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Valeriu Bujor la 60 de ani

C

u ocazia aniversării a 60
de ani de viață, colegiul de redacție al revistei „Jurnalul Juridic Național: teorie și
practică”, vă felicită
călduros și vă urează
mulți ani, sănătate și
multe alte realizări
pe făgașul științei
și
învățământului
național!
În cei 35 de ani de activitate profesională, ați
muncit cu pasiune și dăruire în domeniul criminologiei și al dreptului.
Ați stat la temelia înființării a patru instituții
de învățământ cu profil criminologic: Colegiul de
Criminologie, Universitatea de Criminologie, Liceul UCM și Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, în care au fost pregătiți pentru
viață nenumărați elevi și studenți.
Mai mult decât atât, ați condus binemeritat
ca rector Colegiul de Criminologie, Universitatea de Criminologie, Institutul de Științe Penale
și Criminologie Aplicată, ba chiar și Institutul
de Transport Naval din Ucraina, iar ca prorector
pentru știință – Academia Națională de Poliție
„Ștefan cel Mare”. De asemenea, ați condus numeroase subdiviziuni ale Universității Libere
Internaționale din Moldova, Universității „Alecu
Russo” din Bălți, Academiei Naționale de Poliție
„Ștefan cel Mare”, Institutului de Transport Naval din Ucraina și Universității de Criminologie.
În toate aceste funcții, ați susținut și ați venit cu
numeroase inițiative cutezătoare și inovatoare.
Ați profesat la numeroase și prestigioase
instituții de învățământ din țară și din străinătate, contribuind la pregătirea a mii de specialiști
în domeniul dreptului, psihologiei și securității.
Unii dintre ei dețin astăzi funcții înalte în organele de drept și alte instituții publice. Zeci dintre aceștia au îmbrățișat activitatea științifică
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și didactică, lucrând alături de dumneavoastră.
Vă puteți mândri cu unii dintre ei, așa cum vă
mândriți cu faptele dumneavoastră mărețe.
Cum mai rar se întâmplă, sunteți autorul a numeroase manuale și materiale didactice universitare, unele fără pereche în țară, pe care le vor citi
cu interes încă multe generații de studenți. Aceste
împliniri vă fac vrednic de înaltul titlu de profesor universitar pe care îl purtați și îl întruchipați.
Cercetătorii științifici vor citi încă mult timp
sutele de lucrări și zecile de cărți științifice pe
care le-ați scris. Purtat spre înălțimi de ideea științifică, ați contribuit în mare măsură la
înființarea Centrului de cercetări științifice în
Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” și, apoi,
a Centrului de cercetări științifice în Universitatea de Criminologie. Așa cum se cuvine, nu v-ați
mărginit la activitatea de conducător, ci și ați făcut descoperiri științifice de primă mărime. Noi
vă apreciem înalta erudiție și măiestria științifică
ieșită din comun, care vă impune ca o autoritate
științifică notorie.
Nu putem trece cu vederea nici activitatea editorială la care ați participat și pe care ați
susținut-o. Din râvna nestăvilită a domniei voastre, s-au născut mai multe reviste științifice și
centre editoriale universitare. Datorită acestora,
sute de lucrări științifice au văzut lumina tiparului, semănând cunoștințe în țară și dincolo de
hotarele ei.
Faptele frumoase v-au făcut cunoscut numele
în lumea criminologiei, învățământului, științei
și dreptului.
Vă dorim din tot sufletul putere de muncă,
inspirație și creativitate nesecată, noi descoperiri
științifice, învățăcei ascultători, recunoștința celor pe care i-ați format și susținut în viață și în
activitate!
La mulți ani!
În numele Colegiului de redacție,
redactor-șef L. ARSENE

februarie 2018
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VALERIU BUJOR – UN CONDUCĂTOR DE O MARE RARITATE

e rînd cu straiele de om, fiu, frate, tată, bunel,
învățător și cercetător științific, Valeriu Bujor
poartă și straie de conducător – rector al Institutului
de Științe Penale și Criminologie Aplicată.
Valeriu Bujor poartă straie de conducător de
mulți-mulți ani. Le-a purtat în țară și în străinătate,
în sectorul public, privat și oștesc, în învățămînt și
în știință.
Mulți dintre noi au avut destui șefi pentru a-și face
o bună măsură. De aceea, putem spune că straiele de
conducător stau bine pe omul, învățătorul și cercetătorul științific Valeriu Bujor.
Conducătorul Valeriu Bujor a dat întotdeauna cea
mai mare însemnătate lucrului bine făcut. Chiar și
atunci cînd înălățimea lucrului făcut urcă peste măsură,
el nu își slăbește așteptările privitoare la o îndeplinire
fără meteahnă a sarcinilor puse. El îți poate întoarce
de nenumărate ori foile, cerîndu-ți ceva mai bun. Răbdarea lui nu are capăt, căci îți poate întoarce pînă și de
zece ori un material. Valeriu Bujor așteaptă de la fiecare lucrător să se depășească în ceea ce face zi de zi.
Valeriu Bujor nu numai tinde, ci și știe să atingă
cele mai înalte culmi. Pentru cei cărora le pasă de
ceea ce fac, lucrul sub conducerea acestuia înseamnă o putință cît se poate de bună de a pune umărul
la mari înfăptuiri. Conducătorul Bujor nu se ferește
să preia ce este mai bun de la alții, dar nici nu se
mulțumește cu atît, căutînd neîncetat noi căi de a
îmbunătăți învățămîntul și știința națională.
Mai presus de toate, conducătorul Bujor crede în
organizare, într-o inginerie socială care poate schimba totul! El este omul schimbării. Caută neîncetat
formula ideală de organizare a instituției. Creativitatea lui organizatorică pare să nu aibă capăt. Nimic
nu este bătut în cuie. Născocirile domniei sale te pot
uimi puternic. Îți vine să crezi uneori că va putea să
stoarcă apă și din piatră. Nu este ușor să ții pasul, dar
te bucuri atunci cînd viața se schimbă spre bine.
Așa cum se întîmplă rar în lumea șefilor, Valeriu Bujor nu își bate joc niciodată de subalternii săi.
Îi place să glumească, uneori mai pipărat, dar nu
folosește înjosirea pentru a stăpîni, a se preamări sau
a se răzbuna. Nu folosește nici glume, atunci cînd
cineva nu le înghite cu plăcere.
Rectorul Bujor nu uită niciodată de viața fiecăruia. Vrea să știe cum o duce familia lucrătorului, ce
bătăi de cap îl chinuie, cum se simte, ce își dorește
și multe altele. Este înțelegător și simțitor cu nevoile
altora. Dacă îi stă în puteri, atunci nu pregetă să îi
sară în ajutor.
februarie 2018

Cei dintre noi care au purtat straie de conducător știu bine cît de grele sînt, cel puțin atunci cînd
le porți cu răspundere. Vorbele domniei sale ne destăinuie că straiele de conducător devin mai ușoare
pentru Valeriu Bujor atunci cînd este susținut de cei
care îl urmează.
Înțelepciunea noastră strămoșească ne învață că
putem să judecăm despre un om după prietenii lui.
Depănînd firul acestei înțelepciuni, am putea spune
că un conducător poate fi judecat după lucrătorii lui.
Valeriu Bujor își alege lucrătorii după însușirile nu
numai profesionale, ci și omenești. El caută oameni
cinstiți, harnici, buni la inimă și cu alte trăsături asemănătoare.
De la Valeriu Bujor poți învăța de toate. Citește
repede și cu nesaț. Înghite carte după carte. La acestea, se adaugă ideile lui, care curg ca din izvor. Nimeni nu poate ține socoteala lucrărilor pe care le-a
citit, sînt mii și mii. Iată de ce de la el are ce învăța
și cel tînăr, și cel în vîrstă. Am spune chiar că de la el
are ce învăța o țară întreagă.
Rectorul Valeriu Bujor este și un făuritor de conducători. Nu vorbim numai despre cunoștințele pe
care le împărtășește tinerilor conducători de subdiviziuni. El îi susține cu încredere. Nu se lasă înșelat
de subalternii cîrcotași și nu îi lasă să își schimbe superiorul după voia lor. Așteaptă însă de la conducătorii din subordinea lui să știe să facă lucrul fiecărui
subaltern și să o facă mai bine.
Este de-a dreptul cu neputință să înțelegi ce
precumpănește în Valeriu Bujor: învățătorul, cercetătorul științific sau conducătorul. Pentru el, diriguirea
este o știință și o măiestrie, care cere dăruire și implicare. El ține și trage de hățurile diriguitorului așa
cum lăutarul ține și trage de arcușul vioarei. Valeriu
Bujor îndeplinește conducerea cu aceeași migală și
interes cu care desfășoară o cercetare științifică. Conducerea îi aduce multă plăcere. Plăcerea vine nu de la
puterea stăpînirii, ci de la dibăcia care ajută o corabie
să străbată marea învolburată. El depune mult suflet
în fiecare mișcare de cîrmaci.
Mult stimate domnule Valeriu Bujor, vă felicităm
călduros în legătură cu aniversarea a 60 de ani de
viață și 35 de ani de activitate. Vă urăm sănătate de
fier, liniște sufletească, voie bună, putere de muncă,
împlinire în toate și mulțumire de la toate!
La mulți ani!
Colectivul Institutului de Științe Penale și
Criminologie Aplicată
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P

MESAJ DE FELICITARE

e 04 martie, Bujor Valeriu, rector al Instituției
Private de Învățământ „Institutul de Științe
Penale și Criminologie Aplicată” îşi aniversează
ziua de naştere. Născut în anul 1958 domnul Bujor
Valeriu anul acesta împlinește o frumoasă vârstă de
60 ani.
Dl Valeriu Bujor își poate aminti cu mare drag
că în activitatea sa, a trecut practic toate posturile
didactice și de cercetare: șef al cabinetului metodic,
lector, lector superior, conferențiar universitar, șef
de catedră, profesor universitar și, respectiv, colaborator științific (coordonator, principal), secretar
științific al consiliului științific specializat, șef al
serviciului de cercetări științifice, șef al centrului de
cercetări științifice, prorector pentru știință, rector al
instituției superioare de învățământ.
Calităţile personale şi pregătirea de excepţie au
făcut din Bujor Valeriu un profesionist şi un model
de urmat desăvârşit.
În acest sens, în mod special, poate fi menționată
perioada anilor 1991-1999, când dl Valeriu Bujor,
fiind în funcție de cadru didactic, cercetător științific
și prorector în cadrul Academiei MAI „Ștefan cel
Mare”, a fost unul dintre cei care a pus bazele
activității științifice ale Academiei, contribuind la
afirmarea acestei instituții în calitate de Centru de
cercetare a activității privind asigurarea ordinii de
drept în plan național și internațional.
Grație eforturilor domnului Valeriu Bujor, în
cadrul Academiei de Poliție a fost fondat Centrul
de cercetări științifice - prima unitate de cercetare
științifică cu caracter criminologic din țară (1997),
inclusiv crearea primei specializări în criminologie,
iar activitatea de cercetare științifică a cunoscut o
intensificare majoră atât sub aspect cantitativ, cât și
calitativ în sânul acestei instituții superioare.
Profesorul Bujor Valeriu a educat o pleiadă de
discipoli, care s-au afirmat drept criminologi și
cercetători atât în țară, cât și peste hotarele Republicii Moldova, pe care i-a îndrumat spre realizări
științifice majore.
În activitatea sa, dl V. Bujor s-a manifestat ca un
excelent organizator și manager cu experiență în domeniul învățământului și științei. El este organizator
și promovator activ al învățământului privat din țară
și a stat la temelia creării instituțiilor de învățământ
cu profil criminologic.
Un merit deosebit îi revine dlui Valeriu Bujor în
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constituirea și promovarea socială a criminologiei
ca știință, instruire și practică anticrimă. El este pe
bună dreptate considerat unul dintre fondatorii criminologiei autohtone.
Domnule Rector, dle Profesor, dragul nostru Îndrumător – Valeriu Bujor!
În numele întregului colectiv studențesc al
instituției pe care ați fondat-o și pe care o administrați
cu măiestrie, venim cu cele mai sincere felicitări cu
ocazia celei de a 60-a Zi de naștere!
Cunoaștem că această perioadă nu a fost pentru
Dumneavoastră deloc ușoară. În realizarea unor idei
și activități, v-ați ciocnit cu multiple obstacole. Într-o societate în plină derivă, care întârzie tot mai
mult să pășească pe făgașul normalității, rolul dumneavoastră este unul crucial. Sper că recunoștința și
respectul generațiilor tinere, cărora ochii Domniilor
Voastre le-au luminat privirile și calea, să vă dea
noi forțe întru propășirea binelui, adevărului și întru
promovarea cunoașterii.
Vă mulțumim pentru dedicație, sacrificiu și devotament, pentru rezistență într-un mediu care nu este
lipsit de stres și neajunsuri, pentru rezultatele frumoase și curajul de care dați dovadă în fiecare zi.
Contribuția dumneavoastră la dezvoltarea personalităţii fiecărui student este crucială. Aţi fost şi
rămâneţi promotorul bunătăţii, demnităţii umane şi
cel mai bun prieten al studenților.
60 de ani este prea puțin pentru a le reuși pe toate,
este prea puțin pentru istoria Dumneavoastră într-o
carte, dar este suficient pentru o bază bine întărită și
forjată ca fierul în timp, care are deja o formă pe care
o putem construi.
Senatul studențesc vă aduce sincere urări de sănătate, bunăstare, armonie și plinătate sufletească,
bucurii, apreciere și stimă pe care le meritați din
plin.
Vă dorim să aveți în preajmă oameni dragi care
să vă petreacă și să vă aștepte, să aveți parte de zâmbete la orice răsărit și mulțumesc la fiecare apus.
Să aveți putere și longevitate profesională, noroc în
toate și să vă păzească Dumnezeu.
La mulți ani, dle Rector, Profesor, Îndrumător,
bunul Prieten al studențimii!
Victoria TĂBÎRȚĂ,
Președintele Senatului Studențesc al IȘPCA

februarie 2018
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Поздравительный адрес
Дорогой Валерий Георгиевич!

П

римите идущие от наших сердец поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего юбилея!
Время непростительно быстротечно, но подчас оно бывает щедрым. Мы хорошо
помним молодого, талантливого и незаурядно трудолюбивого адъюнкта Академии МВД
СССР, блистательно защитившего кандидатскую диссертацию.
А сейчас мы приветствуем в Вашем лице уже доктора права, профессора, выдающегося молдавского учёного, создателя известной далеко за пределами республики молдавской криминологической школы.
Благодаря Вашей преданности нашей науке, Вашей бесконечной энергии и прекрасным организаторским способностям Вы сумели в своё время создать уникальный Криминологический Университет, теперь – Институт уголовного права и прикладной криминологии, который Вы возглавляете. Воистину, имя Вам – Созидатель!
В далёкой и морозной Москве мы всё же постараемся разыскать бутылочку доброго молдавского вина, чтобы поднять бокал за здоровье и процветание нашего верного
друга, замечательного, никогда не унывающего, доброго и щедрого душой человека –
Валерия Георгиевича.
Здоровья, счастья, удачи Вам и Вашей прекрасной семье!
Мы всегда с Вами. Вы всегда с нами!
С глубоким уважением, от имени российских криминологов:
Михаил Матвеевич Бабаев,
заслуженный деятель науки России
Доктор юридических наук, профессор
Юрий Миранович Антонян,
заслуженный деятель науки России
Доктор юридических наук, профессор
Виталий Ефимович Квашис,
заслуженный деятель науки России
Доктор юридических наук, профессор
Татьяна Валентиновна Пинкевич,
доктор юридических наук, профессор;
Владимир Андреевич Плешаков,
доктор юридических наук, профессор
04 марта 2018 г.
г. Москва
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OMAGIU PROFESORULUI UNIVERSITAR VALERIU BUJOR
CU PRILEJUL 60 de ANI DE LA NAȘTERE

J

ubileul de 60 de ani de la naștere a profesorului universitar, doctor în drept Valeriu Bujor constituie un bun prilej de a aduce un elogiu
acestei personalități, care reprezintă un etalon de
valoare unanim recunoscut de comunitatea oamenilor de știință din domeniul dreptului. Cu o deosebită prețuire evidențiem personalitatea sa, ca un
model de profesionalism, de om implicat cu multă pasiune şi dăruire de sine în cultivarea valorilor
umane prin educație și cercetare, înregistrând rezultate de excepție, pentru care merită toată stima și
admirația.
Domnul profesor universitar Valeriu Bujor este
bine cunoscut atât în Republica Moldova, cât și
în cercurile științifice din afara țării, ca un promotor asiduu al interacțiunii dintre diverse ramuri și
instituții în vederea sintetizării de noi sfere de cercetare în domeniul dreptului. Pe parcursul a peste trei
decenii, domnul profesor universitar Valeriu Bujor
a publicat cca 160 de lucrări științifice şi metodico-didactice, dintre care peste 50 de cărți, lucrări
de importanță valorică inegalabilă, consacrate celor
mai actuale probleme ale dreptului penal, criminologiei, devianței sociale. Domnul profesor universitar
Valeriu Bujor este un adevărat explorator în domeniul învățământului juridic, excelent organizator şi
manager cu experiență, cel care a stat la temelia fondării unor instituții recunoscute și centre de cercetare cu profil criminologic, precum Colegiul de Criminologie, Universitatea de Criminologie, Institutul
de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Asociația
de Criminologie, Centrul de Studii Comparative în
Științe Juridice.
Există oameni „binecuvântaţi de Dumnezeu”,
dispuşi să ajute, şi care trăiesc nu numai pentru
sine, dar contribuie numai cu bine la viaţa celor care
s-au pomenit să fie în preajmă. Un astfel de om este
domnul profesor universitar Valeriu Bujor ale cărui
eforturi și sacrificii sunt dedicate educației mai multor generații de tineri, astăzi specialiști de cea mai
înaltă calificare – criminologi, avocați, procurori,
judecători etc. atât în Republica Moldova, cât și în
alte țări.
Este dificil a creiona conturul deplin al unei
personalități, de aceea vom selecta doar câteva repere semnificative, care să constituie un cadru defini-
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toriu al Domniei sale. Domnul profesor universitar
Valeriu Bujor s-a născut la 4 martie 1958 în satul Sofia, raionul Drochia. De mic copil a însușit adevărul
că pentru a obţine ceva în viaţă nu este altă cale decât
ceea de a munci insistent, cu dăruire de sine, deseori până la sacrificiu. Acest îndemn i-a fost călăuză
sfântă pe tot parcursul vieţii şi activităţii sale. După
absolvirea şcolii medii din satul natal și a serviciului
militar în termen, susține concursul la Şcoala Superioară de Anchetă Penală a MAI URSS (1979-1983),
iar mai apoi, continuă studiile la doctorat în cadrul
Academiei MAI al URSS (1988-1991).
Domnul profesor universitar Valeriu Bujor a fost
printre cei care au pus bazele activității științifice în
Academia Națională de Poliție „Ștefan cel Mare”
(1991-1999), contribuind la afirmarea acestei
instituții în calitate de centru de cercetare în plan
național și internațional. Grație eforturilor Domniei
sale, în cadrul Academiei a fost constituit Centrul
de Cercetări Științifice – prima unitate de cercetare
științifică cu caracter criminologic din țară (1995),
fapt care ulterior a contribuit la lansarea studiilor de
doctorat şi masterat (1997).
Adevărata vocație de cercetător a domnului profesor universitar Valeriu Bujor se relevă în promovarea științei criminologice, elaborând și susținând
mai multe concepte, legități și teze novatorii, printre
care; violența criminală, criminologia penitenciară,
securitatea criminologică, criminalitate în grup şi
organizată, analiza și prognoza criminologică, multiplele propuneri de lege ferenda. Realizările notabile ale domnului profesor universitar Valeriu Bujor se
înscriu în lista performanțelor de excelență în domeniul criminologiei.
Opera științifică a domnului profesor universitar Valeriu Bujor este înalt apreciată în țară şi peste
hotarele ei, constituind lucrări de referinţă pentru
mediul academic şi universitar (multiple citări, includeri în lista literaturii recomandate). Tematica lucrărilor sale converg către un tot întreg, publicațiile
științifice constituind o trecere succesivă de la o
concepție la alta. Un merit deosebit îi revine dlui
Valeriu Bujor în promovarea socială a criminologiei, ca trilogie - știință, instruire și practică anti-crimă. Domnia sa este pe bună dreptate considerat unul
dintre promotorii criminologiei autohtone. Grație
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eforturilor consecvente ale domnului profesor Valeriu Bujor în Nomenclatorul domeniilor de formare
profesională pentru învățământul superior a fost introdusă specialitatea Criminologie.
Pe parcursul întregii sale cariere științificodidactice și manageriale, domnul profesor universitar Valeriu Bujor a ocupat mai multe funcții și la
fiecare treaptă a devenirii sale umane și profesionale
a demonstrat o maximă responsabilitate şi seriozitate, un spirit organizatoric deosebit. Vocația, spiritul
de lider și experienţa managerială relevantă pe care
domnul profesor universitar Valeriu Bujor a acumulat-o pe parcursul anilor, i-au permis de fiecare dată
să mobilizeze cu succes colectivele pe care le-a condus, pentru atingerea obiectivelor, aducând astfel o
contribuţie reală la dezvoltarea ştiinţei, învăţământului superior, a dreptului din Republica Moldova.
Domnul profesor universitar Valeriu Bujor, în
calitate de președinte al Asociației Independente de
Criminologie din Republica Moldova, este un activ
propagator al realizărilor științei penale şi criminologice naționale, reprezentând Republica Moldova
la numeroase reuniuni științifice internaționale.
Profesorul universitar Valeriu Bujor a educat o
pleiadă de discipoli, care s-au afirmat drept criminologi şi cercetători atât în ţară, cât şi peste hotarele
Republicii Moldova (Canada, Irak, România, Rusia)
pe care i-a îndrumat spre realizări științifice majore.
Sub conducerea științifică a acestuia, au fost susţinute 7 teze de doctorat, una dintre care a fost apreciată de către CNAA, ca teză de excelență.
Din anul 1998 până în prezent, domnul profesor
universitar Valeriu Bujor a fost și este membru al
consiliilor de redacție al mai multor reviste naționale
și internaționale: Revista de Filosofie, Sociologie
şi Științe Politice a AŞM, Legea şi viaţa (Закон и
жизнь), Revista de Criminologie, Drept Penal şi
Criminalistică, Jurnal Juridic Național: teorie și
practică. Ultimele două reviste au fost înființate cu
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aportul și sprijinul nemijlocit al domnului profesor
Valeriu Bujor. Este membru al Seminarului științific
inter-universitar de profil (specialitatea – științe penale), membru al Comisiei de experți CNAA.
Dimitrie Gusti afirma că „cea mai înaltă datorie etică a cuiva este să devină o personalitate”.
Domnul profesor universitar Valeriu Bujor este o
personalitate, pe care a cucerit-o prin străduinţă, insistenţă şi pasiune. Pedagog de elită, cercetător recunoscut în diverse domenii ale științelor juridice,
domnul profesor universitar Valeriu Bujor rămâne a
fi un maestru spiritual pentru generaţiile de studenți,
masteranzi și doctoranzi, personalitate de excepţie a
comunității academice, format pe puternice fundamente morale, un OM de stofă, ales dintre aleşi.
Model de inteligență și de dăruire profesiei sale,
profesorului universitar Valeriu Bujor pentru merite
deosebite i-a fost decernat titlul onorific de Doctor
Honoris Causa al Academiei MAI din Volgograd
(Rusia), al Institutului de Transport Naval din Ismail
(Ucraina) și Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată (Republica Moldova). Este decorat
cu Medalia de Aur pentru merite în învățământ de
către Academia Internațională de Personal.
Domnul profesor universitar Valeriu Bujor se bucură de o stimă deosebită în mediul universitar și
academic, de recunoștința discipolilor săi, toți cei de
alături savurând mai cu seamă din bunăvoința Domniei sale, surprinși de responsabilitatea şi exigenţa
sa, de inteligenţa înăscută, de erudiţia sa deosebită,
de principialitatea şi verticalitatea sa de cetățean,
profesor și cercetător.
Vivat! Crescat! Floreat! Profesor Valeriu BUJOR!
Valeriu CUȘNIR,
profesor universitar, doctor habilitat în drept,
director al Institutului de Cercetări Juridice
și Politice
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C

