міжнародної правової допомоги. Так, під поняттям
«вручення документів» у національному законодавстві розуміють документи й рішення, долучені
до запиту компетентного органу іноземної держави
про міжнародну правову допомогу, які підлягають
передачі визначеній у запиті особі. Згідно з ч. 3 ст.
3 Європейської конвенції про взаємну допомогу
у кримінальних справах (1959 р.) запитувана сторона має докласти всіх зусиль для виконання прохання (доручення). КПК України встановлено правила складання відповідного запиту виключно у
письмовій формі. При цьому запит має відповідати
вимогам Міжнародне право 179 міжнародного договору з відповідною запитуваною стороною. Належне оформлення запиту, його обґрунтованість,
якість сприяють ефективності його виконання. Для
забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження під час їх допиту до запиту
має бути залучено належним чином засвідчений
витяг відповідних статей КПК України, що містять
роз’яснення особі її прав та обов’язків. Окрім витягів, треба додавати чіткий і конкретний перелік
питань, які слід поставити особі або відомості, які
необхідно отримати від особи. Коли запит містить
прохання про отримання оригіналів документів,
про це в ньому необхідно прямо зазначати, адже
на підставі ч. 3 ст. 3 Європейської конвенції (1959
р.) запитувана сторона може передавати засвідчені
копії або засвідчені фотокопії запитуваних матеріалів судової справи або документів, якщо запитуюча
сторона чітко не зазначає про передачу оригіналів.
У запиті необхідно надати гарантії повернення таких оригіналів після того, як відпаде потреба в них,
а у разі отримання оригіналів – обов’язково забезпечити їх повернення по закінченні кримінального
провадження. Запит про правову допомогу, згідно з
ч. 3 ст. 7 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних
справах (1993 р.), має підписувати особа, яка його
склала. Згідно зі ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання
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міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК
України та міжнародним договором: допит учасників кримінального процесу, виїмка та обшук, проведення впізнання особи для пред’явлення предметів, вилучення речових доказів, відібрання зразків
для експертного дослідження тощо. Якщо ж для
виконання запиту компетентного органу іноземної
держави необхідно провести процесуальну дію,
виконання якої в Україні можливо лише з дозволу
прокурора або суду, така дія здійснюється лише за
умови отримання відповідного дозволу у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 562 КПК України. Крім
цього, відповідно до ч. 4 ст. 552 КПК України до
запиту про проведення обшуку, огляду місця події,
вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших
процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з кримінально-процесуальним
законодавством, додається інформація про докази,
що обґрунтовують потребу у відповідних заходах.
Дотримання зазначених вимог обов’язково. Здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з
порушенням його суттєвих умов не відбувається.
Одночасно це потягне за собою визнання недопустимими усіх доказів, отриманих у порядку міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій, для вчинення яких в Україні необхідний спеціальний дозвіл чи санкція, навіть якщо
в запитуваній країні такий дозвіл не вимагається
або його отримано згідно з чинним законодавством
запитуваної країни. Процесуальні дії, здійснення яких можливо лише за відповідним рішенням
слідчого судді або суду за КПК України: тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 159); арешт
майна (ст. 170); проникнення до житла чи іншого
володіння особи (ст. 233); обшук (ст. 234); слідчий
експеримент, що проводиться в житлі чи іншому
володінні особи (ч. 5 ст. 240); примусове залучення
особи для проведення медичної або психіатричної
експертизи (ч. 3 ст. 242); відбирання біологічних
зразків примусово для проведення експертизи (ч. 3
ст. 245); втручання у приватне спілкування (ст. 258)
у тому числі аудіо-, відео контроль особи (ст. 260);
арешт, огляд і виїмка кореспонденції (ст. 261, 262);
зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263); зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264); обстеження
шляхом таємного проникнення до публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи
(ст. 267); установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268); спостереження за
особою, річчю або місцем (ст. 269); аудіо-, відео
контроль місця (ст. 270); негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження
(ст. 274). Процесуальні дії, проведення яких по-
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требує санкції прокурора: огляд трупа, пов’язаний
з ексгумацією (ст. 239), обстеження особи (ст. 241),
контроль за вчиненням злочину (ст. 271). У всіх
зазначених випадках до запиту потрібно долучати процесуальне рішення слідчого судді, суду або
прокурора. Наступною формою правової допомоги
у КПК України визначено видачу осіб, які вчинили
кримінальне правопорушення. Відповідно до ст. 28
Європейської конвенції про видачу правопорушників (1957 р.), ця Конвенція щодо тих країн, до яких
вона застосовується, замінює положення будь-яких
двосторонніх договорів, конвенцій або угод, які регулюють видачу правопорушників між будь-якими
двома Договірними Сторонами. Видача особи (екстрадиція) – видача особи державі, компетентними
органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку.