La mulți ani Valeriu Bujor!

u prilejul aniversării frumoasei vârste de 60 de
ani adresăm un cald mesaj de felicitare, consideraţiune şi apreciere profesorului universitar, rectorului
Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
Valeriu Bujor!
După absolvirea Şcolii Superioare de Urmărire Penală
a Ministerului Afacerilor Interne al URSS în anul 1983,
domnul Valeriu Bujor îşi începe cariera în calitate de lector
al catedrei de Criminalistică, şef al Cabinetului Metodic,
secretar al comitetului comsomolist în cadrul instituţiei în
care și-a făcut studiile. După cinci ani de activitate a fost
selectat pentru a-şi continua studiile de doctorat în cadrul
Academiei Ministerului Afacerilor Interne al URSS din
or. Moscova la specialitatea criminologie, unde a susținut
teza de doctor în științe juridice în anul 1992.
În perioada anilor 1991 – 1999 dl Valeriu Bujor îşi
desfăşoară activitatea în cadrul Academiei Naţionale de
Poliţie „Ştefan cel Mare” în calitate de lector, lector superior, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific, şef al
Serviciului de cercetări ştiinţifice, redactare şi editare, şef
al centrului de Cercetătări ştiinţifice, consultant principal
al Laboratorului de cercetări ştiinţifice strategice şi prognoză al Centrului de cercetări ştiinţifice, prorector pentru activitatea ştiinţifică. În această perioada dl Valeriu
Bujor a contribuit la formarea Centrului de cercetări ştiinţifice – prima unitate de cercetare ştiinţifică în domeniul
criminologiei din Republica Moldova și la crearea primei
specializări în știința criminologiei.
Un merit deosebit îi revine dlui Valeriu Bujor în activitatea de promovare a criminologiei ca domeniu de cercetare ştiinţifică, domeniu de instruire şi practică anticrimă.
Pe parcursul activităţii sale a predat cursul de criminologie în cadrul mai multor instituţii de învăţământ (Academia Naţională de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Universitatea
Liberă Internațională din Moldova, Colegiul de Criminologie, Universitatea „Alecu Russo” din or. Bălţi, Institutul
de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată din Moldova,
Institutul de Transport Naval din or. Ismail, Ucraina), a
organizat zeci de conferinţe ştiinţifico-practice naţionale
şi internaţionale, privind conceptul violenţei criminale,
problemele crimei organizate şi economiei tenebre.
Desfăşurând activitatea în cadrul acestor instituţii,
dl Valeriu Bujor obţine titlul didactic de profesor universitar, deţine funcţii de colaborator ştiinţific superior, primprorector, rector al Universităţii de Criminologie, rector al
Institutului de Transport Naval din or. Ismail din Ucraina
şi rector al Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie
Aplicată din Moldova.
În mediul academic din domeniul jurisprudenței,
dl V. Bujor este binecunoscut ca un propagator perseverent al criminologiei. Datorită eforturilor depuse de
dl Valeriu Bujor în anul 1995 a fost creată Asociaţia
Independentă a Criminologiei, unde este ales Preşedinte al acestei organizații. Sub conducerea Domniei sale,
această primă asociaţie criminologică din Republica
Moldova a constituit și promovat iniţiativa de fondare a instituţiilor de învățământ specializate în dome-
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niul criminologiei. Astfel, în 1998 datorită inițiativei
și activității dlui Valeriu Bujor în Republica Modova
a fost înfiinţată Universitatea de Criminologie, apoi în
2010 a fost fondat Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. Fondatorii acestei instituţii de
învățământ superior îşi propun un ambiţios proiect de
reorganizare a politicilor învățământului universitar
prin lansarea dinamică a învăţămîntului alternativ.
În întreaga sa activitate, profesorul Valeriu Bujor s-a
manifestat ca un excelent organizator şi manager în domeniul învăţământului superior şi ştiinţei. Dumnealui
este un organizator activ şi un promovator perseverent al
învăţământului privat din Republica Moldova.
În domeniul pregătirii cadrelor de cercetători profesorul Valeriu Bujor a pregătit șapte doctori în drept, care s-au
afirmat în calitate de cercetători științifici și specialiști în
criminologie, atât în ţară, cât şi peste hotarele Republicii
Moldova. În prezent dl profesor dăscăleşte cu deosebită
dăruire încă opt doctoranzi, care se află în plin proces de
elaborare al tezelor de doctor în drept.
Pentru meritele sale academice, autor a peste 160 de
lucrări didactico-ştiinţifice, majoritatea fiind în domeniul
criminologiei şi a dreptului penal, şi datorită activităţii sale polivalente şi multilaterale, profesorului Valeriu
Bujor îi sunt acordate titlurile onorifice: Doctor honoris
cauza a Academiei MAI din or. Volgograd (Rusia) şi a Institutului de Transport Naval din or. Ismail (Ucraina), este
decorat cu distincţiile: Medalia de aur pentru merite în
învăţământ (2008), Medalia jubiliară penru merite în educaţie (2009), Medalia MAI Pentru serviciu impecabil.
Aportul profesorului Valeriu Bujor la dezvoltarea criminologiei în Republica Moldova este unul deosebit. Cu
siguranţă, tot ce a reușit Dumnealui în toți acești ani de
activitate este apreciat de colegii de breaslă, de specialiștii
din domeniu, de practicieni - reprezentanți ai organelor de
ocrotire a normelor de drept, de toți acei care îl cunosc şi
care au avut norocul și s-au bucurat de contribuţia adusă
de profesorul V. Bujor la formarea lor profesională.
Prin munca depusă şi rezultatele obţinute, profesorul
V. Bujor s-a impus în comunitatea cercetătorilor din domeniul jurisprudenței ca o veritabilă valoare, un exemplu
al cutezanței și puterii de a munci.
Remarcăm cu bucurie frumoasele relații de colaborare
dintre Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată și Universitatea de Studii Europene din Moldova. Ne
exprimăm convingerea că această colaborare fructuoasă
se va păstra pe parcursul anilor și va contribui la întregirea imaginii instituțiilor noastre ca centre moderne de
educație, știință și cultură.
Administrația și colectivul de cadre didactice al
Universității de Studii Europene din Moldova Vă urează mulţi ani fericiţi, multă sănătate, noroc, prosperitate,
performanțe în activitatea desfășurată zi de zi!
Cu alese considerații,
Iurie Sedlețchi,
prof. univ., doc. – rectorul USEM
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Profesor VALERIU BUJOR, savant și jurist, la 60 de ani

A

dresăm sincere felicitări dlui Valeriu Bujor,
Rector al Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, ajuns la vârsta „tinereții înțelepte”
de 60 de ani, om de aleasă cultură și ținută, rafinament
și modestie, un inegalabil și neobosit căutător al idealurilor științifice și care se bucură pentru fiecare discipol
lansat în lumea științei criminologice și fiecare lucrare
ce a văzut lumina tiparului.
Profesorul Valeriu Bujor face parte din pleiada
personalităților ce au făurit și au trăit crearea statalității
Republicii Moldova, ca apoi să-și racordeze întreaga
sa existență idealurilor naționale, printre care formarea
unui corp profesionist de criminologi și juriști ocupă locul de bază.
Un jurist cu o pregătire profesională de excepție, deosebit de tenace, cu o mare capacitate de muncă, calități
prin care a impus respect colaboratorilor săi, domnul profesor Valeriu Bujor dă mereu dovadă de o competență
deosebită în profesie și promovând relații de conlucrare
perfecte atât în calitatea sa de șef în diferite funcții ocupate de-a lungul timpului, cât și în calitate de coleg, alături
de care am avut onoarea să activăm.
Apreciem faptul că profesorul Valeriu Bujor este acel
tip de savant-jurist activ care se documentează suplimentar, este selectiv și sintetic; citește multă literatură de specialitate și legislație, inclusiv operele multor specialiști în
domeniul criminologiei și a științelor adiacente. Se implică în lucrările sale științifice cu multă dedicație și găsește
de cele mai dese ori soluții ingenioase și care, prin ideile
sale progresiste, depășesc viziunile și realitățile din prezent, proiectându-se vizionar într-un viitor mai mult sau
mai puțin îndepărtat.
Unul dintre subiectele filozofice preferate pe care le
discută mereu cu prietenii și colegii săi se referă la modalitatea de elaborare a unui concept criminologic național
ce ar avea drept obiectiv diminuarea și controlul fenomenului infracțional până la cotele general acceptabile de
societate.
De fapt, dl Valeriu Bujor este un teoretician și practician cu îndelungată și prodigioasă activitate în domeniul
științei criminologice, care a dat speranțe și aripi multiplelor generații de tineret studios și dornic de a-și aduce
contribuția la aplicabilitatea științei criminologice în Republica Moldova.
De sub pana inspirată a dlui profesor Valeriu Bujor trăiesc aievea în paginile volumurilor publicate, cu intensitatea eforturilor făcute și a pasiunii pentru drept, adevărurile
științifice din domeniul criminologiei și a dreptului penal.
În incursiunile sale științifice a pus mereu în evidență
elementele definitorii ale științei criminologiei, iar prin
discipolii săi pe care i-a ghidat cu iscusință, a reușit cercetarea diverselor aspecte ale dedesubturilor fenomenului
criminogen.
De altfel, apreciem că lucrările Domniei sale, profesorul Valeriu Bujor, prin modul în care sunt gândite, concepute și prezentate, nu trebuie să lipsească de pe masa
de lucru a tuturor celor care interferează cu fenomenul
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criminalității, în special a celor care sunt responsabili de
elaborarea politicilor publice naționale în domeniul prevenirii infracționalității.
Prin bogăția de idei și viziune, prin abordarea problematicilor ce vizează o gamă extinsă a elementelor constitutive ale științei criminologice, lucrările dlui profesor
Valeriu Bujor depășesc granițele naționale și ar putea fi
valorificate cu brio la nivel internațional, inclusiv la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, sens în care
apreciem că s-ar impune traducerea lor sumară, cel puțin,
într-o limbă de circulație internațională.
Înaltele sale calități profesionale sunt dublate de
însușiri umane ieșite din comun, lăsând mereu o urmă
neștearsă în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut.
Este persoana căruia îi place să fie generos, în sensul că
împărtășește mereu din experiența sa celor cu care vine
în contact fără să aștepte ceva în schimb. Putem să ne
mândrim cu faptul că ne-a acordat prietenia sa. Îl prețuim
pentru bunul simț și, totodată, pentru modestia, corectitudinea și generozitatea sa. În relațiile cu colegii este conciliant, cinstit, sincer, corect, plăcut în discuții, chiar și
în cele contradictorii, debordând de energie și entuziasm,
plin de solicitudine și înțelegere.
Pregătirea sa juridică profundă este dublată de o cultură generală largă, mult apreciată de toți cei din jurul
Dânsului. Se impune celor din jur prin inteligența sa vie,
prin umorul său de calitate și prin pornirea sinceră și sufletească de a-i ajuta pe colegi și pe discipoli cu sfaturi
și pur și simplu cu un cuvânt cald-părintesc adresat din
bunătate și mărinimie.
S-a dovedit a fi un fin cunoscător al oamenilor cu valoare și cu caracter, reușind să selecteze o echipă de discipoli, convingându-i să se lanseze în domeniul căutărilor
(adesea anevoioase) științifice, care a constituit pentru
fiecare dintre ei o rampă de lansare într-o carieră juridică de succes. Dânsul încearcă mereu să-și conștientizeze
discipolii, cu mândrie părintească că, prin cercetare în
domeniul criminologiei, fiecare dintre ei și toți în echipă
făuresc istorie.
Este un deschizător de drumuri, creator de istorie și
nu spunem doar vorbe mari, ci este realitatea dovedită
de fapte.
Ca ființe umane existăm prin ceea ce suntem, prin
ceea ce înfăptuim, prin ceea ce lăsăm, atât prin faptă, cât
și prin idee, ca și măsură a valorii. În acest sens, profesorul Valeriu Bujor, prin operele sale valoroase în domeniul dreptului și în special al criminologiei și-a perpetuat
existența…ca om și ca savant…
Stimate Domnule Profesor Valeriu Bujor, toți cei din
cadru colectivului Academiei de Administrare Publică ce
v-au cunoscut calitățile omenești și personalitatea ilustră,
la împlinirea frumoasei vârste de 60 de ani, vă urează la
mulți ani, și să continuați a fi un purtător și promotor al
unei îndelungate tradiții juridice și dedicație științifică!
Oleg BALAN,
Rector al Academiei de Administrare Publică,
doctor habilitat în drept, profesor universitar
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Óâàæàåìûé Âàëåðèé Ãåîðãèåâè÷!
Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ þáèëååì! Â 60 ëåò æèçíü ïðèîáðåòàåò íîâûé ñìûñë è
íîâûå êðàñêè. Æåëàþ äóøîþ âñåãäà áûòü ìîëîäûì è áîäðûì, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ïîáîëüøå æèçíåííîé ýíåðãèè è ñèë, òîëüêî ïîçèòèâíûõ ìûñëåé è
ïðèÿòíûõ ñîáûòèé. À åùå ëþáÿùèõ è ðîäíûõ ëþäåé ðÿäîì.
Ñ óâàæåíèåì
Ðåêòîð ÊÃÓ ,äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
êîíôåðåíöèàð óíèâåðñèòàð
Ñåðãåé Çàõàðèÿ

Un dascăl de excepție

U

n om dăruit de Dumnezeu cu mult bun simt, un savant de excepție și mereu în slujba semenilor. Un intelectual de excepție! A știut întotdeauna să pregătească oameni pentru viitor și
de viitor! În științele criminologice și penale a fost mereu pregătit și un adevărat izvor de cercetate
pentru cei care doreau și doresc să-și îmbunătățească cunoștințele în aceste domenii. Experiența
vieții sale l-a făcut întotdeauna un exemplu viu de dăruire pentru cei din jur. A condus doctorate, a
scris multe studii și articole de specialitate de un real folos pentru studenții, masteranzii și doctoranzii Facultăților de drept din Republica Moldova și nu numai.
Mie personal, mi-a fost ca un părinte! Niciodată nu m-a lăsat fără răspuns la problemele ce se
iveau în cercetarea mea ca doctorand în vederea definitivării Tezei de doctor. Era prietenos, dăruit
cu multă răbdare și acorda sprijinul de care aveai mare nevoie! Niciodată nu l-am văzut trist sau supărat, deși avea ca orice om multe probleme. Acest lucru l-a făcut pe Valeriu Bujor să nu capituleze
și să se lase înfrânt, deși unii doreau acest lucru!
După doctorat în 2001, l-am avut ca rector, eu predând la Universitatea de Criminologie, apoi ca
și coleg la Facultatea de Drept din cadrul Universității de stat din Bălți, la catedra de Drept penal.
Valeriu Bujor era același: prietenos, coleg bun, dar și un bun sfătuitor. Mereu venea cu ceva nou în
domeniul dreptului și în special al criminologiei. Făcea cercetări și studii pe un anumit eșantion de
oameni, iar rezultatele erau pe măsură.
Domnule profesor Valeriu Bujor, va rog eu să nu îmbătrâniți niciodată, să rămâneți același care
ați fost întotdeauna, savant, om de știință, cercetător și bun manager, dar și un dascăl de excepții.
Opera dvs. va dăinui peste ani, iar anii vor confirma că nu ați trecut oricum prin viață și că ați lăsat
ceva urmașilor, urmașilor Moldovei!
Octavian pop,
conf. univ. dr., România
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O MĂREȚIE ÎNTRUCHIPATĂ
Octavian BEJAN,
criminolog, prorector, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

D

acă numărăm gradele, titlurile, distincțiile sau
altele asemănătoare, atunci nu putem judeca
drept nici însușirile, nici faptele criminologului Valeriu Bujor, așa cum se întâmplă, din păcate, aproape
întotdeauna în lumea științifică și nu numai.
Omul de știință Valeriu Bujor a plămădit o teorie
criminologică generală (О сущности преступности,
1998), o teorie despre cunoașterea criminologică (deocamdată nepublicată, dar făcută publică la cursurile de
criminologie) și o lege criminologică (Криминология
и основы предупреждения преступлений, 2005).
Împreună cu unul dintre învățăceii săi a mai țesut o
teorie criminologică generală și o lege criminologică
(Interes și crimă, 2004), înrudite cu cele dintâi. Pentru
a da o măsură dreaptă acestor descoperiri științifice,
vom spune că numai o mică parte din țările lumii
se pot mândri cu teorii criminologice generale, mai
puține – cu legi criminologice și mai puține – cu o
teorie a cunoașterii criminologice.
Criminologul Valeriu Bujor a deschis un colegiu, o
universitate, un liceu și un institut de criminologie – Colegiul de Criminologie (1995), Universitatea de Criminologie din Moldova (1998), Liceul Teoretic de Drept
al UCM (1998) și Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (2010), așa cum nu s-a mai întâmplat
în cele mai multe dintre țările bătrânului continent.
Învățătorul Valeriu Bujor a scris, de sine stătător
sau în conlucrare, mai multe cărți de învățătură de
care nu au mai fost scrise pe la noi până la domnia sa.
El este, bunăoară, unul dintre autorii celui dintâi manual de drept penal, de criminologie, de drept penal
comparat și de deviantologie sau autorul celui dintâi
manual de statistică criminologică. A scris, de fapt,
patru manuale de statistică criminologică! Foarte
puține dintre țările lumii au un asemenea manual.
Zeci dintre foștii săi studenți au îmbrățișat meseria
de cercetător științific și de dascăl (Octavian Bejan,
Sergiu Ilie, Igor Ursan, Sergiu Casian, Sergiu Bejan, Andrei Guștiuc, Veaceslav Ursu, Igor Trofimov,
Tudor Osoianu, Iurie Odagiu, Ștefan Belecciu, Veaceslav Gratii, Marin Gherman, Valeriu Țurcan, Alexandru Zosim, Alexandru Pareniuc, Iurie Larii, Iurie
Bulai, Gheorghe Botnaru, Irina Iacub, Diana Rusu,
Cristina Cîrlan și mulți alții). O parte dintre aceștia
predă astăzi cot la cot cu învățătorul său (Octavian
Bejan, Djulieta Vasiloi, Larisa Buga, Irina Iacub,
Diana Rusu, Iurie Bulai, Octavian Pop sau Cristina
Cîrlan). Unii dintre învățăceii săi au făcut chiar desfebruarie 2018

coperiri științifice cu care profesorul Bujor se poate
mândri în aceeași măsură ca și cu descoperirile pe
care el, însuși, le-a făcut.
Datorită cercetătorului științific Valeriu Bujor, au fost
înființate câteva unități de cercetare criminologică – Serviciul de cercetări științifice, redactare și editare și, apoi,
Centrul de cercetări științifice al Academiei de Poliție
„Ștefan cel Mare” și Centrul de cercetări științifice al
Universității de Criminologie din Moldova, care au dat
o roadă științifică bogată. Numai foarte puțini criminologi din lume au strălucit cu așa înfăptuiri.
Valeriu Bujor a pus virtos umărul la înființarea
unei reviste științifice de criminologie – Revista de
criminologie, drept penal și criminalistică. În mai
puțin de jumătate dintre țările lumii, criminologii își
pot vedea lucrările într-o revistă științifică specializată. De asemenea, el a pus umărul la înființarea a
unei reviste științifice juridice de cuprindere națională
– Jurnalul juridic național: teorie și practică. Avem
puține reviste științifice de drept în țară, ceea ce ne
vorbește despre însemnătatea acestei fapte.
Să mai spunem că Valeriu Bujor a fost începutul celei dintâi asociații criminologice naționale –
Asociația Independentă de Criminologie din Republica Moldova (1995).
Datorită susținerii conducătorului Valeriu Bujor,
cercetătorii științifici de la institutul de criminologie
pe care l-a înființat și pe care îl conduce pe bună dreptate au parte de cea mai nepărtinitoare metodologie de
măsurare a roadelor muncii lor științifice din țară sau
poate chiar dincolo de hotarele acesteia.
Nu în cele din urmă, criminologul Valeriu Bujor
s-a acoperit de cinste pentru participarea sa sârguincioasă la înființarea celei dintâi specialități criminologice în învățământul superior, pe care o regăsim în
puține țări – Criminologie și științe penale. Pe deasupra, a deschis cel dintâi masterat în criminologie din
țară (învățământ postuniversitar de magistru).
După întoarcerea fiului rătăcitor pe pământul
strămoșesc, Valeriu Bujor a stârnit o înflorire a criminologiei naționale așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată până la el și se va mai întâmpla cine știe când...
Am putea spune chiar că Valeriu Bujor este întemeietorul criminologiei autohtone. Puțini criminologi din
lume se pot lăuda cu o asemenea faptă.
Dacă le privim pe toate, atunci vedem că Valeriu
Bujor este un om de știință fără seamăn în neamul
nostru.

13

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

Câteva cuvinte despre mentor
Djulieta Vasiloi,
Lector universitar Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

Î

n succesiunea anilor care jalonează neîncetat
trecerea ireversibilă a timpului și ne măsoară
atât de cadențat existența, fiecăruia dintre noi ne este
dat să trăim momente cu adevărat înălțătoare și zile
binecuvântate de Spiritul suprem universal.
În pragul omagierii ilustrului Om de știință, rector, Valeriu Bujor și încercând să îmi pun câteva
amintiri în ordine, mă gândeam că aș putea vorbi
cronologic despre acest „Om al neamului”.
În primul rând, despre șeful Valeriu Bujor, persoana care mi-a redirecționat calea profesională.
Chiar și astăzi îmi amintesc ziua în care, pentru prima dată, l- am cunoscut pe Rectorul Universității de
Criminologie – domnul Valeriu Bujor, un om liniștit,
cumpătat, sigur, care, după o mică chestionare, mi-a
încredințat predarea cursului de drept penal și în 10
zile trebuia să pregătesc toate materialele necesare!
În al doilea rând, despre mentorul Valeriu Bujor.
Legătura noastră de mentor-discipol s-a format în
anii 2001-2002, atunci când, la inițiativa dumnealui,
cadrele didactice tinere s-au înscris și au urmat studii
de masterat, mai apoi - studii de doctorat. Perioada
următoare avea să își lase adânc amprenta de „criminolog” pe destinele noastre, pe destinul meu de
cercetător științific și de cadru didactic. Lăudabilă
este calitatea de dascăl a dlui Valeriu Bujor, care m-a
învățat, prin prisma sinelui de conducător științific,
să văd acolo, unde nu vede nimeni, să culeg de acolo
de unde pare că nu este nimic, să găsesc adevărul
altfel decât îl știu alții! În această postură de mentor,
l-am cunoscut și pe cercetătorul științific Valeriu
Bujor.
Cercetătorul științific Valeriu Bujor a scris foarte
mult (scrie acum și va continua să scrie). A scris „în
pagină” și „în suflete”. Opera domniei sale, cea scri-
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să în pagină, este remarcabilă, unică pentru criminologia autohtonă, profundă prin gândire, nouă prin
idee, logică în expunere, scrisă foarte limpede, fără
a sublinia prețiozitatea ideilor sale de mare însemnătate, lucrată, prelucrată în cursul anilor de cercetare,
transmisă spre continuare, nouă, discipolilor dumnealui.
Dar, Domnul Profesor a scris și „în suflete”. Scrierea „în suflete” este o scriere care transmite vocea
maestrului, metoda sa de gândire, este o scriere
specifică spiritelor înalte. Această scriere se perpetuează din generație în generație, vocea, căldura și
metoda. Bineînțeles că noi putem doar să tindem
spre aceleași culmi și să sperăm că vom fi destoinici
celui ce ne-a sădit sămânță cu sămânță din copacul
cunoașterii științifice!
În al patrulea rând, despre Omul Valeriu Bujor!
Am să încerc, epitetic vorbind, prin a-l asemui în
primul rând cu un „stejar netăcut”. Este ceva sacru în simbolistica stejarului, pentru că stejarul are o
atragere către fulger ceea ce a făcut ca mitologia să
îl apropie de Zeus.
O altă apreciere pe care o putem da Omului Valeriu Bujor este cea de „arcă”, pentru că arca poartă și
salvează ceea ce este mai bun.
„Plăcută neliniște a puterii academice”, puterea
în scris; i-a plăcut de asemenea și a făcut-o magistral; și-a exersat puterea atât în scris, cât și în comunitatea din care a făcut parte și pe care a condus-o
atâta timp.
„Un fluviu de cuvinte care se desface în deltă”,
pentru că îi place să vorbească, îi place să scrie și a
arătat că scrisul nu este un mod de a încetini gândirea,
ci de a o ridica pe culmile cunoașterii științifice.
La mulți ani, mentorul meu, VALERIU BUJOR!

februarie 2018
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CARIERA DIDACTICĂ A PROFESORULUI UNIVERISITAR
VALERIU BUJOR.
60 DE ANI DE VIAȚĂ ȘI 35 DE ANI DE ACTIVITATE – BILANȚUL UNOR
REALIZĂRI REMARCABILE ȘI REPER PENTRU O ASCENSIUNE ÎN
PERESPECTIVĂ
Tudor OSOIANU,
doctor în drept, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator al Institutului de Cercetări Juridice
și Politice

A

ctivitatea prodigioasă a profesorului universitar Valeriu Bujor s-a desfășurat nu numai
în instituţiile de învăţământ superior din Republica
Moldova – la Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”
a MAI, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,
dar și în afara țării noastre.
Domnul Bujor Valeriu debutează pe tărâmul pedagogic în 1983 cu funcția de șef al Cabinetului metodic
al Catedrei de criminalistică a Școlii Superioare de
Anchetă Penală a M.A.I. al U.R.S.S din or. Volgograd. Prima funcție didactică este cea de lector la Catedra de criminologie și profilaxie a infracțiunilor din
aceeași instituție.
Totuși, manifestarea plenară a abilităților didactice începe în Republica Moldova, cu activitatea în
funcția de lector la Catedra de drept penal și criminologie (1991-1993) a Academiei Naționale de Polițe
„Ștefan cel Mare”. Urmează promovarea în funcția
de lector superior la aceeași catedră (1993-1994) și
conferențiar universitar (1994-1999).
Conștient de imposibilitatea existenței unei școli
de criminologie fără un cerc de criminologi care să
împărtășească aceeași viziune, organizează un cerc
științific studențesc, ai cărui membri îl vor însoți în
constituirea și dezvoltarea criminologiei autohtone,
printre care s-au remarcat Octavian Bejan, Sergiu
Ilie, Igor Ursan, Valeriu Țurcan, Gheorghe Botnaru
și Sergiu Casian.
În funcția de prorector pentru știință al Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”, obține includerea
specialității de criminologie la studiile postuniversitare specializate de magistru, punctând o nouă realizare pentru criminologia națională. Este important să
menționăm că anume Valeriu Bujor și Andrei Groza
au fost cei care au început și au izbutit să pună în
mișcare învățământul de masterat la Academia de
Poliție „Ștefan cel Mare”, instituția care a eliberat de
altfel prima diplomă de master din țară.
februarie 2018

Activitatea de rector al Universității de Criminologie pe parcursul anilor 1999-2004 o cumulează cu
funcțiile de șef al Catedrei de criminologie și drept penal (cumul intern), ulterior de conferențiar-universitar
la aceeași catedră. A reușit să îi coopteze la catedră nu
numai pe profesori care aveau experiență de activitate în cadrul organelor afacerilor interne, ci și pe unii
proaspeți absolvenți ai facultăților de drept din țară,
care au fost selectați în urma unui concurs riguros. Întru apropierea Universității și a Colegiului de Criminologie de doritorii de a face studii în aceste instituție,
este pusă temelia și este dirijat procesul instructiv-didactic la mai multe filiale din țară. Este o experiență
fără precedent în Moldova pe acele timpuri.
Întru înlesnirea procesului didactic-instructiv,
domnul Valeriu Bujor a contribuit la fondarea unui
centru editorial în cadrul Universității de Criminologie. Astfel, în perioada 1999-2003, angajații
Universității de Criminologie publică circa 290 de
titluri, dintre care 47 lucrări metodico-didactice. Profesorii sunt stimulați și au posibilitatea nu numai să
elaboreze, ci și să publice materiale cu caracter didactico-metodic din contul universității.
În cadrul Universității de Criminologie din Moldova, depune eforturi considerabile pentru educația
și instruirea unei generații noi de criminologi. O parte
considerabilă a absolvenților Universității de Criminologie se încadrează în subdiviziunile centrale și teritoriale ale MAI.
Tot în cadrul acestei instituții, va demara, în premieră națională, o serie de cursuri de criminologie:
- Statistica criminologică,
- Analiza criminologică a personalității infractorului,
- Victimologie,
- Criminologie aplicată,
- Analiză statistică a criminalității,
- Deviantologie.
În virtutea unor circumstanțe de ordin obiectiv, în-
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cepând cu anul 2004, este angajat peste hotare, mai
exact în Ucraina, la Institutul de Transport Naval din
Ismail (sudul Basarabiei), unde deţine următoarele
funcţii:
- şef de catedră;
- prorector pentru ştiinţă;
- rector-interimar;
- preşedinte.
Domnul Valeriu Bujor a fost ales, de senatele universitare, Doctor Honoris Causa al Academiei MAI
din Volgograd (Rusia) şi Institutului de Transport Naval din Ismail (Ucraina).
Deci, în activitatea sa, domnul Valeriu Bujor s-a
manifestat ca un excelent organizator şi manager
cu experienţă în domeniul învățământului. El este
organizator și promovator al învățământului privat din țară. A stat la temelia creării instituțiilor de
învățământ cu profil criminologic, cum ar fi: Colegiul de Criminologie, Universitatea de Criminologie
și Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (2010), ultima fiind în prezent unica instituție
de învățământ cu profil criminologic nu numai din
Republica Moldova, ci și din tot spațiul Europei de
Sud-Est și CSI.
În calitate de rector al Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, organizează și dirijează
formarea iniţială şi continuă, la nivel universitar, în
domeniile socio-umanistic, juridic și criminologic, cu
scopul de dezvoltare personală, al inserţiei profesionale a individului şi al satisfacerii nevoilor de competenţă ale mediului socio-economic.
Valeriu Bujor este îndrumătorul și coautorul primului manual autohton de criminologie: Elemente
de criminologie, elaborat împreună cu discipolii săi
Octavian Bejan, Sergiu Ilie și Sergiu Casian. Totodată, el este autorul primului manual de statistică criminologică: care va servi drept îndrumar metodologic
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prețios pentru cercetările criminologice empirice și
analizele statistico-criminologice.
A elaborat și a publicat în coautorat cursul de lecții
Teoria generală a dreptului și Comentariul la partea
generală a Codului penal.
Din cele aproximativ 150 de lucrări publicate de
profesorul Bujor, 24 sunt materiale didactice. Totodată, savantul Valeriu Bujor a realizat unele studii în
domeniul didacticii și psihologiei judiciare și sociologiei juridice.
Este decorat cu Medalia de aur pentru merite în
învăţământ (2008) de către Academia Internațională
de Personal. Deosebit de semnificativ este faptul că
majoritatea dintre cei care astăzi și-au legat activitatea profesională de criminologie au fost educați sau
determinați să pășească în acest domeniu de către Valeriu Bujor. Indiferent în care instituție a activat, el a
tins să formeze criminologi sau să antreneze diverși
specialiști în activitatea criminologică.
La lecții, reușește să deschidă calea spre o criminologie liberă de dogmele ideologice și de a educa
generația tânără pentru o nouă societate. Îi captivează pe studenți prin idei originale și luări de atitudini
impresionante. A avut capacitatea de a identifica, din
rândul lor, pe acei care au excelat prin abnegație și
stăruință, care ulterior au devenit discipoli și promotori ai ideilor novatoare și promotori ai criminologiei
autohtone.
Profesorul universitar Valeriu Bujor devine un
profesor cu literă mare, admirat de studenți, masteranzi, doctoranzi și colegi de breaslă pentru gândirea sa profundă, critică și plină de originalitate, care
altoiește voința de a pătrunde în esența fenomenelor
sociale studiate.
La mulți ani și la noi realizări frumoase, mult stimate profesor!
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PIAȚA DROGURILOR ȘI A PRECURSORILOR INDICĂ IARĂȘI
COD GALBEN
Ștefan STAMATIN,
profesor universitar, doctor în drept
Referent: profesor universitar, doctor în drept Valeriu BUJOR
REZUMAT

În acest articol sunt reflectate unele tendințe care rezidă din analiza criminologică a infracțiunilor legate de droguri și
precursori. De asemenea, se identifică și pericolul social sporit pe care îl prezintă pentru societate fenomenul traficului
ilicit de substanțe narcotice. Ca urmare, se constată că una dintre tendințele esențiale ale fenomenului investigat constă în
creșterea permanentă a persoanelor consumatori ai drogurilor. Această și alte tendințe sunt caracteristice atât pentru Republica Moldova și România, cât și pentru alte state ale lumii.
Cuvinte-cheie: pericolul traficului ilicit de droguri, droguri și precursori, tendințe ale traficului ilicit de droguri, consum
ilicit de droguri, criminalitate legată de circulația ilegală a substanțelor narcotice

SUMMARY

The market of drugs and precursors shows the yellow code. This article reflects some trends that stem from the criminological analysis of drug and precursor crimes. It also identifies the increased social danger posed to society by the illicit
traffic of narcotic substances. As a result, one of the main trends of the phenomenon investigated is the permanent growth of
people as drug users. This trend is characteristic both for the Republic of Moldova and Romania, as well as for other states
of the world.
Keywords:danger of illicit drug trafficking,drugs and precursors, trends of illicit drug trafficking, illicit drugs, offenders
related to illegal circulation of drugs

Aduc, și pe această cale, cele mai mari considerațiuni mentorului meu, bunului meu prieten,
profesorului universitar și omului de valoare a neamului moldav Valeriu BUJOR! Aniversarea
este un moment excelent de însumare, motiv foarte bun pentru a determina condițiile de
formare a omului de știință. Profesorul universitar Valeriu BUJOR s-a consacrat pe deplin
oricând și oriunde: fie că este vorba de relații amicale, fie că se referă la relații de serviciu sau
de cercetare științifică. Cu mult respect, considerațiune și recunoștință Vă admir, domnule
mentor. Mulțumesc pentru atitudine. La mulți ani!

I

ntroducere. Etapa contemporană de dezvoltare a Republicii Moldova confirmă, a câta oară,
lipsa de experiență a clasei politice de a construi o
societate bazată pe interesul general. Nici transformările sociale necontrolate ale anilor trecuți, nici
”particularitățile deosebite” de dezvoltare ale țării
noastre nu pot îndreptăți deraparea guvernărilor perpetuu de la interesul general spre multiple interese de
grup. O astfel de situație a stimulat răspândirea largă a
diverselor fenomene sociale negative, printre care se
februarie 2018

evidențiază și infracțiunile legate de circulația ilegală
a substanțelor narcotice. Narcomania și narcobusinessul reprezintă fenomenul cel mai complex, profund
și tragic al întregii planete, în condițiile în care, anual,
miliarde de dolari și sute de mii de oameni sunt atrași
într-o afacere nesăbuită.
Flagelul stupefiantelor reprezintă un grav pericol
ce amenință tot mai mult umanitatea, printr-o diversitate de forme specifice, pornind de la influența nocivă pe care o are asupra tinerei generații și altera-
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rea relațiilor interumane, continuând cu distrugerea
sănătății, îmbogățirea nejustificată din punct de vedere moral sau licit-economic a infractorilor, apariția
de organizații criminale redutabile, care de multe ori
concurează cu puterea unor guverne și culminând cu
provocarea unor adevărate războaie locale, soldate cu
pierderi de vieți omenești [1].
Problema consumului de droguri și narcomania
în Republica Moldova este și mai vădită prin amploarea sa, devenind una dintre frânele principale de
dezvoltare a societății. Pericolul acestui flagel este
dictat și de faptul implicării tot mai mult și mai mult
a generațiilor tinere. Studiile efectuate au demonstrat
rapiditatea de propagare a acestui fenomen, deosebit
de îngrijorător, în care media de vârstă a consumatorului este în continuă scădere. Categoria de populație
tânără este mai puțin experimentată și, totodată, mult
mai predispusă la diverse experimente fără ca să-și
gestioneze riscurile, uneori, din cauza unei informări
insuficiente, fragmentate, deficitare. Conform datelor
operative polițienești [2], vârsta consumatorilor de
droguri în anul 2017 rămâne neschimbată față de anul

2016, adică cei mai mulți cetățeni încep a întrebuința
droguri de la vârsta de 16-17 ani. Substanțe inflamabile se toarnă în foc și de mass-media scrisă, dar, mai
cu seamă, de cea electronica. Aceste ispite promovate
cu multă iscusință de mass-media sunt imposibil de
depășit.
Adolescenții și tinerii care consumă droguri sunt
potențialii delincvenți, deoarece dependența și duritatea sindromului de abstinență (sevrajul) îi determină să apeleze la orice căi pentru a obține banii
necesari procurării drogului [3]. Primul pas (după
vânzarea obiectelor personale, furtul de bani și al
obiectelor de valoare din casă) este angrenarea în
furturile din buzunare, după care urmează furturile din mașini, tâlhăriile și alte infracțiuni comise cu
violență [4].
Datele statisticii oficiale [5] indică asupra faptului că pe teritoriul RM (fără regiunea transnistreană
de pe malul stâng al Nistrului) infracțiunile legate de
droguri și precursori, înregistrate în perioada anilor
2008-2017, se caracterizează printr-o anumită structură după cum este reflectat în tabelul nr.1.