Вагоме значення у міжнародному співробітництві належить процесу видачі осіб, які вчинили
кримінальне правопорушення (екстрадиція). в ст.
541 видача особи (екстрадиція) визначається як
процес видачі особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення
до кримінальної відповідальності або виконання
вироку. Екстрадиція включає: офіційне звернення
про встановлення місця перебування на території
запитуваної держави особи,яку необхідно видати,
та видачу такої особи; перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі; прийняття рішення за
запитом; фактичну передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої держави.Інститут видачі особи
(екстрадиції) спрямований на забезпечення принципу невідворотності покарання винних у вчиненні суспільно небезпечних діянь і відіграє важливу
роль у зміцненні та розвитку міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального судочинства [4].
Запит про видачу особи (екстрадицію) направляється за умови, якщо за законом України хоча б
за один із злочинів, у зв’язку з якими запитується
видача, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на максимальний строк не менше одного року або особу засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі і не відбутий строк становить
неменше чотирьох місяців.
У той же час особа, яка видана Україні за запитом може притягу У ст. 1 Конвенції закріплено
зобов’язання сторін видати одна одній, з урахуванням положень та умов, викладених у Конвенції,
всіх осіб, яких переслідують компетентні органи
запитуючої Сторони за вчинення правопорушення
або які розшукуються зазначеними органами з метою виконання вироку або постанови про утримання під вартою. Відповідно до ч. 1 ст. 2 Конвенції
видача правопорушників здійснюється у зв’язку
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із правопорушеннями, які караються за законами
запитуючої Сторони та запитуваної Сторони позбавленням волі на мінімальний строк не менше
одного року. Якщо особу визнано винною на території запитуючої Сторони, термін призначеного покарання має становити не менше чотирьох місяців.
У ст. 565 КПК України зазначено, що під тимчасовою передачею особи необхідно розуміти передачу особи, яка утримується під вартою або відбуває
покарання у вигляді позбавлення волі на території
іноземної держави і не притягується до кримінальної відповідальності в цьому кримінальному провадженні, з метою давання показань або участі в
інших процесуальних діях під час кримінального
провадження. Прохання про тимчасову передачу
має бути належним чином оформлено й містити
гарантії, що особа утримуватиметься під вартою
на території запитуючої сторони упродовж усього
періоду тимчасової передачі й буде своєчасно, до
закінчення взаємно узгодженого строку, повернена
на територію запитуваної сторони. Відповідно до
ст. 11 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959 р.) у тимчасовій
передачі може бути відмовлено, якщо: особа, яку
тримають під вартою, не погоджується на передачу; її присутність необхідна в ході кримінального
провадження, що здійснюється на території запитуваної сторони; передача може призвести до продовження строку утримання під вартою; існують і
інші першочергові підстави для того, щоб не передавати її на територію запитуючої сторони [8.].