Tabelul nr. 1. Infracțiuni legate de droguri pe regiuni si ani
Total pe
republică
Municipiul
Chișinău
Municipiul Bălți
Nord (incl.
Bălți)
Centru
Sud
U.T.A Găgăuzia

2008

2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016

2 126

1 879

1 794

1 657

1 575

1 147

1 268

1 179

1 125

712

707

692

651

631

510

505

443

366

218

234

233

212

233

138

155

194

155

687

616

595

550

512

298

396

397

378

314
152
53

252
145
41

255
120
40

227
125
34

194
147
49

138
109
50

170
111
40

153
117
29

189
132
34

Datele prezentate denotă o fluctuație instabilă a infracțiunilor legate de droguri și precursori.
Cu siguranță, în ultimii 10 ani situația s-a schimbat
spre bine. Dacă în anul 2008 s-au înregistrat 2126
infracțiuni legate de droguri și precursori, în 2016
(ultimul an cu date complete) [7] s-au înregistrat doar
1125 de astfel de infracțiuni ce constituie o scădere
considerabilă de mai bine de 47%. Acest succes de
durată constantă revine organelor specializate și cu
atribuții în domeniu. În particular, poliția (cu multiplele sale transformări, modernizări și optimizări) a
devenit mai experimentată, mai profesionistă. În ceea
ce privește ultimul an, grație operațiunii „Antidrog”,
care și-a desfășurat consistent activitatea în ultimele
două luni ale anului 2017, dar care are și continuare,
numărul infracțiunilor din domeniul descris, în un-
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2012

2017 [6]
1139
-

sprezece luni ale anului 2017 a depășit cota totală a
anului 2016. Acesta va atesta o creștere, după datele
neoficiale, mai bine de zece la sută.
Datele tabelului de mai sus ne oferă posibilitatea
de a analiza distribuția geografică a infracțiunilor legate de droguri și precursori. Fără multe cunoștințe
de analiză criminologică, aceste date denotă faptul că
municipiile Chișinău și Bălți sunt principalele piețe
de desfacere a drogurilor din țara noastră, constituind cel puțin 50% din totalul pieței. Regiunea de nord
a țării înregistrează întotdeauna un număr mai mare
de infracțiuni legate de droguri, în special legate de
cultivarea plantelor care conțin substanțe narcotice
în cantități interzise. Aceasta se datorează, mai cu
seamă, zonei transfrontaliere de nord (cu România și
Ucraina). Probabil, tot din această cauză cel mai ”refebruarie 2018
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numit” raion în acest sens este raionul Soroca, care a
înregistrat cel mai mare număr de infracțiuni legate
de droguri și precursori, astfel deținând acest ”trofeu”
mulți ani la rând.
Raioanele de nord au cei mai mari indicatori în
Republica Moldova în ceea ce privește infracțiunile
legate de traficul de droguri. Acesta poate fi explicat
prin faptul că, în nordul și nord-estul țârii, este concentrată în mare parte cultivarea plantelor care conțin
substanțe narcotice, aceasta fiind o sursă de venit pentru populația rurală [8].
Să facem un mic efort intelectual și să calculăm
beneficiul celor care organizează activitățile ilicite
cu droguri. Unii dintre foștii consumători de droguri
confirma cheltuieli în sumă de 40-50 dolari SUA zilnic pentru droguri. La Dispensarul National de Narcologie sunt luați la evidentă unsprezece mii cinci
sute șaizeci și doi consumatori de droguri [9]. În realitate, numărul lor este mult mai mare. Și dacă zilnic
fiecare consumator ar cheltui 40-50 de dolari pentru stupefiante, se pare că în buzunarele celor care
fac aceste afaceri, ajung sume enorme. De aici se
desprinde, ca și concluzie, că afacerea profitabilă cu
droguri este foarte atractivă pentru diverse categorii
de populație oriunde nu s-ar afla ei. Mai mult ca atât,
de multe ori circumstanțele din anturajul apropiat
predispun spre o atare afacere. Și mă refer, în primul
rând, la baza normativă care ar trebui să reglementeze domeniul astfel încât să descurajeze astfel de
activități infracționale.
Acum am ajuns în situația când nu e o mare problemă să le cumperi. Drogurile se vând peste tot: în
discoteci, pe Internet, în scara blocului și chiar în
instituțiile de învățământ. Deși legea prevede pedepse
aspre, persoane condamnate sunt foarte puține pentru
că sunt protejate și, de multe ori, ele sunt protejate
exact de cei care au menirea și obligația să lupte cu
traficul de stupefiante [10]. Statisticile Ministerului de
Interne arată că în ultimii trei ani, polițiștii au depistat
peste cinci mii de cazuri de păstrare și comercializare
a drogurilor. În judecată au ajuns peste 4.000 de dosare, iar condamnări doar 280.
Cu siguranță, conducerea poliției cunoaște starea
în care se află Republica Moldova la acest capitol și
din aceste motive nu poate doar să monitorizeze și
să confirme starea de fapt. Această situație critică a
determinat poliția în ultimele luni ale anului 2017 să
întreprindă o multitudine de masuri. La 17 octombrie 2017 au fost efectuate peste 90 de percheziții în
26 de raioane ale Republicii: Fălești, Briceni, Anenii Noi, Edineț, Orhei, Ungheni, Glodeni, Ialoveni și
Chișinău. Sunt vizate două grupări diferite. În total
8 persoane au fost reținute. La 8 Noiembrie 2017 pe
site-ul oficial al Poliției Republicii Moldova [11] au
februarie 2018

fost făcute publice mai multe imagini foto și video
din cadrul a peste 170 de percheziții demarate în
dimineața acestei zile.
La fel, sute de percheziții au fost demarate în
dimineața zilei de 7 decembrie 2017, pe întreg teritoriul republicii. Doar în rezultatul ultimelor acțiuni
desfășurate, au fost ridicate peste 15 kg de droguri, au
fost lichidate șase laboratoare de producere a drogurilor, o seră destinată cultivării plantelor de cânepă și
un laborator de producere și contrafacere a produselor alcoolice, fiind depistate 37 de litri de alcool etilic
(sticle, utilaj de ambalare, timbre de acciză). În același
timp, au fost depistate și confiscate 9 arme de foc (pistoale, arme de vânătoare). Valoarea totală a drogurilor
sechestrate se estimează la peste 3 500 000 lei.
Potrivit conducerii Inspectoratului Național de
Investigații, operațiunea „Antidrog” va continua, scopul acesteia fiind nu doar curmarea realizării drogurilor pe teritoriul țării, dar și motivarea tuturor de a se
dezice de consumul de droguri.
Tot în anul 2017 s-a petrecut și operațiunea „Mac
– 2017”, în cadrul căreia au fost intentate 408 de dosare penale privind traficul ilicit de droguri. În cadrul
acestei operațiuni au fost sechestrate și retrase din circuitul ilicit peste 38 de kg de droguri și 300 de mii de
plante de mac și cânepă. Cele mai răspândite tipuri de
droguri sechestrate sunt: marijuana, heroina, hașișul,
paie de mac, cânepa, amfetamina și cocaina. Datorită
activității eficiente și prompte ale polițiștilor, aceștia
au reușit să stopeze acțiunile ilegale ale infractorilor
și au sechestrat droguri cu o valoare pe piața tenebră
de aproximativ 4 milioane de lei. Totodată, au fost
destructurate 10 grupări criminale suspectate de trafic
ilicit de droguri, formate din 23 de persoane, care au
fost trimise în judecată. Astfel, 22 dintre persoanele
trimise în judecată au fost arestate [12].
Aceste cazuri concrete demonstrează, în modul cel
mai clar, cum starea în care ne-am aflat până acum a
stimulat răspândirea largă a diverselor fenomene sociale negative, despre care am scris la începutul acestei
lucrări și, printre care se evidențiază și infracțiunile
legate de circulația ilegală a substanțelor narcotice.
Toate aceste cazuri confirmă imaginea Republicii
Moldova ca fiind o țară producătoare și consumatoare
de droguri. Oricât de indezirabilă este această situație,
ea este prezentă în orice stat European, fapt care nu
ne servește drept consolare în nici un fel. Consumul
de droguri și problemele asociate acestuia continuă
să se răspândească în majoritatea regiunilor lumii,
transformând unele zone în puncte roșii pe harta degradării sistemului social. Menținerea la un nivel constant a cererii de droguri sau chiar creșterea acesteia
a determinat orientarea și preocuparea grupurilor de
crimă organizată către producerea și traficul acestor
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substanțe, activități din care se obțin venituri importante într-un timp scurt [13].
Consumul și traficul ilicit de droguri rămâne a
fi o problemă care influențează negativ dezvoltarea
durabilă și sigură a societății noastre prin implicările
infracționale și sociale pe care le produc.Principalul
act legislativ care promovează politica statului în domeniul drogurilor este legea 382 [14]. Ea are ca obiectiv promovarea politicii de stat în problema circulației
substanțelor narcotice și psihotrope și a precursorilor,
ocrotirea sănătății omului, asigurarea securității sociale și de stat. În acest sens, clasei politice moldave,
îi revine munca sistematică de a îmbunătăți cadrul
legal de prevenire, inclusiv și terminologia utilizată
de legislație pentru a evita lacunele și a elimina interpretările eronate.
Atitudinea Republicii Moldova la capitolul reglementării juridice a luptei cu activitățile infracționale
legate de droguri trebuie coordonată, în mod obligatoriu cu comunitatea și organismele internaționale.
Aceasta pentru că infracțiunile legate de droguri și
precursori, și mai cu seamă, traficul ilicit de droguri,
capătă tot mai mult și mai mult un caracter global și
transnațional. În al doilea rând, totuși comunitatea
internațională are o mai bogată experiență în contracararea acestor activități, inclusiv prin reglementări
de ordin juridic.
De rând cu reglementările naționale antidrog
[15], care determină politica națională în domeniul
prevenirii consumului și combaterii traficului ilicit
de droguri, Republica Moldova desfășoară un proces de dezvoltare și perfecționare a bazei normative
internaționale în strânsă coordonare cu aspirațiile RM
de aderare la Uniunea Europeană.
Un pas important pentru Republica Moldova, în acest sens, l-a constituit aprobarea Strategiei
naționale antidrog 2011-2018. Astfel, această strategie a fost elaborată în urma unei analize a situației
curente în domeniul combaterii narcomaniei și narcobusinessului. Ea este elaborată în concordanță
cu Strategia Uniunii Europene pentru Droguri, se
bazează pe Convenția unică asupra stupefiantelor,
adoptată la New York la 30 martie 1961, Convenția
asupra substanțelor psihotrope, adoptată la Viena la
21 februarie 1971, Convenția contra traficului ilicit
de stupefiante și substanțe psihotrope, adoptată la
Viena la 20 decembrie 1988, Declarația Politică cu
privire la Principiile Directorii de reducere a Cererii
de Droguri, adoptată la Sesiunea Specialăcu privire la
Droguri a Adunării Generale a ONU din 1988, considerate drept instrumente legale majore în abordarea
problematicii drogurilor.
Cea mai recentă colaborare internațională la tema
descrisă este elaborarea Planului național de acțiuni

20

antidrog pentru anii 2017-2018 ca și anexă nr.2 la Strategia națională antidrog 2011-2018 [16]. Cu suportul
Biroului regional UNODC [17] Moldova a avut loc
vizita a doi experți internaționali din Cehia, Praga,
Tomas Zabransky și Josef Radimecky. Obiectivul
principal al vizitei a constat în oferirea consultanței
privind elaborarea Planului de acțiuni 2017-2018 a
Strategiei Naționale antidrog 2011-2018.
Urmare a acestei vizite, experții au prezentat factorilor de decizie mai multe propuneri, probleme
identificate, soluții și altele în problema combaterii Consumului și de luptă împotriva drogurilor și a
criminalității.
Concluzii:
1. Problema legată de droguri și precursori este
atât de vastă și complexă, încât nici o investigație,
cât de recentă și amplă nu ar fi ea, nu este suficientă
pentru soluționarea ei. Mica noastră analiză confirmă
această idee și își aduce aportul, mai cu seamă, pe dimensiunea prevenției, atenționării pericolului sporit
al acestui flagel și suport informativ și științific pentru
cei cu atribuții în domeniu.
2. Republica Moldova este preocupată permanent
și masiv de elaborarea politicii naționale în domeniul
prevenirii consumului și combaterii traficului ilicit
de droguri, care se constituie pe patru piloni de bază:
prevenirea primară, tratament și reabilitare, reducerea riscurilor și reducerea ofertei de droguri. Acești
piloni pot fi aplicați eficient doar având la bază colaborarea internațională și actele normative cu caracter
internațional. Realizarea corespunzătoare a acestor
obiective este de o importantă majoră pentru Republica Moldova în contextul aspirațiilor sale de integrare
europeană.
3. Analiza criminologică a fenomenului ne conduce inevitabil la cel puțin două tendințe foarte periculoase, care cer o conștientizare deplină de toți
funcționarii statelor lumii. Prima tendință constă în
creșterea permanentă a persoanelor ca și consumatori
ai drogurilor, iar cea de-a doua - apariția și dezvoltarea rapidă a drogurilor noi, a substanțelor noi cu
proprietăți psihoactive și, ca urmare, creșterea numărului și diversității tipurilor de substanțe narcotice;
4. Activitatea legată de droguri și precursori este
una transnațională și foarte profitabilă, fapt pentru
care devine foarte atractivă, mai cu seamă, pentru diferite grupări sau chiar organizații criminale. Aceste
grupări pun în funcțiune tot arsenalul infracțional al
lor: legăturile strânse cu funcționari influenți, buna
organizare și supunerea ierarhică absolută, managementul modern, resurse enorme financiare și de personal etc.
5. Organele statului moldav cu competență în
problema eradicării activității infracționale legate
februarie 2018
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de droguri și precursori depun un mare efort pentru
a-și îndeplini misiunea cinstit și eficient. Totodată,
este vădit faptul, că nivelul de pregătire profesională a specialiștilor implicați în prevenirea acestor
infracțiuni trebuie, cât mai rapid, metodologic de
perfecționat, iar baza lor materială și financiară de
îmbunătățit considerabil.
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ROLUL MAJOR AL CRIMINOLOGIEI ȘI CRIMINOLOGULUI
ÎN ASIGURAREA SECURITĂȚII STATULUI
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doctor habilitat în drept, profesor universitar,
ADNOTARE

Articolul cuprinde o argumentare succintă a rolului major al criminologiei și al criminologilor în perioada contemporană
în contextul asigurării securității statului, inclusiv, al securității criminologice. Atenția este axată în principal pe contribuția
inedită adusă de un remarcabil criminolog autohton – prof. Valeriu Bujor, la dezvoltarea criminologiei ca știință, disciplină
didactică și activitate practică a statului. Pe această cale aducem un omagiu părintelui criminologiei moldovenești cu ocazia
aniversării frumosului jubileu de 60 de ani.
Cuvinte-cheie: criminologie, criminolog, Valeriu Bujor, securitatea statului, securitate criminologică.

HIGH ROLE OF THE CRIMINOLOGY AND THE CRIMINOLOGIST IN ASSURANCE
OF STATE SECURITY
Gheorghe Costachi,
Candidate of Legal Sciences, professor
ANNOTATION

The article includes a succinct argumentation of the major role of criminology and criminologists in the contemporary
period in the context of ensuring the security of the state, including criminological security. Attention is mainly focused
on the novel contribution of a remarkable local criminologist - Prof. Valeriu Bujor, to the development of criminology as a
science, didactic discipline and practical activity of the state. This way we pay homage to the Moldovan criminologist on
the occasion of his anniversary - the beautiful jubilee for 60 years.
Keywords: criminology, criminologist, Valeriu Bujor, state security, criminological security.

I

ntroducere. Criminalitatea reprezintă una
dintre cele mai grave probleme sociale ale
contemporaneității (și nu numai). Ea este destul de
dureros percepută de către populație, întrucât teama
față de crime subminează funcționarea normală a
relațiilor sociale, perturbă activitatea instituțiilor sociale, privează cetățenii de credința în protecție față
de amenințările criminale, diminuează autoritatea și
prestigiul puterii [10].
Cele mai periculoase tipuri de infracțiuni, cum ar
fi criminalitatea organizată și corupția, actualmente, reprezintă unele dintre cele mai grave amenințări
la adresa securității persoanei, societății și statului.
Iată de ce este atât de importantă înțelegerea obiectivă și științific fundamentată atât a fenomenului de
criminalitate, cât și a reacției necesare (adecvate) a
societății și statului față de aceasta, întrucât realizarea anumitor măsuri de control social, fără a lua în
considerare acest moment, poate fi destul de costisitoare. O astfel de înțelegere este posibilă datorită
criminologiei [10].
Prin urmare, înainte de a lua măsuri împotriva
criminalității, este necesar a ști: ce fel de crime se
săvârșesc, unde ele se săvârșesc, cum și când se
săvârșesc, cine le săvârșește și care sunt consecințele
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crimelor, cine sunt victimele actelor criminale, cât de
grave sunt crimele, cum ele lovesc în societate sau
care sunt tendințele criminalității [6, p. 8]. Răspunsuri la aceste întrebări poate da doar criminologia.
Scopul studiului. Pornind de la cele enunțate, în
prezentul demers științific ne propunem o trecere în
revistă a rolului criminologiei și a criminologului în
perioada contemporană, mai ales în contextul politicii de securitate a statului. Pe acest fundal, ținem să
atagem atenția la contribuția inedită a unui remarcabil criminolog autohton – prof. Valeriu Bujor, care
a stat la baza științei criminologice moldovenești și
continuă să stimuleze dezvoltarea acesteia atât ca
știință, disciplină didactică, cât și ca activitate practică a statului.
Rezultate obținute și discuții. În încercarea de a
reliefa rolul și semnificația acestei științe, vom preciza esența sa, care în literatura de specialitate este
determinată ca fiind:
- știința ce studiază cauzele și condițiile
criminalității, efectele asupra caracteristicilor socioumane și strategia apărării acestora [7, p. 121];
- știința despre legitățile apariției și dezvoltării criminalității, cauzele acesteia, personalitatea infractorului și activitatea criminală, victima
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infracțiunilor, bazele luptei anticrimă și realizarea
politicii anticriminogene [11, p. 352];
- ştiinţă socială care studiază crima ca fenomen
social, cauzele de apariţie şi elaborează măsuri de
prevenire, control şi de contracarare a fenomenului
investigat [5, p. 6].
În plus, cercetătorii subliniază că criminologia
este o știință descriptivă (prin crearea unor teorii
specifice, bazate pe rezultatele obținute din viața socială), dar și aplicativă (prin adoptarea de măsuri și
mijloace de diminuare a criminalității) [7, p. 121].
Acest moment este în mare parte demonstrat
de funcțiile recunoscute acestei științe, și anume [5, p. 7]:
- funcția descriptiv-teoretică: constă în descrierea manifestărilor fenomenului crimă şi descoperirea esenţei sociale a crimei;
- funcția explicativă: constă în relevarea cauzelor fenomenului crimă, stabilirea genezei acestuia,
precum şi în descoperirea legităţilor de existentă ale
criminalităţii;
- funcția de prognozare: previziunea evoluţiei ulterioare a fenomenului (criminalităţii);
- funcția practică: cuprinde elaborarea măsurilor
de prevenire, control şi de contracarare a criminalităţii.
Așadar, criminologia reprezintă o știință despre legitățile criminalității, determinantele acesteia și lupta cu criminalitatea. Fără înțelegerea
acestor legități și a sistemului de luptă împotriva criminalității nu este posibilă fundamentarea
științifică și soluționarea efectivă a sarcinilor concrete de natură juridico-penală, procesual-penală,
execuțional-penală, criminalistică și de altă natură
[10].
Din această perspectivă, se poate susține că criminologia are o semnificație deosebită atât teoretică, cât și practică. Semnificația teoretică este determinată de criminalizarea multor sfere ale relațiilor
sociale (internaționale, politice, economice, juridice
etc.) și accentuarea necesității în cunoștințe criminologice. La rândul său, semnificația practică a criminologiei constă în elaborarea strategiei de contracarare a criminalității (la scară globală, regională,
locală), elaborarea de recomandări orientate spre
prevenirea și suprimarea infracțiunilor [12, p. 169170]. În acest sens, cercetările criminologice constituie fundamentul științific al strategiei de luptă împotriva criminalității, datele acestora fiind luate în
considerație la elaborarea programelor de dezvoltare
social-economică a societății [10]. În același timp, o
semnificație practică distinctă o au și eforturile crifebruarie 2018

minologilor orientate spre optimizarea activității de
aplicare a legilor [12, p. 169-190].
Pe de altă parte, precizăm că importanța criminologiei rezidă în faptul că constituie fundamentul
activității criminologice, care reprezintă o activitate
socială distinctă, menită să contribuie la asigurarea
securității societății împotriva atentatelor criminale.
Sistemul activității criminologice este format din
trei componente principale: obținere, transmitere și
aplicare a cunoștințelor criminologice în activitatea
societății [1, p. 9].
Obținerea cunoștințelor criminologice este asigurată în principal prin activitatea de cercetare
științifică criminologică, care reprezintă o activitate
inițială de asigurare criminologică a vieții sociale,
iar actorul principal este cercetătorul științific.
Transmiterea cunoștințelor criminologice este
asigurată în principal prin activitatea de instruire,
prin care cunoștințele criminologice obținute de cercetător sunt transferate celor care le vor implementa,
avându-l pe profesor drept actor principal.
Aplicarea cunoștințelor criminologice este asigurată prin activitatea practică a specialiștilor implicați
în procesul de contracarare a criminalității [1, p. 9].
Privind criminologia prin prisma activității criminologice inevitabil se impun de la sine două întrebări importante: Poate oare un colaborator al
organelor de drept să participe efectiv la lupta cu
criminalitatea dacă nu ar avea idei elementare despre acest fenomen? Cum poate fi organizată lupta cu
criminalitatea neavînd specialiști-criminologi, care
să dispună de cunoștințe și tehnologii de cercetare și
analiză a fenomenelor criminale?
Din perspectiva dată este evident că rolul și locul
criminologiei este unul decisiv în cadrul instruirii juridice. Acest moment este determinat de semnificația
metodologică a criminologiei care în cea mai mare
parte formează poziția morală a viitorului jurist
practician. Criminologia ca disciplină didactică are
menirea de a forma abilități de cercetare, contibuind la însușirea metodicii de desfășurare a cercetărilor empirice. Criminologia învață arta interpretării
datelor empirice obținute, ceea ce prezintă o etapă
importantă a cercetării criminologice. Rolul acestei
etape constă în a stabili, înțelege, explica sensurile
informației criminologice, a elucida aspectele sale
aplicative [12, p. 170]. În același timp, criminologia contribuie la formarea de abilități de prognozare
și planificare juridică, care indubitabil sunt necesare în viitoarea activitate practică; juristul, indiferent de specializare, fiind implicat mai mult sau
mai puțin în procesul de asigurare a securității cri-
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minologice (înțeleasă ca „starea de protecție a intereselor legale ale persoanei, societății și statului
față de amenințările interne și externe, generate de
fenomene care într-o măsură sau alta sunt legate de
criminalitate, atentate social periculoase, activitatea
criminală a infractorilor” [8, p. 25; 9, p. 5-9]).
Așadar, pregătirea criminologică este importantă nu doar pentru formarea de abilități de cercetare
și analiză a fenomenului criminalității, dar și pentru
aprecierea corectă a posibilelor consecințe ale deciziilor și acțiunilor diferitor subiecți din diferite sfere
ale vieții sociale ținînd cont de criminalizarea amplă
și continuă a societății [10].
Instruirea criminologică astfel permite formarea
de specialiști (inclusiv criminologi) cu competențe
și abilități importante în materia [6, p. 7]:
- analizei criminologice,
- explicarea criminologică,
- prognozarea și expertizarea criminologică,
- prevenirea criminalității,
- înlăturarea consecințelor crimelor,
- evaluarea activității anticrimă.
Privite în ansamblul lor aceste competențe sunt
indispensabile elaborării și realizării unei politici anticrime efective și eficiente a statului, ceea ce justifică
interesul major față de domeniul criminologic.
Potrivit aprecierilor puținilor criminologi autohtoni [1, p. 5], în Republica Moldova însă nu există
criminologi practicieni. În aceste circumstanțe se
pune întrebarea cine face munca criminologului?
Răspunsul este evident: o fac persoanele fără pregătire criminologică sau cei a căror pregătire este insuficientă pentru domeniul dat. Pe cale de consecință,
organele anticrimă nu elaborează prognoze criminologice, iar analizele criminologice ale acestora sunt
rudimentare. În aceste condiții, ele acționează fără
să cunoască starea criminalității și situația criminogenă. Prin urmare, nu există servicii specializate și specialiști (criminologi), care să desfășoare o
activitate de prevenire nerepresivă și permanentă a
criminalității și comportamentului criminal individual, ceea ce înseamnă că o parte din posibilitățile
de influențare a criminalității nu sunt valorificate.
În același timp, specialiștii atrag atenția că Republica Moldova este una dintre puţinele ţări din spaţiul european şi CSI, unde cercetările criminologice
fundamentale sunt o raritate, unde nu se realizează
prognoze şi expertize criminologice, unde lipseşte
dirijarea şi planificarea cercetărilor criminologice pe
plan naţional şi, de asemenea, lipsește un sistem de
pregătire a cercetătorilor şi analiştilor în domeniul
respectiv [4]. Este îngrijorător faptul că în Repu-
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blica Moldova nu există nici o unitate de cercetare științifică specializată în criminologie în sectorul
public, deși cercetarea criminologică reprezintă o
obligație a instituțiilor publice, pentru că prevenirea
și contracararea criminalității constituie o funcție
publică fundamentală [1, p. 18].
În pofida acestui fapt, specialiștii recunosc că organizarea activității criminologice teoretice și practice în Republica Moldova este inevitabilă, deoarece suportul criminologic, atât cel general, cât și cel
concret constituie un factor important de sporire a
eficacității și eficienței activității anticrimă [1, p. 6].
Prin urmare, în acest sens au fost înregistrate
unele încercări timide, fiind vorba despre Centrul
de Cercetări ștințifice, creat în anul 1995, în cadrul
Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al RM, grație eforturilor lui
Valeriu Bujor, primul criminolog autohton. Chiar
dacă a activat doar 7 ani, acest Centru a impulsionat enorm cunoașterea științifică în domeniu. După
anul 2002 însă, majoritatea criminologilor din cadrul Centrului s-au refugiat în sectorul privat, mai
exact la Universitatea de Criminologie – instituție
de învățămînt superior ce a devenit din acel moment
fruntaș la nivel național în materie de activitate criminologică științifică [3, p. 18-20]. De observat că și
aceasta a fost creată la inițiativa criminologului Valeriu Bujor [2, p. 26], sub conducerea sa cercetările
criminologice fiind continuate în cadrul Centrului de
cercetări științifice ale instituției.
În detrimentul rolului exclusiv al Universității de
Criminologie în realizarea cercetărilor criminologice și pregătirea criminologică a viitorilor juriști, în
anul 2003 instituția își încetează existența, iar activitatea criminologică din țara noastră intră în declin.
Abia peste aproape un deceniu se înregistrează un
nou efort de înviorare a activității criminologice din
Republica Moldova prin înființarea Institutului de
Științe Penale și Criminologie Aplicată, la inițiativa
și cu sprijinul substanțial al prof. Valeriu Bujor. Institutul și-a asumat misiunea generală de educare/instruire și cercetare științifică, generînd și transferînd
cunoștințe către societate prin [6, p. 23]:
- cercetare științifică, dezvoltare, inovare și
transfer tehnologic, prin creație individuală și colectivă în domeniul științelor juridice, socio-umaniste
și criminologice;
- formare inițială și continuă, la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, a inserției profesionale a individului și al satisfacerii nevoilor de
competențe ale mediului socio-economic în materie
de contracarare eficientă a criminalității.
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Din cele enunțate se poate desprinde atît rolul major al criminologiei și criminologului pentru securitatea persoanei și a statului, cît și dificultățile manifestării acestora în cadrul societății noastre. Cu regret,
trebuie să recunoaștem că la moment activitatea criminologică din Republica Moldova nu este susținută
de către autorități, ea depinzând exclusiv doar de curajul, entuziasmul și eforturile unui număr infim de
criminologi, printre care remarcabilul om de știință
și întemeietorul școlii criminologice moldovenești
– Valeriu Bujor, care la începutul acestei primăveri
sărbătorește frumosul jubileu de 60 de ani. Acest eveniment este un prilej în plus de a trece în revistă realizările sale inedite în calitate de criminolog, cercetător
științific și excelent organizator și manager.
Astfel, contribuția acestei personalități este una
remarcabilă, întrucât este autorul și coautorul primelor manuale, note de curs și comentarii de drept
penal, criminologie, statistică criminologică, victimologie, deviantologie, teorie generală a dreptului, inclusiv de drept penal comparat din Republica
Moldova [6, p. 26].
În plan științific, aportul prof. Valeriu Bujor constă în următoarele:
- a elaborat teorii criminologice generale și a formulat legi criminologice;
- a completat într-un mod substanțial conceptul
de violență criminală, criminologie penitenciară, securitate criminologică, criminalitate în grup și organizată etc.;
- a elaborat o serie de procedee de analiză și prognozare criminologică.
Este de remarcat în același timp că aria intereselor prof. V. Bujor a depășit domeniul criminologiei,
realizînd o serie de studii în dreptul penal și teoria
generală a dreptului și formulînd multiple propuneri
de lege ferenda.
Dl profesor a educat o pleiadă de discipoli, care
s-au afirmat drept criminologi şi cercetători atît în
ţară, cît şi peste hotarele Republicii Moldova, pe
care i-a îndrumat spre realizări științifice majore.
Sub îndrumarea sa ştiinţifică, au fost susţinute 5 teze
de doctorat, una dintre care a fost apreciată drept
cea mai bună în domeniul dreptului în anul 2009 de
către CNAA, şi peste o sută teze de masterat.
Totodată, dl profesor s-a manifestat ca un excelent organizator și manager cu experiență în
domeniul învățământului și științei, promotor al
învățământului privat din țară. A stat la temelia creării instituțiilor de învățămînt cu profil criminologic
ca: Colegiul de Criminologie, Universitatea de Criminologie și Institutul de Științe Penale și Criminofebruarie 2018

logie Aplicată, ultima fiind în prezent unica instituție
de învățământ cu profil criminologic din Republica
Moldova.
Realizările și meritele deosebite ale dlui profesor
au fost înalt apreciate mai ales în afara țării, domnia sa fiind ales de către senatele universitare Doctor Honoris Causa al Academiei MAI din Volgograd
(Rusia) și Institutului de Transport Naval din Ismail
(Ucraina), precum și decorat cu Medalia de aur pentru merite în învățământ (2008) de către Academia
Internațională de Personal (UNESCO) [6, p. 26].
Desigur, cele expuse reflectă doar o mică parte
din ceea ce prezintă personalitatea prof. Valeriu Bujor și realizările sale, dar aceste schițe sunt suficiente pentru a recunoaște meritul său deosebit în constituirea și promovarea socială a criminologiei ca
știință și disciplină didactică, precum și în instruirea
și practica anticrimă. Domnia sa este pe bună dreptate considerat unul dintre fondatorii criminologiei
autohtone și principalul său promotor.
Profitând de prilej, Vă adresăm, Dle profesor,
cele mai sincere felicitări cu ocazia marcării frumosului jubileu de 60 de ani – o vârstă a înțelepciunii și
maturității științifice a unui savant.
Fiind demn de un deosebit respect și înaltă
considerațiune, ne mândrim cu Domnia voastră, întrucât întruchipați un savant ilustru, un conducător
iscusit, un dascăl talentat și o persoană înzestrată cu
cele mai înalte calități omenești.
Fie ca Bunul Dumnezeu să vă miluiască cu sănătate și forță suficientă pentru a vă continua la fel de
prodigios activitatea pe care o desfășurați, pentru ca
astfel să-i bucurați cu realizări frumoase nu doar pe
cei dragi sufletului, dar și pe toți cei care Vă cunosc,
Vă respectă și Vă admiră.
Cu siguranță, jubileul Domniei voastre este și
o sărbătoare a criminologiei - știința pentru care și
prin care trăiți; știința care a evoluat datorită ineditei
contribuții aduse de Dumneavoastră personal și de
școala criminologică moldoveneasă pe care ați fondat-o și o dirijați cu multă dăruire de sine și succes.
Fie ca meritul Domniei voastre să fie recunoscut și
apreciat de comunitatea științifică și factorii de decizie, iar criminologia să devină o știință fundamentală pentru politica de securitate și eforturile statului
de contracarare a criminalității.
La mulți ani să ne trăiți!
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Rezumat

Rezultatele combaterii contravenționalității se află în raport direct cu legalitatea și oportunitatea aplicării sancțiunii
contravenționale ca măsură de constrângere statală. Aplicarea unei sancțiuni echitabile gradului de pericol social al atentatului la valorile protejate de norma juridică contravențională este una dintre sarcinile principale a activtății creativ-legislative
și celei creativ-executive.
Cuvinte-cheie: contravenționalitatea, contravenția, sancțiunea contravențională, constrângerea statală.

CONTRAVENTIONAL SANCTION AS A LEGAL INSTITUTION OF CONTRAVENTIONAL LAW
Summary

The results of combating contravention are directly related to the lawfulness and appropriateness of applying the contravention sanction as a state constraint measure. Applying a sanction equitable to the degree of social danger of the attack
on the values protected by the legal norm of contravention is one of the main tasks of the creative-legislative and creativeexecutive activity.
Keywords: contraventionality, contravention, contraventional sanction, state constraint.

I

ntroducere. Sancțiunile contravenționale sunt
o categorie a sancțiunilor juridice ce se aplică
în cazul săvârșirii abaterilor contravenționale. Orice
normă juridică cuprinde consecințele ce survin în caz
de nerespectare a dispoziției normei, sau mai bine
zis, sancțiune la care este expus cel care a nesocotit
dispozițiile legale.
Din diversele tipuri de sancțiuni, un rol important
îl ocupă sancțiunea contravențională, deoarece ea reprezintă o măsură de constrângere și de reeducare,
care este aplicată autorului faptei ilicite cu scopul de al
corecta și reeduca, precum și în scopul prevenirii comiterii altor contravenții. Sancțiunile reprezintă efectul răspunderii contravenționale, care la rândul său,
este consecința juridică a comiterii contravenției.
Sancțiunea contravențională se aplică în funcție de
caracterul și de gradul prejudiciabil al contravenției,
de caracteristica persoanei și de circumstanțele atenuante si agravante. O sancțiune echitabilă se aplică față de persoana a cărei vinovăție este dovedită,
în limitele și în conformitate cu dispozițiile codului
contravențional.
Scopul prezentei publicații constă în studierea doctrinară și legală aprofundată a sancțiunii
contravenționale ca instituție juridică de bază a dreptului contravențional.
Rezultate obținute și discuții. Contravenția și
fenomenul contravențional au la origine diverși facfebruarie 2018

tori: sociali, psihologici, biologici, culturali, economici etc. Nu toate contravențiile care se săvârșesc în
societate sunt cunoscute organelor competente, însă
statul, prin organele sale specializate, trebuie să se
ocupe atât de faptele contravenționale relevate, cât și
de cele necunoscute.
Reacția socială față de faptele contravenționale ilicite, pentru a fi eficientă, trebuie să se desfățoare pe
mai multe planuri: respectiv politic, educațional, economic și juridic. Dintre diversele tipuri de reacție socială, un loc important îl ocupă aplicarea sancțiunilor
juridice persoanelor care nu-și conformează comportamentul normelor juridice. Sancțiunea de drept este
consecința nerespectării dispozițiilor normelor juridice, fiind o creație a legiuitorului [1].
Împărtășim viziunea profesorului V. Dongoroz,
care definește sancțiunea juridică ca fiind “orice măsură pe care o normă de drept o statornicește drept
consecință, pentru cazul în care preceptul său va fi
nesocotit” [2].
Unul dintre elementele constitutive ale noțiunii de
contravenție este sancționarea faptei ilicite comise,
prevăzute de lege [3].
Expresia „sancțiunea juridică” este susceptibilă de
următoarele accepțiuni: element structural al normei
juridice; edictarea unui act normativ; element al raportului juridic de constrângere; instituție de drept.
În primul sens, sancțiunea juridică este elemen-
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tul structural al normei juridice materiale care prevede consecința încălcării dispoziției. În a doua
accepțiune, prin sancțiune juridică se înțelege edictarea sau adoptarea unei legi. În al treilea înțeles, prin
sancțiune juridică se înțelege acea specie de sancțiune
socială care constă în transpunerea în realitate a elementului normei juridice ce conține consecința încălcării dispoziției normei juridice. În al patrulea sens,
prin sancțiune juridică se înțelege instituția alcătuită
din ansamblul normelor juridice care reglementează genurile și speciile de consecințe ale încălcării
dispozițiilor normelor juridice materiale [4].
Însă, în ceea ce privește noțiunea de „sancțiune
juridică”, putem menționa că în literatura de specialitate nu există o opinie unică [5].
Orice normă contravențională materială din Partea specială a Cărții întâi din Codul Contravențional,
pe lângă regulile stabilite de conduită (dispoziția
normei), prevede și măsura de constrângere pasibilă de aplicare pentru nerespectarea sau încălcarea lor
(sancțiunea normei) [6].
Sancțiunea contravențională, ca modalitate a
sancțiunilor juridice, este un element obligatoriu
al normei contravenționale materiale, în care sunt
stipulate măsurile de influențare ale statului asupra persoanei care, cu vinovăție, a comis o abatere
contravențională, ea fiind un mijloc (de protejare) a
normei juridice [7].
Dacă pornim de la conținutul art. 32 din Codul
contravențional al Republicii Moldova, putem afirma că prin sancțiune contravențională se înțelege
o măsură de constrângere sau de reeducare aplicată
subiectului activ al contravenței în scopul corectării
comportamentului acestuia și al prevenirii de comitere a unor noi contravenții atât de către el însuși, cât și
de către alte persoane.
Deși, ideal, este ca toți destinatarii normelor juridice să se conformeze regulilor de conduită stabilite prin dispoziția normei juridice materiale și protejate prin intermediul sancțiunii normei respective,
realitatea demonstrează că o parte dintre subiecții
dreptului contravențional nu respectă aceste reguli,
transformând raportul de conformare într-un raport
de conflict. Pentru restabilirea legalității și a ordinii
de drept, ca ultimă soluție, legiuitorul a prevăzut în
norma juridică și a delegat organelor sale competente
atribuția de a aplica sancțiuni celor care încalcă preceptele normelor contravenționale [8].
Sancțiunea contravențională este o măsură de constrângere statală prevăzută de legea contravențională
și aplicată autorului faptei ilicite, în modul stabilit de
lege, pentru săvârșirea cu vinovăție a contravenției,
având drept scop octrotirea valorilor sociale, formarea
unei conduite civice corecte a făptuitorului, prevenirea
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comiterii unor noi contravenții atât de către contravenientul însuși, cât și de către alte persoane [9].
Din definiția sancțiunii contravenționale rezultă
că ea are un caracter triplu: măsură de constrângere
statală, mijloc de reeducare și măsură de prevenire a
abaterilor contravenționale.
Trăsăturile sancțiunii contravenționale. Încadrându-se în caracteristica sancțiunilor juridice, sancțiunea
contravențională dispune de următoarele trăsături caracteristice ei însăși:
 este o formă de constrângere statală, prevăzută
de legea contravențională. Ea poate fi aplicată doar de
către stat, prin organe competente, în numele legii;
 se aplică numai în cazul comiterii cu
vinovăție a unei fapte antisociale, stipulate în Codul Contravențional al Republicii Moldova ca fiind contravenție, adică nu există sancțiune fără
contravenție;
 se aplică în mod extrajudiciar;
 aplicarea sancțiunii contravenționale nu atrage
după sine consecințele antecedentului penal;
 este un mijloc de reeducare, deoarece pe lângă caracterul său represiv, are un puternic rol și efect
educativ, de împiedicare a repetării conduitei antisociale, de îndreptare a contravenientului, de formare și
permanentizare în conștiința acestuia a convingerii că
respectarea legii este o necesitate [10].
 este o măsură coercitivă ce se concretizează
într-o anumită privațiune sau restricție, sau obligație
silită, impusă persoanei vinovate de comiterea
contravenției [11];
 se aplică în scopul prevenirii comiterii de
noi contravenții, adică prin aplicarea și executarea
sancțiunii contravenționale nu se urmărește cauzarea
unor suferințe fizice sau morale contravenientului, ci
îndreptarea acestuia, prevenirea comiterii în viitor de
noi contravenții sau alte fapte cu pericol social. Concomitent, prin efectul exemplarității sale, ea servește
și acțiunii de prevenție generală [12].
Sancțiunile contravenționale, ca și celelalte
sancțiuni juridice, trebuie constatate și aplicate de organele competente, adică de agenții constatatori sau
de instanțe.
Scopul aplicării sancțiunii contravenționale. Aplicarea sancțiunilor contravenționale are drept scop:
 ocrotirea valorilor sociale de normele juridice contravenționale (partea specială a Codului
contravențional);
 reeducarea în spiritul respectării ordinii de drept
a persoanei care a comis cu vinovăție o contravenție
prevăzută de legea contravențională;
 prevenirea săvârșirii de noi fapte antisociale
atât de către contravenient (prevenția specială), cât și
de către alte persoane (prevenția generală) [13].
februarie 2018
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Funcțiile sancțiunii contravenționale. În vederea
obținerii scopului său, sancțiunea contravențională
îndeplinește anumite funcții, și anume:
 funcția de constrângere, ceea ce presupune că sancțiunea impune restricții celui vinovat de
comiterea contravenției și reprezintă echivalentul
pe plan sancționar al gradului de pericol social al
contravenției. Constrângerea reprezintă un element
important pentru eficiența scopului sancțiunii, fiindcă exprimă corelația dintre gravitatea contravenției și
severitatea sancțiunii;
 funcția de reeducare, ceea ce presupune că
aplicarea și executarea sancțiunii contravenționale
urmărește scopul de a forma o atitudine corectă față
de societate, față de ordinea de drept și față de regulile de conviețuire socială. Reeducarea reprezintă
transformarea conștiinței contravenientului, combaterea și lichidarea concepțiilor și deprinderilor antisociale;
 funcția de exemplaritate, ceea ce presupune că
sancțiunea contravențională influențează asupra altor persoane nestatornice de a se abține în a comite
contravenții, exercitând asupra acestora convingerea
privind inevitabilitatea răspunderii contravenționale
în cazul dacă vor comite contravenții;
 funcția de eliminare, ceea ce presupune că
în cazul contravențiilor cu un grad sporit de pericol social, contravenientul poate fi izolat temporar
de societate. Eliminarea are loc numai în cazurile
strict prevăzute de lege și se realizează ori de câte
ori sancțiunea arestatului administrativ se execută în
locuri de deținere [14].
Principiile determinării legale ale sancțiunilor
contravenționale și aplicării lor. Sancțiunile
contravenționale, ca și celelalte tipuri de sancțiuni
juridice, trebuie aplicate numai de organele competente, conform procedurii stabilite și cu respectarea
anumitor principii.
Potrivit savantului român A. M. Hotcă, principiile sancțiunilor contravenționale sunt: principiul
legalității sancțiunilor contravenționale; principiul
stabilirii unor sancțiuni contravenționale compatibile
cu morala și concepția juridică a societății; principiul
individualizării sancțiunilor contravenționale; principiul personalității sancțiunilor contravenționale [15].
Această opinie este, practic susținută și în doctrina
națională [16].
Principiul
legalității
sancțiunilor
contravenționale. Ca o aplicație particulară a principiului legalității dreptului contravențional, legalitatea sancțiunilor contravenționale presupune stabilirea oricăror sancțiuni de acest gen exclusiv prin
lege. Determinarea legală a sancțiunilor nu trebuie
înțeleasă, în mod absolut, ci în sensul că legea prevefebruarie 2018