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження – це комплексний правовий інститут, яким охоплено норми кримінального, кримінального процесуального, міжнародного
права. Співпраця у міжнародно-правовій галузі на
сьогодні здійснюється в різних формах. Виходячи
зі змісту наведеної у статті 542 Кримінального процесуального кодексу України обсяг такої співпраці
передбачає наступні її форми: 1) вручення документів; 2) виконання окремих процесуальних дій;
3) видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення; 4) тимчасова передача осіб; 5) перейняття кримінального переслідування; 6) передача засуджених осіб; 7) виконання вироків.
На сучасному етапі розвитку суспільства, в умовах інтернаціоналізації всіх сфер суспільного життя і, як наслідок, інтернаціоналізації злочинності,
поширення її типових закономірностей, тенденцій і
форм на інші країни і регіони, міжнародна правова
допомога у кримінальних справах, її належна правова регламентація в національному законі як одна
з найважливіших умов ефективного міжнародного
співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю
набуває значення гарантії здійснення правосуддя,
оскільки забезпечує можливість одержання докаOctombrie 2015
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зів у кримінальній справі, виконання прийнятих
процесуальних рішень, відшкодування заподіяного злочином збитку, притягнення до кримінальної
відповідальності винуватих у вчиненні злочину
осіб, вирішення інших завдань кримінального судочинства. Усе частіше у ході розслідування різноманітних злочинів та судового розгляду кримінальних справ національні компетентні органи однієї
країни запитують допомогу у іншої щодо надання
документальних і речових доказів, забезпечення
показань експертів та свідків, а також здійснення
екстрадиції обвинувачених або засуджених осіб.
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової
допомоги шляхом вручення документів, виконання
окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків.
Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Необхідність у міжнародній правовій допомозі виникає у випадках, коли обвинувачений чи
підозрюваний у кримінальній справі, порушеній на
території однієї держави, переховувається на території іншої держави або коли свідки, потерпілі або
інші учасники кримінального процесу, документи
у кримінальній справі, що розслідується або розглядається в суді на території однієї держави, знаходяться на території іншої держави, а також в інших випадках. У зв'язку з цим та з метою виконання завдань кримінального процесу, судові установи
держав-учасниць звертаються за допомогою про
розшук обвинуваченого або підозрюваного, його
затримання або взяття під варту, а потім про його
видачу з метою залучення до кримінальної відповідальності, а також про виконання слідчих чи інших
процесуальних дій (вручення судових документів,
проведення допиту та ін..), без яких неможливі
успішне розслідування, здійснення правосуддя у
кримінальній справі і виконання рішень суду.
Ми не можемо не погодитися з думкою О.М.
Снитюка, адже дослідження проблем адаптації
норм національного кримінального процесуального права до права ЄС обумовлено науковими
та практичними завданнями щодо реформування
кримінального процесуального законодавства та
правозастосовної діяльності з характерною для
України орієнтацією на європейські та міжнародні
стандарти ведення кримінального судочинства та
загальнолюдські правові цінності.
Постановка і дослідження будь-якої проблеми,
в тому числі і проблеми адаптації норм національного кримінального процесуального права до праoctombrie 2015

ва ЄС, слід враховувати наступні положення: поперше, взаємозв’язок понять «проблема» та «проблемна ситуація». Постановку проблеми визначає
проблемна ситуація, суть якої складає протиріччя
між визначеною ціллю та засобами її досягнення.
По-друге, необхідно визначити проблему сферу
існування проблемної ситуації. Вона може існувати в будь-якому виді людської діяльності: як в
теорії, так і на практиці. По-третє, оскільки проблемні ситуації є неоднорідними в інформаційнопізнавальному аспекті, то для їх вирішення в одних
випадках достатньо постановки та формулюванні
проблеми, в інших — завдань, але в найбільш поширених випадках, і проблем і завдань.