dea felurile sancțiunilor, limitele acestora și criteriile
lor de individualizare.
Sancțiunile contravenționale pot fi: absolut determinate; relativ determinate; nedeterminate [17].
Principiul
stabilirii
unor
sancțiuni
contravenționale compatibile cu morala și
concepția juridică a societății. Pentru a fi deplin
eficiente, sancțiunile contravenționale trebuie să fie
agreate de societate, atât din perspectiva juridică,
cât și din punct de vedere moral. Principiul stabilirii unor sancțiuni acceptabile de către membrii
societății este o formă specială a principiului umanismului [18].
Principiul
individualizării
sancțiunilor
contravenționale. Având în vedere marea diversitate
de modalități practice de săvârșire a contravențiilor,
dar și particularitățile diverșilor contravenienți, este
necesar ca legiuitorul să stabilească pedepse ușor
adaptabile. Dând eficiență acestui principiu, legiuitorul a stabilit pentru multe dintre contravenții
sancțiuni alternative. Apoi, cu prilejul aplicării
sancțiunilor, practicianul va individualiza sancțiunile
contravenționale între limitele prevăzute de lege și
ținând seama de periculozitatea contravenientului și
a contravenției [19].
Principiul
personalității
sancțiunilor
contravenționale. Acest principiu stabilește că
aplicarea lor nu se poate extinde asupra altor persoane decât asupra celora care au calitatea de
făptuitor(delicvent). Sancțiunea contravențională se
aplică numai persoanei care, cu vinovăție, a neglijat
norma contravențională materială și se execută, de
asemenea, tot de către acesta.
În ceea ce privește sistemul de sancțiuni
contravenționale, atunci în doctrina juridică întâlnim
diverse variante.
În calitate de sancțiuni contravenționale principale cele mai studiate sunt [20]: avertismentul; amenda
contravențională; obligarea contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității; închisoarea contravențională (arestul contravențional).
În calitate de sancțiuni contravenționale complementare sunt studiate: suspendarea sau anularea,
după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de
exercitare a unei activități; blocarea contului bancar;
suspendarea activității agentului economic; retragerea lincenței sau a avizului pentru anumite operațiuni
ori pentru activități de comerț exterior, temporar sau
definitiv; desființarea lucrărilor și aducerea terenului
în stare inițială [21].
Pentru o analiză mai aprofundată și conștientizarea
rolului fiecărei din ele, sancțiunile contravenționale
necesită o clasificare potrivit diverselor criterii:
1. Potrivit subiectului răspunderii contravenționale,
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sancțiunile sunt divizate în: a) aplicate persoanei fizice; b) aplicate persoanei juridice.
2. Potrivit destinației, sancțiunile se divizează în:
a) principale; b) complementare.
3. Potrivit intereselor afectate, sancțiunile se grupează în: a) morale (avertismentul, art. 33 CC al RM);
b) materiale (amenda, art. 34 CC al RM; munca neremunerată în folosul comunității, art. 37 CC al RM);
c) sancțiuni ce afectează alte drepturi fundamentale
ale persoanei (privare de dreptul de a desfășura o anumită activitate, art. 35 CC al RM; privare de dreptul
de a deține anumite funcții, art. 35 CC al RM; privarea de dreptul special, art. 36 CC al RM; arestul
contravențional, art. 38 CC al RM); d) sancțiuni de
prevenire (acumulatoare) – aplicarea punctelor de penalizare (art. 36 CC al RM) [22].
4. Potrivit competenței de aplicare, sancțiunile
contravenționale pot fi: a) aplicate numai de către
instanța de judecată (privarea de dreptul de a desfășura
o anumită activitate, privarea de a deține anumite
funcții, privarea de dreptul special, munca neremunerată în folosul comunității, arestul contravențional);
b) aplicate numai de către agentul constatator (avertismentul, aplicarea punctelor de penalizare); c) aplicate atât de către instanța de judecată, cât și de către
comisia administrativă, procuror, agentul constatator
(amenda) [23].
Sistemul de sancțiuni contravenționale diferă nu
numai în doctrinele juridice ale diverselor state, ci și
în legislații.
1. Sistemul de sancțiuni contravenționale, potrivit legislației Federației Ruse:
1.1. Aplicate persoanei fizice: a) avertisment; b)
amendă administrativă; c) confiscarea armei sau a
obiectului care a constituit instrumentul comiterii
delictului sau obiectul nemijlocit al delictului administrativ; d) privarea de dreptul special, care îl deține
o persoană fizică; e) expulzarea în afara hotarelor
Federației Ruse a unei persoane străine sau a unei
persoane apatridă; f) arestul administrativ; g) descalificarea; h) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate; i) lucru în folosul comunității; j) privarea
de dreptul de a vizita locurile unde se vor desfășura
diferite manifestări sportive oficiale in zilele desfăşurării lor [24].
1.2. Aplicate persoanei juridice: a) avertisment;
b) amendă administrativă; c) confiscarea armei sau
a obiectului care a constituit instrumentul comiterii
sau obiectul nemijlocit al delictului administrativ; d)
privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate
[25].
2. Sistemul de sancțiuni contravenționale, potrivit legislației Republicii Belarus:
2.1. Aplicate persoanei fizice: a) avertisment; b)
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amendă administrativă; c) lucrul de remediere; d)
arestul administrativ; e) privarea de dreptul special;
f) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate; g) confiscarea; h) expulzarea; i) recuperarea
prețului [26].
2.2. Aplicate persoanei juridice: a) avertisment;
b) amendă administrativă; c) privarea de dreptul de a
desfăşura o anumită activitate; d) confiscarea; e) recuperarea prețului [27].
Avertismentul, amenda administrativă, lucrul de
remediere și arestul administrativ se aplică în calitate
de sancțiune principală [28].
Privarea de dreptul special, privarea de dreptul de
a desfăşura o anumită activitate și expulzarea se pot
aplica atât în calitate de sancțiune principală, cât și în
calitate de sancțiune administrativă complementară
[29].
Confiscarea și recuperarea prețului se aplică în
calitate de sancțiune administrativă complementară
[30];
3. Sistemul de sancțiuni contravenționale, potrivit legislației Ucrainei aplicate persoanei fizice:
a) avertismentul;
b) amenda;
c) puncte de penalizare;
d) confiscarea cu titlu oneros a obiectului ce constituie arma comiterii delictului sau a obiectul nemijlocit al delictului administrativ;
e) confiscarea: obiectului ce constituie arma comiterii delictului sau a obiectul nemijlocit al delictului
administrativ; a banilor care au provenit în urma comiterii delictului administrativ;
f) privarea de dreptul special, dreptul de a conduce un vehicul, dreptul la vânat dreptul de a desfășura
o activitate sau de a deține o anumită funcție;
g) lucru în folosul comunității;
h) lucrul de remediere;
i) arestul administrativ;
j) arestul cu deținerea în camera pentru militari
[31].
Conform legislației ucrainești, pot fi stabilite și
alte tipuri de sancțiuni administrative, pe lângă cele
stipulate în art. 24. La fel, potrivit legii în vigoare,
poate fi aplicată și așa tip de sancțiune cum ar fi,
scoaterea administrativă în afara hotarelor Ucrainei
a cetățenilor străini și apatrizi pentru comiterea delictelor administrative, care grav dăunează ordinii de
drept [32].
4. Sistemul de sancțiuni contravenționale în
legislația României este definit ca fiind o grupă de
sancțiuni juridice care se aplică persoanelor fizice și
juridice pentru comiterea contravențiilor. Prin sancţiune contravenţională se înţelege o măsură de constrângere sau reeducare, care se aplică contravenientului în
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scopul îndreptării acestuia şi prevenirii săvârşirii contravenţiilor, ea nu constituie mijloace de răzbunare a
societăţii, ci de prevenire a săvârşirii faptelor ilicite in
mod repetat și un mijloc de ocrotire a relaţiilor sociale
şi formare a unui spirit de responsabilitate [33].
Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contraventiilor prevede un sistem de sancțiuni
contravenționale ce poate fi aplicat atât persoanelor
fizice cât și juridice fiind împărțite, la rândul său, în
două grupe, și anume:
Sancțiuni contravenționale principale:
a) avertismentul;
b) amenda contravențională;
c) prestarea unei activități în folosul comunității
[34].
Sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții;
b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei
activități;
c) închiderea unității;
d) blocarea contului bancar;
e) suspendarea activității agentului economic;
f) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activități de comerț exterior,
temporar sau definitiv;
g) desființarea lucrurilor și aducerea terenului în
starea înițială [35].
În ceea ce privește sistemul sancțiunilor în
legislația contravențională națională, menționăm că
el este raportat la scopul aplicării constrângerii statale
care se modifică în dependență de dezvoltarea socialeconomică a societății, de nivelul de cultură generală
a membrilor societății, inclusiv de nivelul culturii juridice.
În Codul cu privire la contravențiile administrative [36] față de subiectul activ al contravenției (numai persoana fizică) puteau fi aplicate următoarele
sancțiuni: 1) avertismentul; 2) amenda; 3) ridicarea contra echivalent a obiectului, care a constituit instrumentul comiterii sau obiectul nemijlocit al
contravenției administrative; 4) confiscarea obiectului, care a constituit instrumentul comiterii sau
obiectul nemijlocit al contravenției administrative;
5) privarea de dreptul special, acordat cetățeanului
respectiv (de dreptul de a conduce mijloacele de
transport, de dreptul de vânătoare); 6) arestul administrativ; 7) expulzarea.
Ridicarea contra echivalent și confiscarea obiectelor, puteau fi aplicate atât ca sancțiuni principale, cât
și ca cele complementare. La rândul său, expulzarea
putea fi aplicată numai ca sancțiune complementară.
Spre deosebire de legea contravențională în vigoafebruarie 2018

re, în cea abrogată expres era stipulat: „Pentru o
contravenție poate fi aplicată fie sancțiunea principală, fie sancțiunea principală și complementară”
[37].
Odată cu obținerea forței juridice a legii
contravenționale în vigoare (31 mai 2009), introducerea răspunderii contravenționale și pentru persoana juridică, s-a schimbat și clasificarea sistemului de
sancțiuni contravenționale: 1) aplicate persoanei fizice și 2) aplicate persoanei juridice.
Potrivit Codului contravențional al RM [38],
sancțiunile contravenționale aplicate persoanei fizice sunt: a) avertismentul; b) amenda; c) privarea de
dreptul de a desfășura o anumită activitate; d) privarea de dreptul de a deține anumite funcții; e) aplicarea
punctelor de penalizare; f) privarea de dreptul special
(dreptul de a conduce vehicule, dreptul de a deține
armă și de portarmă); g) munca neremunerată în folosul comunității; h) arestul contravențional.
Din conținutul alin. (3) al art. 32. Sancțiunea
contravențională, reiese căci și ca sancțiuni complementare pot fi aplicate numai „privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, privarea de
dreptul de a deține anumite funcții și punctele de
penalizare”.
Însă, constatăm faptul că, în viziunea noastră, legislatorul nu este consecvent, deoarece, în același capitol, în art. 36. Aplicarea punctelor de penalizare,
este reglementat: „(1) În cazurile şi în mărimea prevăzute de sancţiunea normei contravenţionale din capitolul XIII al cărţii întâi, conducătorului de vehicul
declarat vinovat de săvârşirea contravenţiei, odată cu
aplicarea sancţiunii principale, i se aplică un număr
de puncte de penalizare ca sancţiune complementară.
(2) Dacă aplicarea sancţiunii în modul prevăzut
la alin.(1) 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 cu
aplicarea punctelor de penalizare, aplică privarea de
dreptul special de a conduce vehicule pe un termen de
la 6 luni la un an ca sancţiune complementară”, fapt
care vine în contradicție cu prevederile art. 32 alin.
(3). Înseamnă că, pentru una și aceeași faptă însăși
legislatorul admite aplicarea a două sancțiuni principale: amenda și privarea de dreptul special de a
conduce vehicule.
Analiza practicii documentării contravențiilor din
domeniul circulației rutiere (art. 228-245) și examinării cauzelor respective, ne permite să formulăm concluzia că această lacună a legii contravenționale atrage după sine multiple încălcări al drepturilor omului
care se manifestă în aplicarea față de autorul unei
contravenții a două sancțiuni principale.
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La
stabilirea
sistemului
de
sancțiuni
contravenționale trebuie să se țină cont de faptul
că numărul lor prevăzut de lege nu asigură o aplicare adecvată împotriva pericolului social al faptei
săvârșite, ci calitatea și conținutul lor, respectarea
strictă a procedurii contravenționale. Numărul mare
de sancțiuni contravenționale poate avea atât efect pozitiv, cât și negativ. Pozitiv, deoarece permite asigurarea mai amplă a individualizării răspunderii, luarea în
considerație a tuturor circumstanțelor de săvârșire a
contravenției. Negativ, deoarece în măsura în care cei
care aplică sancțiunile abuzează de diversitatea lor.
Regulile generale de aplicare a sancțiunii
contravenționale prevăzute în dispozițiile normelor
din capitolul V al Cărții întâi din CC al RM sunt:
 aplicarea sancțiunii numai pentru atingerea scopului stabilit de legea contravențională;
 aplicarea pedepsei contravenționale numai în
limitele sancțiunii contravenței comise;
 aplicarea unei sancțiuni echitabile în funcție de
caracterul și de gradul prejudiciabil al contravenței
comise;
 aplicarea sancțiunii în strictă conformitate cu
prevederile CC al RM;
 luarea în considerație, la aplicarea sancțiunii,
de caracterul valorilor sociale la care s-a atentat, de
persoana celui ce a atentat la aceste valori, de gradul
și forma vinovăției lui, de circumstanțele ce atenuează și de cele ce agravează răspunderea [39].
Dacă persoana este declarată vinovată de
săvârșirea a două sau mai multe contravenții ale căror
cazuri sunt examinate de unul și același organ, atunci
se aplică câte o sancțiune pentru fiecare contravenție
în parte, stabilindu-se definitiv sancțiunea pentru un
concurs de contravenții prin absorbirea sancțiunii mai
ușoare de sancțiunea mai gravă ori prin cumul, total
sau parțial, al sancțiunilor aplicate în limitele stabilite
de articolul care prevede sancțiunea mai gravă.
Concluzie. Sancțiunea contravențională poate fi
definită ca o modalitate a sancțiunilor juridice, ca mijloc de protejare a normei juridice și ca o măsură de constrângere statală prevăzută de legea contravențională
și aplicată subiectului activ al contravenției, în modul stabilit de lege, pentru săvârșirea cu vinovăție a
contravenției, având drept scop ocrotirea valorilor sociale, formarea unei conduite civice corecte a făptuitorului și prevenirea comiterii unor noi contravenții
atât de către persoana sancționată, cât și de către alte
persoane.
Sancțiunea contravențională trebuie să fie
proporțională cu gradul de pericol social al faptei, iar
pentru una și aceeași contravenție se poate aplica numai o sancțiune principală și una complementară. La
aplicarea sancțiunii pentru tentativa de contravenție
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se ține cont de circumstanțele în virtutea cărora fapta nu și-a produs efectul. Mărimea sancțiunii pentru
tentativa de contravenție nu poate depăși trei sferturi
din maximul celei mai aspre sancțiuni prevăzute la
articolul corespunzător.
Sancțiunea contravențională este un element obligatoriu al normei contravenționale materiale. Prin ea
se înțelege o măsură de constrângere și de reeducare
aplicată subiectului activ al contravenției, având drept
scop, corectarea comportamentului neadecvat și prevenirea săvârșirii unor noi contravenții.
Sancțiunea contravențională se aplică doar celui
vinovat de comiterea contravenției, neexistând răspundere contravențională pentru fapta altei persoane.
Nu există sancțiune fără contravenție.
Considerăm ca una oportună completarea art. 32
alin. (5). Sancțiunile contravenționale aplicate persoanelor juridice, după cum urmează:
„- suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de executare a unei
activități;
- blocarea contului bancar;
- suspendarea activității agentului economic;
- retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activitate de comerț exterior,
temporar sau definitiv;
- desfășurarea lucrărilor și aducerea terenului în
starea inițială”.
Sancțiunile indicate ar putea fi aplicate fie ca principale, fie ca complementare.
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Rezumat

Dreptul la ocrotirea sănătății reprezintă un drept fundamental al persoanei, garantat de Constituție (art. 36). Cetățenii
Republicii Moldova beneficiază de protecția statului atât în țară, cât și în străinătate. Realizarea acestei sarcini este asigurată
și prin aplicarea constrângerii statelor față de persoanele care atentează la sănătatea persoanei și sănătatea publică, inclusiv
a constrângerii statale, reglementate prin normele dreptului contravențional.
Cuvinte-cheie: sănătatea persoanei, sănătatea publică, constrângere statală, norme juridice de drept contravențional.

PUBLIC HEALTH AND HEALTH OF THE PERSON AS OBJECT OF PROTECTION UNDER THE
LEGAL RULES OF THE CONTRAVENTIONAL LAW
Summary

The right to health protection is a fundamental right of the person guaranteed by the Constitution (Article 36). The citizens of the Republic of Moldova benefit from state protection both in the country and abroad. The fulfillment of this task
is ensured also by the application of the states’ constraints to the persons who face the health of the person and the public
health, including with state constraints regulated by the norms of the contraventional law.
Keywords: person’s health, public health, state constraint, legal rules of contraventional law.

„Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o preţuiască,
deşi aproape toţi se nasc cu ea”
(Hipocrate)