Проблемні ситуації теоретичного характеру
обумовлюються тим, що існують протиріччя між
метою та засобами дослідження процесу адаптації норм національного кримінального процесуального права до права ЄС. Метою є формування
сучасної теоретичної концепції адаптації норм національного кримінального процесуального права
до права ЄС. А засобами досягнення вказаної цілі
виступають існуючі теоретичні знання (поняття,
визначення, концепції, класифікації, методологічна база та ін.) щодо процесу адаптації норм національного кримінального процесуального права до
права ЄС. Протиріччя, що виникають між даними
елементами (метою і засобами), приводять до появи в пізнавальній діяльності проблемних ситуацій
теоретичного характеру, які в найбільш узагальненому вигляді можуть бути представлені у формах
недосконалості, недостатності існуючого знання
для досягнення вказаної мети. Зазначимо, що мова
йде не про всю сукупність відповідних знань, а
лише про її фрагменти.
Завершуючи загальний огляд проблемних ситуацій адаптації норм національного кримінального
процесуального права до права ЄС, слід відзначити
актуальність та необхідність подальшої теоретичної розробки даної проблеми. Для усунення проблемних ситуацій практичного характеру вважаємо за необхідне враховувати наступне: а) відомий
існуючий стан проблемної ситуації у сфері реалізації європейських стандартів провадження у кримінальному провадженні, інформація, що надана в
наукових дослідженнях, узагальненнях матеріалів
судової та прокурорсько-слідчої практики; б) існує чітке уявлення про бажаний результат (мету),
яким є режим реалізації європейських стандартів
провадження у кримінальному провадженні, відповідність національного галузевого законодавства
європейським стандартам здійснення правосуддя і
захисту прав людини в кримінальному судочинстві
(на даний час прийнято Закон України «Про ратифікацію угоди про партнерство та співробітництво
між Україною і Європейськими Співтовариствами
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та їх державами-членами» від 10.11.1994 р., Закон України «Про Концепції Загальнодержавної
програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС» від 21.11.2002 р. Для реалізації Концепції адаптації України до законодавства
ЄС, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 16.08.1999 р. № 1496, за ініціативою
Міністерства юстиції прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 р. № 629 «Про
внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів
України від 28.12.1992 р. №731»); в) в розпорядженні законодавця є процедури переходу від існуючого (проблемного) стану до бажаного. Остання
обставина припускає наявність теоретичного забезпечення законотворчої діяльності. Таким фундаментом повинна виступати сучасна теоретична
модель адаптації норм національного кримінального процесуального права до права ЄС, створення
якої потребує як перегляду існуючого знання відповідно до сучасних позицій в юридичній науці,
так і отримання нового знання.
З огляду на досвід країн Центральної та Східної
Європи необхідним є створення в Україні спеціальної державної установи, покликаної здійснювати
всебічне (насамперед, науково-аналітичне) забезпечення процесу адаптації на експертному рівні, а
саме Центру перекладів актів європейського права
при Міністерстві юстиції України [9]. Ми погоджуємося з думкою О.М Синюка про доцільність створення Центру перекладів актів європейського права, адже це крок вперед до міжнародної співпраці.
З цього приводу зазначимо, що в Україні раніше
був створений такий центр, але Постанова №1353
від 26 липня 1999 року втратила чинність у 2003
році. На нашу думку такий Центр повинен бути
незалежним від державних органів і виконувати
функції не лише перекладу актів європейського
права, а й вивчати законодавство інших країн на
основі чого вносити пропозиції по вдосконаленню
українського законодавства.
Висновки. Сучасний рівень злочинності, її професійний та організований характер, а також набуття нею транскордонних і транснаціональних
форм обумовлює необхідність консолідації зусиль
правоохоронних органів різних держав у здійсненні спільних заходів, спрямованих на протистояння
цьому антисуспільному явищу. З огляду на досвід
зарубіжних країн постає питання про створення в
Україні спеціальної установи, покликаної здійснювати всебічне забезпечення процесу адаптації на
експертному рівні, а саме Центру перекладів актів
європейського права.
Це все свідчить про те, що міжнародна співпраця займає не останнє місце в становленні України
як незалежної, суверенної та демократичної держави. Під час такої співпраці відбувається інтернаціоналізація усіх сфер суспільного життя.
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O LUCRARE ŞTIINŢIFICĂ INEDITĂ PENTRU DOCTRINA JURIDICĂ
DIN REPUBLICA MOLDOVA

P

entru doctrina juridică din Republica Moldova, anul 2015 a fost marcat de apariţia unei
lucrări ştiinţifice inedite, semnate de către doctorul
în drept Petru Railean, judecător în demisie onorabilă, cu un titlu mai mult decît sugestiv: Mecanismul jurisdicţional de asigurare a legalităţii în
statul de drept.
Chiar de la bun început este de remarcat că autorul
a intuit perfect necesitatea şi actualitatea unui asemenea demers ştiinţific pentru societatea noastră, inclusiv
ştiinţifică, şi îmbinînd armonios bogata sa experienţă
practică de magistrat cu o vastă documentare în domeniu a reuşit să elaboreze o lucrare temeinică, într-o manieră autentic ştiinţifică.
Cu toate că lucrarea nu este un unicat în arealul ştiinţific autohton, diferite momente ale problemei preocupînd şi alţi cercetători, ea are meritul deosebit de a
oferi o abordare distinctă a aspectelor ce ţin de: activitatea jurisdicţională, puterea judecătorească, jurisdicţia
constituţională şi principiul legalităţii în statul de drept,
avînd un pronunţat caracter integrativ.
Examinarea problematicii abordate în monografie
conduce la concluzia că ne aflăm în prezenţa unei cercetări complexe asupra esenţei şi importanţei mecanismului jurisdicţional de asigurare a legalităţii în statul
de drept. Lectura lucrării întăreşte această constatare,
deoarece autorul cercetează într-o manieră originală
şi vine cu precizări detaliate asupra unor importante
aspecte ale problematicii, în special asupra particularităţilor activităţii jurisdicţionale, legalităţii şi constituţionalităţii.
Actualitatea şi semnificaţia subiectului studiat considerăm că sînt de necontestat, mai ales în contextul reformei desfăşurate, deja de mult timp, în sfera justiţiei
moldoveneşti. Din aceste considerente, autorul se face
remarcat printr-o receptivitate inedită la necesităţile
timpului.
Sub aspect ştiinţific, am putea susţine că actualitatea studiului este pe deplin justificată de necesitatea:
• precizării conţinutului noţiunii „activitate jurisdicţională”;
• conturării accepţiunii contemporane a principiului legalităţii;
• identificării legalităţii constituţionale (constituţionalităţii) în cadrul regimului general al legalităţii;
• determinării rolului puterii judecătoreşti în noile
condiţii democratice;
• elucidării statutului puterii judecătoreşti în sistemul separaţiei puterilor în stat;
• concretizării exigenţelor cărora trebuie să corespundă aceasta pentru a-şi realiza misiunea;
octombrie 2015

• aprecierii rolului jurisdicţiei constituţionale în
asigurarea legalităţii.
Urmărind realizarea unui studiu complex asupra
esenţei şi particularităţilor activităţii jurisdicţionale în
vederea aprecierii rolului acesteia în asigurarea legalităţii ca principiu fundamental al statului de drept, autorul îşi structurează destul de logic şi judicios lucrarea,
acordînd atenţie şi analizînd profund cele mai importante aspecte al problematicii.
Astfel, autorul dezvoltă subiectul într-o consecutivitate logică de invidiat, pornind de la elucidarea
conţinutului legalităţii ca principiu fundamental întrun stat de drept şi de la esenţa şi valoarea justiţiei şi a
activităţii jurisdicţionale, continuă cu reliefarea rolului
şi statutului puterii judecătoreşti în statul de drept, precizînd mijloacele de care dispune aceasta pentru a asigura legalitatea în cadrul statului, precum şi exigenţele
cărora trebuie să se conformeze, pentru a reuşi realizarea cu succes a acestei misiuni, pentru ca într-un final
că fundamenteze ştiinţific rolul justiţiei constituţionale
în asigurarea constituţionalităţii ca nucleu al regimului
legalităţii într-un stat de drept.