I

ntroducere. Noțiunea de „drepturi ale omului”,
nu are sens decât în cadrul unei societăți organizate, dotată cu o putere organizată și care acționează
în relația dintre individ și stat, cu libertăți de care individul trebuie să se bucure, cu dreptul său la justiție în
condițiile stabilite prin lege, cu dreptul său de a participa la treburile publice și cu drepturile și îndatoririle
sale asupra statului ca un drept la un nivel de viață suficient și la satisfacerea nevoilor sale fundamentale.
Dreptul la ocrotirea sănătăţii, de rând cu dreptul la
viaţă, la muncă sau la un trai decent, este unul de
o importanţă majoră pentru fiecare cetăţean în parte.
Nivelul de sănătate al populaţiei constituie un factor
indispensabil de creştere economică pe care o înregistrează la anumite etape o societate. O populaţie sănătoasă poate face mai rapid un salt economic, poate avea
un indice demografic mai bun, ceea ce înseamnă asigurarea unui viitor al ţării.
Statul de drept trebuie să soluţioneze problema pro-
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tecţiei valorilor fundamentale ale omului, încât numărul celor nesatisfăcuţi să fie minimizat în aşa măsură ca
el să nu fie capabil de a destabiliza ordinea de conduită
în societate. Una din problemele prioritare ale statului
este asigurarea ordinii de drept, inclusiv prin activitatea de combatere a contravenţionalităţii.
Dreptul contraveţional este una din verigile sistemului naţional de drept, care constituie un mecanism
juridic de combatere a contravenţionalităţii. Răspunderea contravenţională este unul din mecanismele care
are drept scop apărarea şi menţinerea ordinii de drept
în societate, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale omului, inclusiv protecția sănătății persoanei și
sănătății publice.
Scopul acestei publicații este de a arăta legătura
dintre sănătatea publică şi sănătatea persoanei ca drept
fundamental al omului şi răspunderii contravenţionale
ca fiind un mecanism de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale societăţii.
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Materialele utilizate și metode aplicate. În
publicație au fost utilizate lucrările monografice și publicațiile științifice consacrate protecției
sănătății persoanei și sănătății publice, legislația
contravențională națională și cea străină care se referă la problema respectivă. Pentru realizarea scopului
propus au fost aplicate următoarele metode de cercetare științifică: analiza comparativă, analiza logică,
sinteza etc.
Rezultate obținute și discuții. Prin drepturi ale
omului înţelegem în general drepturile inerente naturii
noastre, fără de care nu am putea trăi ca fiinţe umane. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului ne
îngăduie să dezvoltăm şi să folosim din plin calităţile
noastre umane, inteligenţa, darurile şi conştiinţa noastră, să răspundem nevoile noastre spirituale sau de altă
natură. Ele izvorăsc din năzuinţa crescândă a oamenilor către o viaţă în care demnitatea şi valoarea fiecăruia
să fie respectate şi protejate. Cu atât mai mult cu cât,
după cum se afirmă în prima frază a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, respectarea drepturilor
omului şi a demnităţii umane “constituie fundamentul
libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume” [1].
Drepturile omului reprezintă principalele condiţii
care permit fiecărei persoane să-şi dezvolte şi să-şi
folosească cât mai eficient calităţile: fizice, intelectuale, morale, socio-afective şi spirituale. Ele decurg
din inspiraţia-tot mai mare-a omenirii la o viaţă în care
demnitatea şi valoarea fiecăruia este respectată şi protejată.
Drepturile fundamentale cetăţeneşti reprezintă
acele drepturi ale cetăţenilor care sunt esenţiale pentru existenţa fizică, pentru dezvoltarea materială şi
intelectuală a acestora, precum şi pentru asigurarea
participării lor active la conducerea statului. Drepturile fundamentale sunt acele drepturi subiective ale
cetăţenilor, care sunt esenţiale pentru viaţa, libertatea
şi demnitatea acestora, indispensabile pentru libera
dezvoltare a personalităţii umane, drepturi stabilite şi
garantate prin Constituţie şi alte legi [2].
Există unele criterii esenţiale, unanim recunoscute
ce stau la baza clasificării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Documentele internaţionale de
o importanţă fundamentală ca, Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului, cele două Pacte privind drepturile civile şi politice şi, respectiv, economice, sociale
şi culturale din 1966, reflectă clasificarea drepturilor
şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cuprind două
mari categorii principale:
a) drepturi și libertăți civile si politice;
b) drepturi social-politice si culturale.
Drepturile civile reprezintă totalitatea de împuterniciri ale individului ce-i asigură individualitatea şi originalitatea în relaţiile cu societatea. Din acest grup fac
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parte: dreptul la egalitate în drepturi, dreptul la viaţă,
libertate şi securitate personală, dreptul la inviolabilitatea vieţii private, dreptul la apărarea onoarei şi a
bunului nume etc.
Drepturile politice determină posibilitatea participării oamenilor la administrarea statului şi societăţii:
dreptul la cetăţenie, dreptul la uniune, dreptul de a organiza mitinguri, de a crea sindicate, dreptul de a participa la demonstraţii, manifestaţii, dreptul de a alege
şi de a fi ales etc.
Drepturile economice reflectă aspectele economice
ale drepturilor naturale ale omului: dreptul la proprietate privată, dreptul de a poseda, folosi şi dispune de
propria avere etc.
Drepturile sociale reflectă nivelul dezvoltării materiale într-un stat concret, într-o societate dată şi capacitatea acestora de a asigura omului un nivel decent de
viaţă şi protecţie socială, cum ar fi: dreptul la muncă,
asigurarea socială, dreptul la locuinţă, dreptul la odihnă, ocrotire a sănătăţii.
Drepturile culturale au o importanţă deosebită pentru dezvoltarea multilaterală a omului şi influențează
nemijlocit relaţiile spirituale care condiţionează independenţa şi originalitatea în formarea concepţiei spirituale a personalităţii. Aici se includ: dreptul la studii,
libertatea creaţiei literare, artistice, ştiintifice, dreptul
de a utiliza limba maternă etc.
Drepturile omului reprezintă drepturile fiinţei umane înzestrată cu raţiune şi conştiinţă şi căreia îi sunt
recunoscute drepturile sale naturale ca drepturi inalienabile şi imprescriptibile [3].
Conform art. 36 al Constituţiei Republicii Moldova, dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat, minimul asigurării medicale oferit de stat este gratuit, şi
structura sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii şi
mijloacele de protecţie a sănătăţii fizice şi mintale a
persoanei se stabilesc potrivit legii organice [4].
Pentru a desfășura o cercetare științifică referitoare la protecția juridică a sănătății publice și a sănătății
persoanei este necesar ca să ne determinăm asupra
definițiilor acestor sintagme.
Conform dicţionarului explicativ al limbii române
sănătatea persoanei este defintă ca fiind o stare bună
a unui organism la care funcţionarea tuturor organelor
se face în mod normal şi regulat.
Sănătatea publică este bunăstarea sanitară, starea
de salubritate a întregii populaţii [5]. Ea reprezintă, starea de sănătate a populaţiei în raport cu determinanţii
stării de sănătate: socio-economici, biologici, mediu,
stil de viaţă, asigurarea cu servicii de sănătate, calitatea
şi accesibilitatea serviciilor de sănătate.
Promovarea sănătăţi reprezintă procesul care oferă
individului şi colectivităţilor posibilitatea de a-şi controla şi îmbunătăţi sănătatea, sub raport fizic, psihic şi
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social şi de a contribui la reducerea inechităţilor în sănătate [6].
În mod tradiţional, oamenii au definit sănătatea în
diferite moduri:
- o persoană de conducere cu structură atletică va
spune că sănătatea înseamnă practicarea cu regularitate a unui complex de exerciţii şi asigurarea unor mese
pregătite cu atenţie pentru menţinerea unei greutăţi
normale şi a unei condiţii fizice bune;
- un medic va considera sănătatea ca fiind absenţa
bolii;
- un psiholog va argumenta că sănătatea include capacitatea de soluţionare a problemelor emoţionale şi a
traumelor.
În urma sintezei celor menționate concluzionăm că
sănătatea reprezintă o garanţie a libertăţii individului,
toată existenţa noastră, tot ce se întâmplă în psihismul
nostru este dominat de caracterul angajării şi libertăţii.
Sănătatea reprezintă un concept complex cu câteva aspecte ce cuprind dimensiunea emoţională, intelectuală,
fizică, socială şi spirituală.
Sănătatea emoţională se referă la capacitatea de
exprimare şi de soluţionare a emoţiilor unei persoane
într-un mod constructiv.
Sănătatea intelectuală se referă la capacitatea de
evaluare a informaţiei şi de luare a unei decizii importante.
Sănătatea fizică se referă la condiţia organismului
şi la răspunsul acestuia în cazul vătămării şi a bolii.
Sănătatea socială reprezintă capacitatea de a aranja, de a se bucura, de a contribui şi beneficia de relaţiile
dezvoltate cu alte persoane.
Sănătatea spirituală se referă la sensul de consistenţă, armonie şi de echilibru ce apare în promovarea
energiei şi de educare a sănătăţii în ansamblu [7].
Pentru a conștientiza instituția răspunderii
contravenționale ca măsură de constrângere statală față
de persoanele care, cu vinovăție, atentează la sănătatea
persoanei și sănătatea publică este necesar să examinăm succint ce reprezintă dreptul contravențional ca
ramură a dreptului.
Dreptul contravenţional, ca ramură de drept, nu este
doar o totalitate de norme juridice omogene, ci şi un
ansamblu de norme, structurat în jurul unor norme cu
caracter de principiu.
Astfel, dreptul contravenţional are un obiect propriu
de reglementare – o categorie aparte de relaţii sociale,
care izvorăsc din necesitatea de a instrui şi a menţine
ordinea de drept în societate în domeniul faptelor ilicite calificate drept contravenţii.
Prin normele sale, dreptul contravenţional stabileşte limita faptelor ilicite calificate drept contravenţii şi
totodată, sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea
acestor norme.
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Norma de drept contravenţional asigură prevenirea
şi combaterea promptă a faptelor contravenţionale prin
mijloace de drept contravenţional.
Obiectul de reglementare a dreptului contravenţionl
are la bază relaţiile de apărare socială, sub aspectul prevenirii şi combaterii contravenţiilor.
Dreptul contravenţional conţine noţiunile fundamentale ale instituţiilor juridice, cum ar fi: contravenţia, contravenţionalitatea, răspunderea contravenţională, sancţiunea contravenţională şi procedura contravenţională.
Codul contravenţional nu este altceva decât o materializare juridică a dreptului contravenţional, ca ramură
distinctă a dreptului [8].
În orice comunitate sunt stabilite reguli de conduită
şi mecanisme de protecţie a acestora, inclusiv cel juridic. Respectarea acestor reguli de conduită constituie
garanţia menţinerii ordinii sociale şi celei de drept.
În cazul neconformării regulilor de conduită stabilite în dispoziţiile normelor juridice materiale, sunt
puse în pericol valorile sociale protejate prin lege, fapt
pentru care statul se obligă să reacţioneze prin aplicarea, de rând cu metoda de convingere, a metodei de
constrângere.
Constrângerea ca metodă de administrare în domeniul asigurării ordinii de drept, la rândul său, în funcţie de scopul aplicării ei şi faza (etapa) procedurală în
care ea se întrebuinţează, se divizează în cinci grupe
de măsuri:
• de prevenire;
• de curmare (stopare);
• de constrângere procesuală;
• sancţiunile contravenţionale;
• măsurile de resocializare.
Aplicarea acestor măsuri, în modul stabilit de lege,
constituie conţinutul răspunderii contravenţionale.
Măsurile administrative de prevenire se aplică atât
faţă de persoana care deja a fost în conflict cu legea,
în scopul neadmiterii (prevenirii) comiterii din partea
ei a noilor contravenţii, cât şi pentru a influenţa asupra
cauzelor şi condiţiilor ce favorizează comiterea contravenţiilor.
Măsurile de curmare (stopare) se aplică în cazul în
care a apărut necesitatea întreruperii raportului juridic
de conflict apărut, în scopul minimalizării consecinţelor negative a acestui raport, neadmiterii (prevenirii)
unui ilicit mai grav.
Măsurile de constrângere procesuală au drept scop
îndeplinirea procedurii contravenţionale, în strictă corespundere cu prevederile normelor procesuale, protecţia drepturilor participanţilor la proces, asigurarea
onorării obligaţiilor al fiecărui participant la proces şi
desfăşurarea normală a justiţiei.
Răspunderea contravenţională este cea mai aspră
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şi cea mai eficace formă a constrângerii statale ce se
aplică în domeniul combaterii contravenţionalităţii. Ea
poate fi folosită doar faţă de autorul faptei contravenţionale, comisă cu vinovăţie, în baza legii şi în ordinea
stabilită de lege. Ea constituie reacţia statului şi societăţii, în general, la atentarea valorilor sociale protejate
prin lege, la neonorarea drepturilor şi libertăţilor
constituţionale a celorlalţi membri ai societăţii. Aplicarea răspunderii contravenţionale are drept scop asigurarea nu doar a protecţiei valorilor sociale reglementate de lege, prin aplicarea faţă de autorul ilicitului a
constrângerii statale, ci reeducarea şi resocializarea lui
[9].
Unul dintre totalitatea drepturilor fundamentale ale
omului care sunt apărate de legea contravenţională este
dreptul la sănătate.
Dreptul la sănătate este dreptul fiecărei persoane de
a avea acces şi a utiliza serviciile instituţiilor, mărfurile
şi condiţiile necesare pentru atingerea stării optime de
sănătate.
Legislaţia în vigoare stabileşte responsabilitatea
statului pentru protejarea sănătăţii, prosperităţii şi securităţii cetăţenilor, iar sistemul de sănătate publică îşi
asumă responsabilitatea socială pentru sănătatea generală şi utilizarea cât mai eficientă a resurselor pentru
realizarea scopurilor sanitare universale [10].
Încălcarea legii este o problemă actuală cu care se
luptă organele competente de stat.
Protecţia sănătăţii publice şi a persoanei, constituie
o obligaţie primordială şi a autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.
Răspunderea contravenţională este unul din mecanismele de protecţie ale drepturilor şi libertăţilor oamenilor, inclusiv dreptului la sănătate ca fiind unul din
drepturile fundamentale a omului.
Doar prin sancţionare şi răspundere se realizează
scopul legii contravenţionale: apărarea drepturilor şi
libertăţilor legitime ale persoanei, ocrotirea sănătăţii
omului, apărarea proprietăţii, ordinii publice.
Problemele sănătăţii omului sunt reflectate în capitolul VII al Codului Contravenţional al Republicii
Moldova ,,Contravenţii ce atentează la sănătatea populaţiei, sănătatea persoanei, la starea sanitar-epidemiologică”.
Ne vom referi doar la un articol din acest capitol al
legii contravenţionale şi anume, articolul 85. Procurarea ori păstrarea ilegală de droguri, precursori, etnobotanice şi a analogilor acestora în cantităţi mici sau
consumul de droguri fără prescripţia medicului [11].
Problema drogurilor constituie marea provocare
pentru sistemul educaţional în secolul XXI.
De cele mai multe ori, dacă nu se intervine eficient, consumul şi dependenţa de droguri sunt drumul
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spre boală şi pierderea progresivă a „eului”. Semnele
principale care confirmă dependența organismului
persoanei de droguri sunt: slăbirea şi eliminarea voinţei, erodarea vieţii afective şi subminarea unei activităţi
ordonate a gândirii, plus leziunile corporale.
Toate drogurile au în comun mai multe efecte dăunătoare sănătăţii. Printre acestea se numără: îmbătrânirea prematură, iritabilitate, agitaţie, agitaţie continuă,
dureri de cap, ritm alert al inimii, crampe stomacale,
stări psihotice, leziuni ale rinichilor şi plămânilor, slăbirea sistemului imunitar, tulburări ale dezvoltării la
copiii nenăscuţi, pierderea progresivă a eului, adică
tulburări ale funcţiei eului şi ale autocontrolului la nivel corporal, sufletesc şi spiritual [12].
În urma acesteia și a altor cercetări științifice a
narcomaniei concluzionăm că starea de fapt privind
dependența de droguri a unui grup mare de populație
cât și a nivelului contravenționalității, la general, pentru Republica Moldova este o situație alarmantă.
Potrivit datelor Biroului Național de Statistică al
Republicii Moldova, în anul 2016 au fost constatate
417,5 mii contravenții. În medie, la 1000 de persoane
revin 112 cazuri de contravenții constatate [13].
În structura contravenționalității, contravenţiile ce
atentează la sănătatea populaţiei, persoanei, la starea
sanitar-epidemiologică au constituit 24,5 mii, inclusiv
în cazul a 20,2 mii a fost aplicată pedeapsa.
Un pericol social sporit pentru starea sănătății
publice prezintă contravențiile ce țin de consumul
substanțelor narcotice fără prescrierea medicului. Potrivit datelor statistice, la 31 decembrie 2015, în Republica Moldova în baza de date a IMSP a Dispensarului Republican de Narcologie erau înregistrați oficial
11 045 de consumatori de droguri [14].
Anual au fost puse la evidență cazuri noi după cum
urmează: anul 2006 – 1009 de consumatori; anul 2007
– 1023; anul 2008 – 1116; anul 2009 – 1333; anul 2010
– 1304; anul 2011 – 1062; anul 2012 – 834; anul 2013
– 713; anul 2014 – 854; anul 2015 – 923 de persoane
[15].
Numărul consumatorilor de droguri la 100 mii de
locuitori a constituit: anul 2006 – 206,4 de persoane;
2007 – 216,6; 2008 – 230,7; 2009 – 246,9; 2010 –
255,4; 2011 – 265,4; 2012 – 268,2; 2013 – 280,8; 2014
– 294,8; 2015 – 296,5 de persoane [16].
Analiza studiilor doctrinare și a practicii privind combaterea narcomaniei, precum și studierea experienței
unor persoane de vază a activității lor din acest domeniu,
ne permite să constatăm faptul că în vizorul organelor de
drept și celor de ocrotire a sănătății publice cade numai
fiecare al zecelea din consumatorii reali.
Chiar și aceste date, care sunt departe de realitate,
ne demonstrează convingător că acest fenomen social periculos este în permanentă creștere și prezintă un
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pericol social sporit pentru starea sănătății publice a
societății.
La reducerea riscurilor ce țin de traficul ilegal de
droguri, în special, consumul lor fără prescrierea medicului, de rând cu organele ocrotirii sănătății, un rol
important le revine organelor de poliție.
Poliția contribuie la crearea unui mediu favorabil
pentru serviciile de sănătate cu scopul de a oferi îngrijire persoanelor vulnerabile, printr-o serie de acțiuni,
printre care:
- evitarea apropierii sau urmăririi clienților sau personalului serviciilor de sănătate când acestea apelează
la aceste servicii. Evitarea patrulării în imediata apropiere a unui serviciu de reducere a riscurilor;
- oferirea recomandărilor serviciilor relevante în
curs de desfășurare;
- referința la abordări bazate pe dovezi pentru a informa utilizarea etică de discreție când vine vorba de
comportamente incriminate;
- efectuarea metodelor de investigare etice, în ceea
ce privește în special violența bazată pe gen;
- consultarea, audierea și răspunderea la problemele
persoanelor vulnerabile.
Aceste schimbări conduc la o serie de rezultate pozitive, inclusiv:
- reducerea ratelor HIV;
- securitatea sporită în rândul femeilor;
- reducerea vulnerabilității la HIV, inclusiv în rândul prietenilor și familiilor grupurilor incriminate;
- mărirea modalităților de a raporta abaterile
poliției;
- creșterea legitimității poliției prin dezvoltarea încrederii între poliție și comunitate [17].
Concluzii. Drepturile omului reprezintă acele garanţii ce aparţin oricărei fiinţe umane datorită simplului
fapt de a fi om. Dreptul la sănătate reprezintă unul dintre drepturile fundamentale ale omului, fiind un drept
natural şi inalienabil. Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova stabileşte сă statul este responsabil pentru
protejarea şi ocrotirea sănătăţii cetăţenilor. Statul de
drept trebuie să soluţioneze astfel problema protecţiei
valorilor sociale, prin asigurarea ordinii de drept, inclusiv prin activitatea de combatere a contravenţionalităţii. Dreptul contravenţional este una din verigile sistemului naţional de drept care are drept scop protecţia
juridică a unor valori sociale determinate, soluţionarea
raporturilor juridice apărute în procesul activităţii de
combatere a contravenţionalităţii. Prin normele sale
dreptul contravenţional stabileşte limita faptelor ilicite calificate drept contravenţii şi, totodată, sancţiunile
aplicabile pentru nerespectarea acestor norme.
Considerăm ca fiind oportună modificarea
legislației contravenționale (Codul contravențional al
RM, art. 16 alin. (2)), privind stabilirea vârstei răspun-
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derii contravenționale pentru consumul de droguri fără
prescripția medicului, începând cu 16 ani. Această modificare, indiscutabil, va spori activitatea cu privire la
protecția sănătății publice.
Activitatea organelor statale, privind supravegherea
procesului de conformare cu regulile de conduită în societate, stabilite şi protejate prin normele materiale ale
dreptului contravenţional, şi activitatea de prevenire a
contravenţiilor se desfăşoară numai prin aplicarea metodelor de convingere faţă de subiecţii dreptului contravenţional. Atunci când sunt epuizate posibilităţile
convingerii, statul aplică măsurile de constrângere în
scopul conformării regulilor stabilite de conduită. Societatea este în drept să se apere şi să ia măsuri, prin
organele de stat competente, faţă de orice persoană
care încalcă legea şi normele de convieţuire socială.
Răspunderea contravenţională urmăreşte scopul, de
a ocroti valorile sociale protejate de normele juridice
contravenţionale, de a reeduca în spiritul respectării
ordinii de drept a persoanei care a săvârşit cu vinovăţie
o contravenţie, şi de a preveni săvârşirea altor fapte antisociale de acest gen.
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Rezumat

Rezultatele activității poliției în domeniul combaterii infracționalității și a contravenționalității, în mare măsură, depind
de determinarea legală și optimă a funcției publice polițienești și a statutului juridic al polițistului.
Scopul care stă în fața oricărui organ de poliție poate fi atins numai atunci când vor fi corect evidențiate sarcinile și
funcțiile, cerințele care vor fi înaintate față de persoanele care vor fi încadrate în aceste funcții, responsbilitatea și răspunderea lor pentru onorarea funcțiilor respective.
Cuvinte-cheie: funcție publică, funcționar public cu statut special, criminalitate, contravenționalitate, responsabilitate,
răspundere.

POLICY FUNCTION AND LEGAL STATUS OF THE POLICEMAN
Summary

The results of police activity in the field of combating crime and contravention largely depend on the legal and optimal
determination of the police public function and the legal status of the policeman.
The aim in front of any police body can only be achieved when the tasks and functions, the requirements that will be
advanced to the persons who will be assigned to these positions, their responsibility and their liability for the fulfillment of
the respective functions will be correctly highlighted.
Keywords: public function, civil servant with special status, criminality, contravention, responsibility, liability.

I

ntroducere. Statutul juridic al polițistului și
funcția publică polițienească este reglementatată în „Legea cu privire la funcția publică și statutul
funcționarului public”, „Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului”.
Polițistul este un funcționar public cu statut special,
care are ca scop de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei prin activități de menținere,
asigurare și restabilire a ordinii și securității publice, de prevenire, investigare și descoperire atât a
infracțiunilor, cât și a contravențiilor.
Funcţia publică şi statutul ei juridic se instituie de
Parlament, Preşedintele Republicii Moldova, Guvern,
alte autorităţi publice centrale sau locale, în limita
competenţei lor.
Poliţia Republicii Moldova este un organ deosebit
(armat) al puterii executive, care are statut de organ
de serviciu public şi nu de simplu organ însărcinat cu
aplicarea legii. Aşadar, poliţia este însărcinată să asigure ordinea, liniştea şi securitatea socială, siguranţa
cetăţenilor, a avutului public şi privat, impunându-le la
nevoie, prin constrângere, obligaţia respectării legii.
Scopul acestei publicații este studierea cât mai
detaliată a statutului juridic al polițistului și statutul
juridic al funcției publice polițienești.
februarie 2018