În mod corespunzător, fiecare din cele opt capitole
ale monografiei sînt axate pe aspectele-cheie ale problematicii abordate, care se succed logic şi se completează reciproc, întregind un tablou relevant al mecanismului jurisdicţional de asigurare a legalităţii în statul
actual de drept.
Lucrarea se remarcă şi printr-o documentare foarte
bogată şi atentă. Sînt avute în vedere zeci de lucrări de
teorie, semnate atît de practicieni din sistemul judiciar, cît şi de savanţi cu renume din Republica Moldova şi din alte ţări, cum ar fi: România, Rusia, Ucraina,
Franţa, Azerbaidjan, Armenia etc. Acest fapt i-a permis
autorului să abordeze unele momente sub aspect comparativ, întregind astfel teoria dreptului moldovenesc.
Sînt de apreciat, în acelaşi timp, şi calităţile formale
ale lucrării: sistematizare foarte riguroasă a materiei,
expunere logică a ideilor, terminologie adecvată, stil
clar, aparat critic bine pus la punct, limbaj simplu şi
accesibil, utilizat la relatarea şi analiza diferitor idei şi
concluzii, manieră inedită de argumentare a propriilor
opinii şi viziuni, ceea ce denotă şi probitatea ştiinţifică
a autorului – aspect esenţial într-un astfel de demers
ştiinţific. Mai mult decît atît, în realizarea lucrării se
resimte, de multe ori benefic, amprenta de practician
a autorului.
Calitatea fundamentală a lucrării vizează totuşi fondul cercetării, respectiv bogăţia de idei, informaţii şi
soluţii pe care le aduce. Autorul însă nu s-a mulţumit să
preia automat dispoziţiile legislative, soluţiile din ju-
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risprudenţă sau opiniile din doctrină, ci le-a examinat
critic, exprimîndu-şi, de cele mai multe ori argumentat,
propriul punct de vedere sau ataşamentul la o anumită
viziune sau poziţie.
Ţinînd seama şi de elementele de drept comparat, autorul a venit cu importante propuneri şi recomandări de ordin teoretic şi practic, inclusiv de lege
ferenda, în materie de optimizare a mecanismului
jurisdicţional de asigurare a legalităţii în statul de
drept, ceea ce a sporit substanţial nivelul calitativ şi
ştiinţific al monografiei. Iată doar cîteva din concluziile de valoare ale autorului:
▪ „Puterea judecătorească, în cadrul unui stat de
drept, este menită să stea, în primul rînd, între celelalte
două ramuri ale puterii de stat, pentru a le echilibra, şi,
în al doilea rînd, între acestea şi persoană, respectînd şi
protejînd drepturile şi interesele acesteia. În confruntarea dintre om şi puterea de stat în orice manifestare a
acesteia (organ de stat, organ al administraţiei publice
locale, funcţionar public etc.), puterea judecătorească
trebuie să se plaseze pe o poziţie neutră şi imparţială,
pentru ca astfel să sancţioneze eficient şi corect orice
abuz admis de autorităţile publice, asigurînd în acest
mod respectarea demnităţii, drepturilor şi libertăţilor
constituţionale ale omului şi cetăţeanului”.
▪„Controlul judecătoresc constituie un element
fundamental al mecanismului jurisdicţional de asigurare a legalităţii. Valoarea deosebită a acestuia este
accentuată de faptul că în noile condiţii democratice,
cu ajutorul controlului judecătoresc, puterea judecătorească a devenit principalul garant al legalităţii în
sfera administraţiei publice (este vorba de contenciosul administrativ) şi în procesul aplicării constrîngerii juridice de către organele de drept, consolidînd
astfel poziţia cetăţeanului în raporturile sale cu puterea, devenind şi principalul garant al drepturilor şi
libertăţilor omului. La rîndul său, controlul judiciar
reprezintă principalul mecanism de asigurare a legalităţii justiţiei, de remediere a erorilor judiciare şi, prin
aceasta, de respectare şi apărare efectivă a drepturilor
omului într-un stat de drept”.
▪„În perioada contemporană, legalitatea constituţională (constituţionalitatea) reprezintă un element central
şi indispensabil al statului de drept. Dat fiind pericolul
absolutizării principiului legalităţii (demonstrat de istorie), legalitatea constituţională intervine ca o garanţie
fundamentală a legalităţii, presupunînd conformitatea
actelor normative şi a proceselor de exercitare a puterii
cu Constituţia. Legalitatea constituţională întruchipează un regim politico-juridic bazat pe un nivel înalt de
cultură juridică, în cadrul căruia este asigurată supremaţia Constituţiei, sînt protejate normele, principiile
şi valorile constituţionale şi sancţionate eventualele
încălcări ale acestora”.
▪ „Legalitatea constituţională reprezintă o parte

90

importantă a legalităţii în cadrul statului (un segment
situat la nivelul activităţii legislative şi normative), ea
avînd menirea de a asigura calitatea legii ca fundament
al legalităţii, caracterul constituţional al conţinutului
acesteia, precum şi a practicii de aplicare a ei în realitatea vieţii sociale. Asigurarea legalităţii constituţionale constituie astfel o premisă, o condiţie obligatorie
pentru afirmarea regimului legalităţii într-un stat de
drept democratic, fiind garanţia principală a realizării
şi protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului”.
▪ „Asigurarea legalităţii constituţionale în cadrul
statului depinde în mod substanţial de cîteva momente:
promovarea concepţiei şi principiului legalităţii constituţionale (constituţionalităţii); formarea culturii constituţionale; o jurisdicţie constituţională cu autoritate; o
instituţie eficientă de răspundere constituţională, care
să asigure sancţionarea inevitabilă a încălcărilor normelor constituţionale” etc.
Evident, acestea sînt doar cîteva din concluziile remarcabile la care a ajuns autorul în rezultatul investigaţiilor ştiinţifice realizate. În viziunea noastră, şi aceste
puţine momente citate vorbesc destul de mult despre
profunzimea şi originalitatea cu care a fost abordat
subiectul, despre noutatea ştiinţifică a lucrării în sine,
despre munca enormă şi migăloasă a autorului depusă la aprofundarea momentelor studiate anterior şi la
identificarea unor aspecte noi care urmează abia să fie
preluate şi analizate în continuare de către cercetători.
Privite în ansamblu, concluziile şi recomandările
conturate la finele monografiei marchează un aport considerabil al autorului la dezvoltarea teoriei legalităţii şi
constituţionalităţii, a ştiinţei dreptului constituţional şi
a teoriei generale a dreptului; la consolidarea contribuţiei puterii judecătoreşti şi a jurisdicţiei constituţionale
la asigurarea legalităţii şi constituţionalităţii în statul
de drept prin propunerea unor soluţii de optimizare a
activităţii jurisdicţionale desfăşurate de către acestea.
Cele menţionate denotă, în viziunea noastră, valoarea teoretico-practică deosebită a lucrării semnate de
către domnul doctor în drept Petru Railean, prezentînd-o ca fiind una utilă atît pentru factorii de decizie
implicaţi în procesul asigurării legalităţii în cadrul statului, cît şi pentru toţi cetăţenii interesaţi de ordinea de
drept şi de bunul mers al lucrurilor în societate. Din
acest punct de vedere, considerăm că monografia va
reuşi să ocupe un loc însemnat în bibliotecile teoreticienilor şi practicienilor, aducînd un plus de valoare
cunoştinţelor şi profesionalismului acestora.
În acelaşi timp, sperăm că inestimabilul aport teoretico-ştiinţific adus de către doctorul în drept Petru
Railean va fi apreciat la justa sa valoare şi valorificat în
practică de către factorii de decizie competenţi.
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Octombrie 2015