Rezultate obținute și discuții. Într-un stat de
drept, suveranitatea statului se realizează prin organele celor trei verigi ale puterii: organele puterii legislative, ale celei executive şi ale puterii judecătoreşti.
Toate aceste organe sunt înfiinţate pentru a realiza interesele generale ale societăţii în cadrul suveranităţii
statului. Ele îşi îndeplinesc atribuţiile în limitele stabilite de organele reprezentative ale statului.
În acest sens, art. 2 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova [1] prevede: ”Suveranitatea naţională
aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative,
în formele stabilite de Constituţie, iar în alineatul 2
al aceluiaşi articol se stipulează că „nici o persoană
particulară, nici o parte din popor, nici un grup social,
nici un partid politic sau o altă formaţiune obştească
nu poate exercita puterea de stat în nume propriu”,
text inspirat din art. 3 al Declaraţiei drepturilor omului, adoptată în Franţa [2].
Am citat acest text pentru a evidenţia că într-un
stat de drept suveranitatea naţională aparţine poporului şi nu unui grup sau unei singure persoane. Înfiinţate potrivit Constituţiei, organele proprii ale fiecărei
puteri primesc sarcina de a înfăptui în practică o anumită funcţie – legislativă, executivă sau judecătoreas-
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că – care se exercită în scopul satisfacerii intereselor
generale ale societăţii.
Determinat de ceea ce le deosebeşte, cele trei puteri
îşi creează organe care să îndeplinească funcţiile specifice ce le revin. Pentru realizarea funcţiilor statului
se înfiinţează servicii publice corespunzătoare care, la
rândul lor, sunt dotate cu funcţii publice, adică cu atribuţii, puteri şi competenţe specifice sarcinilor pe care
acestea le realizează în scopul satisfacerii intereselor
generale ale societăţii – scopul şi finalitatea statului şi
a entităţilor sale administrativ-teritoriale.
Bazele constituționale ale funcției publice în
Republica Moldova, în principal, se regăsesc în
conținutul art. 39 „Dreptul la administrare”, alin. (2)
din Constituție care prevede: „Oricărui cetățean i se
asigură, potrivit legii, accesul la o funcție publică”.
Mecanismul de realizare a acestei prevederi
constituționale a fost elaborat în „Legea serviciului
public nr. 443-XIII din 4 mai 1995”, „Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
nr. 158 din 04.07.2008”.
În literatura juridică, există diferite noțiuni cu privire la definirea funcției publice.
V. Prisacaru consideră că funcția publică este o
grupare de atribuții, puteri și competențe, stabilite,
potrivit legii, în cadrul unui serviciu public, înființat
în scopul satisfacerii, în mod continuu și permanent,
de către funcționarii publici, numiți sau aleși în aceste
funcții, a intereselor generale ale societății.
Prof. P. Negulescu menţiona că „funcţia publică
este complexul de puteri şi competenţe organizate de
lege pentru satisfacerea unui interes general în vederea de a fi ocupată, temporar, de un titular (sau mai
mulţi), persoană fizică care, exercitând puterile în
limitele competenţei, urmăreşte realizarea scopului
pentru care a fost creată funcţiunea” [3].
Tradiţional, noţiunea de funcţie publică reprezintă
o categorie fundamentală a dreptului administrativ, ea
fiind strâns legată de noţiunea de activitate, autoritate,
organ etc. [4].
În sens mai restrâns, poliţia administrativă se caracterizează prin natura sa preventivă, în scopul menţinerii ordinii publice prin regulamente de poliţie şi
măsuri de asigurare a liniştii publice şi securităţii publice.
Ca atare, scopul poliţiei administrative este ordinea publică, exprimată prin clasica triadă: linişte, securitate şi salubritate publică [5].
Potrivit art. 7 alineatul 1 din Legea Serviciului Public [6], funcţia publică şi statutul ei juridic se instituie de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova,
Guvern, alte autorităţi publice centrale sau locale, în
limita competenţei lor.
Din analiza dispoziţiilor legale, ca şi din opiniile
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exprimate în literatura juridică [7], rezultă unele trăsături specifice ale funcţiei publice, cum ar fi:
a) reprezintă un complex de atribuţii şi responsabilităţi stabilite de legiuitori;
b) este permanentă (are caracter de continuitate,
fiind creată prin lege), în sensul că sunt înfiinţate pentru satisfacerea unui interes general, în mod perpetuu,
adică fără limită de timp şi fără intermitenţă;
c) este creată de lege şi în baza legii prin hotărâre
de guvern;
d) are o funcţionare continuă;
e) este creată să realizeze satisfacerea intereselor
generale şi a celor locale;
f) persoana fizică care o deţine este învestită legal
în funcţie şi o exercită în baza şi executarea legii;
g) funcţia publică se ocupă prin numire, în condiţiile legii;
h) nu poate constitui obiectul înţelegerii între părţi
şi nici nu poate fi stabilită prin contract, fiind înfiinţată pe o bază legală, ea poate fi schimbată în mod
unilateral fără acordul titularului, persoana fizică ce
o deţine.
Factorul comun şi definitoriu pentru toate funcţiile
publice din cadrul administraţiei publice este existenţa ansamblului de atribuţii (drepturi şi obligaţii) prevăzute de lege, ce reprezintă şi competenţa autorităţii
sau instituţiei publice dintr-un domeniu sau altul de
activitate. În acelaşi timp, acest ansamblu de drepturi
şi obligaţii formează şi conţinutul juridic complex
dintre persoana fizică respectivă care l-a învestit [8],
adică se dă naştere unui raport juridic de funcţie, în
care una dintre părţi este autoritatea publică, iar cealaltă este funcţionarul public.
Funcţia publică poliţienească poate fi definită ca
funcţie ce asigură buna organizare internă a societăţii
şi respectul regulilor care acţionează în sânul acesteia
prin măsuri coercitive sau, dacă situaţia impune, prin
apelul la folosirea forţei.
Se poate nota că multe dintre definiţiile date funcţiei poliţieneşti sunt de tip enumerativ.
De exemplu, definiţia dată de Codul Brumaire
An IV – „poliţia este instituţia îndreptată să menţină
ordinea, libertatea, proprietatea, siguranţa individuală” sau cea dată de Marea Enciclopedie Franceză din
1910 - „nu se cunoaşte din păcate societate cât de puţin organizată fără ca să nu existe în aceasta o poliţie
care să asigure supunerea faţă de reprezentanţii statului şi aplicarea prescripţiilor dictate de şefi”.
Funcţia publică poliţienească este un ansamblu de
sarcini legale de interes general înfăptuite de poliţiştii – funcţionari publici în beneficiul comunităţii şi al
statului [9].
Putem concluziona că de la o țară la alta, poliția,
ca structură, este subiect principal al activității statale
februarie 2018
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cu caracter polițienesc și indiferent de subordonare
(fie direct șefului statutului ca Comandant Suprem
al Forțelor Armate, fie Ministerul Justiției, fie celui
al Apărării, fie Ministerului Afacerilor Interne etc.),
poliția îndeplinește în cadrul societății misiuni specifice cum ar fi:
- lupta
împotriva
criminalității
și
a
contravenționalității care presupune atribuții
de prevenire și curmare, cercetare penală sau
contravențională, urmărire și reprimare a subiecților
activi ai infracțiunilor sau contravențiilor comise;
- desfășurarea unor activități administrative (organizarea circulației rutiere, supravegherea respectării regimului de frontieră, de pașapoarte și de aflare în
țară a persoanelor străine, organizarea și asigurarea
securității antiincendiare);
- informarea autorităților legal constituite (Parlamentul, Președintele Republicii Moldova, Guvernul)
privind asigurarea ordinii de drept, realizarea politicilor în domeniul combaterii infracționalității și a
contravenționalității;
- aplicarea legii, la nevoie, chiar prin folosirea
forței.
Aşadar, poliţia este însărcinată să asigure ordinea,
liniştea şi securitatea socială, siguranţa cetăţenilor, a
avutului public şi privat, impunându-le la nevoie, prin
constrângere, obligaţia respectării legii.
Generalizând concluziile, trebuie să pornim de la
ideea că poliţia Republicii Moldova este un organ deosebit (armat) al puterii executive, care are statut de
organ de serviciu public şi nu de simplu organ însărcinat cu aplicarea legii.
Totodată, în baza prevederilor punctului 5 al Codului deontologic poliţienesc al Republicii Moldova,
poliţia Republicii Moldova este un organ public stabilit prin Legea cu privire la activitatea Poliţiei și statutul polițistului [10].
În Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul
polițistului nu este determinată definiția „funcției publice”. Funcția publică polițienească poate fi definită ca ansamblul de sarcini legale, de interes general,
înfăptuite de polițistii – funcționari publici, în benificiul comunității și al statutului.
Potrivit unei alte opinii, funcția publică
polițienească este definită ca fiind funcția ce asigură
buna organizare internă a societății și respectul regulilor care acționează în sânul acesteia prin măsuri
coercitive sau dacă situația impune, prin apelul la
folosirea forței.
Deci, poliția este însărcinată să asigure ordinea, liniștea și securitatea unei colectivități sociale,
siguranța cetățenilor, a avutului public și privat, impunându-se la nevoie, prin constrângere, obligația
respectării legilor. Exercitarea funcției publice
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polițienești trebuie concepută în cadrul unui serviciu
care acționează în benificiul comunității.
La rândul său, statutul juridic al polițistului este
determinat de funcția publică polițienească în care el
este încadrat.
În literatura de specialitate sunt diverse opinii referitoare la conceptul statutului juridic al polițistului,
structura și conținutul lui.
În opinia savanților români Costin M. și Mureșan
M. definirea noțiunii își găsește originea în expresia
latină „status”, care desemna atributele necesare dobândirii personalității fără de care persoana era lipsită
de posibilitatea exercitării depline a drepturilor sale
[11].
Într-o altă accepțiune latinescul „status” înseamnă
stare, statut. Deci, prin statutul subiectului de drept
(statutul juridic al subiectului) se înțelege starea lui
de drept, caracterizată printr-un sistem de drepturi și
obligații [12].
Cercetătorul moldovean dr. Serghei Țurcan consideră că statutul funcționarului public reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează
situația juridică obiectivă a funcționarilor publici,
determinând drepturile, obligațiile garanțiile lor legale, precum și responsabilitatea funcționarului public.
În general, statul juridic al funcționarului public este
menit să creeze condiții necesare pentru exercitarea
atribuțiilor de serviciu, să garanteze stabilitatea lor în
funcție, drepturile și asistența socială [13].
Profesorul M. Preda considera, că într-un sens
restrâns, noțiunea de statut al funcționarilor publici
ar putea fi identificată doar prin actul normativ care
reglemetează condiția juridică generală a acestora, cerințele privind dobândirea și pierderea acestei
calități, drepturile și îndatoririle care le revin, regimul
juridic al raporturilor, în care intră în baza calității de
funcționar public [14].
Suntem de acord cu opinia savantului rus R. Halfina, potrivit căreia, noțiunea „statut juridic” nu este
pe deplin investigată și este necesar de a o utiliza pentru caracterizarea generală a stării cetățeanului sau
instituției în societate, deoarece noțiunea „capacitatea
juridică” mai des se aplică pentru a caracteriza persoana sau instituția într-un cerc determinat de relații
publice [15].
Savanții ruși S. Alexeev, R. Halfina și alții, în lucrările sale teoretice consideră că sensul noțiunii de
„statut” în deplină măsură corespunde laturii stabile,
de bază a stării juridice a subiectului care include atât
calitatea de subiect al dreptului, cât și alte drepturi
și obligații generale (constituționale). Drepturile și
obligațiile concrete reflectă, mai degrabă, specificul
capacității juridice reale a persoanei, în legătură cu
existența unor factori juridici și nu capacitatea gene-
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rală a persoanei într-un sistem de drept concret [16].
În esență, această poziție a savanților ruși nu
este indiscutabilă, deoarece separarea drepturilor și
obligaților generale care rezultă din Constituție, de
fapt, duce la crearea statutului juridic al persoanei într-o formă juridică abstractă, lăsând în afara statului
juridic alte drepturi și obligații instituite de alte ramuri ale dreptului.
Astfel în opinia savanților români Ivan Stelian și
Ioniță Tudor, statutul juridic al polițistului poate fi
definit ca un ansamblu de drepturi și obligații profesionale și personale conferite de funcția exercitată, conform legii, în una dintre structurile aparatului
polițenesc, în slujba comunității [17].
Dăcă unii autori consideră că organul de stat poartă
obligații față de stat, iar drepturile sale sunt exercitate
în cadrul activității externe față de persoanele juridice
și fizice [18], susținem părerea că „dreptul subiectului de drept de a efectua acțiuni de importanță juridică este în același timp și obligația lui de a acționa”.
Astfel spus „organul de stat este obligat să-și exercite
drepturile, deoarece aceste drepturi față de celelate
subiecte constituie, în același timp și obligațiile lor
față de stat [19].
Recunoașterea dreptului polițenesc, ca parte componentă a dreptului public, în procesul de studiu a
structurii și rolului organelor cu atribuții polițienești
în cadrul statului de drept, impune cu necesitate și
analiza situației juridice a personalului care compune aparatul poliției, a drepturilor și obligațiilor ce îi
revin din legile țării, a nașterii și încetării raportului
de serviciu și a altor aspecte ce țin de statutul juridic
al funcționarului care acționează în sistemul forțelor
publice polițienești [20].
În opinia noastră, la sporirea eficienței organelor
polițienești ale Republicii Moldova poate contribui:
creșterea nivelului puterii juridice ale statutului juridic al polițistului, inclusiv prin reglementarea lui
constituțională; reglementarea prin acte legislative a
procedurii polițienești; ajustarea exigențelor răspunderii polițiștilor la cele ale funcționarilor publici; încadrarea în funcțiile care nu necesită pregătire specială și împuterniciri ale personalului civil.
Savantul rus D. D. Țabria sublinia că statutul organului de stat, fiind fenomen juridic, poate fi constituit doar din elemente de drept, evidențiază unele
dintre ele, cum ar fi: denumirea organului, ordinea și
mijlocul de constituire, aria de activitate, scopurile
activității, sarcinile și funcțiile, volumul și caracterul
împuternicirilor etc. [21].
Pentru dezvoltarea multilaterală a conținutului statutului juridic al polițistului în literatura de specialitate
sunt examinate elementele acestuia ca unitate primară
organizatorică-structurală a organului polițienesc.
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Considerăm că serviciul polițienesc este un serviciu public special, particularitățile exercitării căruia
sunt reglementate atât de „Legea serviciului public”,
cât și de „Legea cu privire la activitatea Poliției și
statutul polițistului”, deoarece în accepțiunea lui Slănicescu I. P. „Numai în cadrul unor servicii publice
putem vorbi de funcții publice, de funcționari publici
și de statutul juridic al acestora” [22], statutul juridic
al polițistului trebuie să includă elementele statutului juridic al funcționarului public cu particularitățile
specifice.
Savantul rus D. N. Bahrah, consideră că este
rațional de a grupa elementele statutului juridic în
blocuri. Referitor la statutul juridic al subiectelor de
stat colective, savantul propune de a evidenția următoarele blocuri de elemente [23]: de scop; organizatorico-structural; de competență.
În viziunea noastră, propunerea de a grupa elementele statutului juridic în blocuri este reușită și valabilă
și pentru statutul juridic al funcționarului public, inclusiv al polițistului, deoarece permite de a-l examina
nu numai ca o totalitate a elementelor, ci ca un sistem,
cu o structură determinată.
Blocul elementelor, ce vizează scopul, ocupă un
rol important în structura statutului juridic al funcției,
deoarece [24]:
a) impune să se ghideze de sarcinile incumbate și
să nu se eschiveze de realizarea lor;
b) servește drept suport juridic pentru determinarea volumului împuternicirilor necesare;
c) reprezintă baza juridică pentru instituirea răspunderii care survine după neîndeplinirea sarcinilor
[25].
Susținem opinia savantului rus B. M. Lazarev care
consideră că competența organului de stat reprezintă un sistem de împuterniciri-drepturi și obligații ce
poartă un caracter de autoritate extern [26].
Mai mulți autori consideră la fel, însă unii includ în
competență și sarcinile organului (funcție) [27]. Considerăm că nu este logic de a comasa scopurile statutului
juridic cu mijloacele de atingere a acestora.
Luând în considerație că orice funcție trebuie să fie
supusă scopului, se întreprindă măsuri pentru realizarea ei, iar unii autori confundă sarcinile cu funcțile pe
care trebuie să le exercite un organ și este explicabilă
din acest punct de vedere tendința de a include sarcinile în competență.
Determinarea funcțiilor ce decurg din sarciniile incumbate organului de stat este destul de dificil.
Pentru fiecare organ în parte, în dependență de menirea sa, funcțiile generale de administrare obțin un
conținut corect, transformându-se în funcții speciale,
caracteristice subiectului corespunzător al administrării [28].
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În opinia noastră, mai aproape de adevăr este
Lazarev B.M., care consideră că competența este
limitată prin funcțiile care sunt puse în sarcina organului în sfera corespunzătoare de activitate. Astfel apar drepturile și obligațiile pentru îndeplinirea
funcțiilor în cauză [29], deci, are loc doar reglementarea normativă a competenței, iar conținutul ei rămâne același – atribuțiile (drepturile și obligațiile).
În calitate de element al competenței pot fi examinate drepturile și libertățile organului la îndeplinirea funcțiilor în aria de competență [30].
Există păreri ale unor autori, conform cărora
răspunderea trebuie inclusă în competență [31]. Nu
suntem de acord cu opinia unor autori precum că răspunderea este: „un mod de îndeplinire a obligațiilor
juridice” [32] și „obligația de a suporta măsurile de
constrângere statală” [33], deoarece chiar și în alte
accepțiuni, conținutul ei diferă esențial de conținutul
obligațiilor ca element al competenței care au, după
cum am mai menționat, un caracter autoritar extern.
Susținem părerea savantului român M. Costin
care definește răspunderea ca un complex de drepturi și obligații conexe, care în conformitate cu legea
se nasc ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite și
care constituie cadrul de realizare a constrângerii de
stat prin aplicarea sancțiunilor juridice [34].
Reieșind din cele expuse este evident că nu pot
fi unite două instituții juridice diferite, cum sunt răspunderea juridică și competența sau consecințele
pentru neîndeplinirea conduitei prevăzute de lege și
atribuțiile organului de stat (funcției). Considerăm
că răspunderea juridică poate fi un element distinct
al statutului juridic.
Blocul organizatoric al elementelor statutului juridic al organului de stat reflectă ordinea constituirii,
statornicirii, schimbării și lichidării structurii sale
organizatorice, ordinea finanțării organului etc.
Cât privește statutul juridic al funcției, apoi
pentru acesta blocul organizatoric include ordinea
obținerii funcției, satisfacerii serviciului și încetării
relațiilor de serviciu.
Evident că astăzi democratizarea vieții sociale în
Republica Moldova, exigențele sporite față de serviciile publice, creșterea nivelului culturii juridice a
populației, determină sporirea rolurilor normelor deontologice atât în activitatea funcționarului public,
cât și a altor reprezentanți ai organelor de stat, în
deseobi, a polițiștilor.
De altfel în opinia doamnei Claudia Crăciun „la
relațiile interumane au existat întotdeauna subtilități
care nu pot fi fixate pe buchia legii, iar aceste
subtilități țin, ca regulă, de domeniul eticii” [35].
În activitatea funcționarului public acest aspect
este cel deontologic, căci acume orientarea lui etifebruarie 2018

că definește felul în care își va realiza el obligațiile
sale......”.
Considerăm că argumentele expuse sunt valabile
și pentru funcția de polițist și demonstrează necesitatea includerii în componența statutului juridic al
polițistului a normelor deontologice [36].
Scopul deontologiei polițenești este să impună,
tuturor, o gamă de principii – prin educație, instruire
și supraveghere, să devină parte organică a crezului
fiecărui polițist, care să conducă la o mai puternică
implicare în muncă, la o conduită responsabilă, să
direcționeze în final acțiunile pentru îndeplinirea în
condiții optime a atribuțiilor funcționale și de specialitate.
În conformitate cu prevederile Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului [37],
polițistul este un funcționar public cu statut special,
acest statut este conferit polițistului de îndatoririle
și riscurile deosebite, de uniforma, însemnele distinctive și legitimația de serviciu, de dreptul de a
purta o armă, acestea fiind prevăzute în lege. Modelul uniformei, însemnele și normele de asigurare
cu uniformă sunt aprobate de Guvern, însă regulile
de purtare a uniformei sunt stabilite de Ministerul
Afacerilor Interne.
Serviciul polițienesc este un serviciu public special, particularitățile exercitării căruia sunt reglementate atât de „Legea serviciului public”, cât și de
„Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul
polițistului”. În ceea ce privește raporturile de serviciu ale funcționarilor publici (nu au statut special), ale
salariaților civili și ale personalului de deservire tehnică din personalul Poliției, apoi ele sunt reglementate respectiv, de legislația cu privire la funcția publică
și statutul funcționarului public [38], Codul Muncii
și alte acte juridice. Nașterea raportului de serviciu
are loc odată cu încheierea contractului individual de
muncă, confirmat prin ordinul de numire în funcție
a conducătorului abilitat, care are forță juridică, de
act administrativ. Acest act administrativ are formă
scrisă și conține temeiul de numire, funcția, data de
la care persoana angajată urmează să exercite funcția
polițienească.
Pentru ocuparea funcțiilor în cadrul Poliției pot
fi angajate persoanele cu studii corespunzătoare
cerințelor specificate în fișa postului, care întrunesc
cerințele legate de angajare.
Candidatul la funcția polițienească trebuie să se
încadreze și în unele condiții speciale. Poate fi angajat
al Poliției candidatul care dispune de cetățenia Republicii Moldova, domiciliază în țară și care întrunește,
pe lângă condițiile stabilite de lege și următoarele
condiții speciale ce sunt prevăzute în Legea cu privire
la activitatea poliției și statutul polițistului [39]:
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- a atins vârsta de 18 ani și are capacitate deplină
de exercițiu;
- este apt din punct de vedere medical pentru
exercitarea funcției, conform deciziei comisiei medicale speciale a Ministerului Afacerilor Interne;
- posedă studiile și calificarea corespunzătoare
pentru funcția în care urmează să fie numit;
- se bucură de o bună reputație;
- nu are antecedente penale.
Candidatul care corespunde acestor condiții înainte de a fi angajat, este supus unui control special în
modul stablit de Ministerul Afacerilor Interne. El este
obligat să prezinte în condițiile legii, declarații cu privire la venituri și proprietate, precum și declarații de
interese personale.
Din momentul emiterii actului administrativ de
angajare în funcția publică polițienească, angajatul
obține capacitatea administrativă-juridică de folosință
ca funcționar public cu statut special, devine responsabil de executarea atribuțiilor potrivit funcției în care
este încadrat, însă la moment nu obține capacitateaadministrativă-juridică de exercițiu și nu poate fi tras
la răspundere juridică ca subiect special al ilicitului.
Aceasta are loc numai după depunerea jurământului.
Din momentul depunerii jurământului, funcționarul
de poliție își poate exercita în mod legal atribuțiile,
fiind vorba doar despre funcționarul public definitiv
[40].
Statutul administrativ-juridic al oricărui subiect al
dreptului administrativ cuprinde patru elemente constituitive:
a) obligațiile ce îi revin în domeniul administrării
publice;
b) drepturile
necesare
pentru
executarea
obligațiilor și participarea reală în procedurile de
administrare publică;
c) responsabilitatea juridică, adică atitudinea responsabilă față de executarea obligațiilor ce îi revin;
răspunderea juridică, drept consecință a depășirii
responsabilității [41].
Scopul de bază care stă în fața fiecărei autorități
publice poate fi atins numai prin activități concrete
care sunt reflectate în funcțiile publice, ce constituie
celula inițială a fiecărei autorități publice. Din momentul învestirii în funcția publică, activitățile respective devin obligații ale funcționarului public, inclusiv ale funcționarului de poliție concret.
Drepturile și obligațiile polițistului sunt reglementate în legea cu privire la activitatea Poliției și statutul
polițistului, deci la obligațiile și drepturile generale
cetățenești se adaugă și obligațiile și drepturile potrivit funcției în care el a fost învestit, pe lângă responsabilitatea și răspunderea, ca cetățean, el devine
responsabil și poartă răspundere ca funcționar de
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poliție (unde este numai în calitate de subiect special
al răspunderii juridice) [42].
Responsabilitatea juridică a funcționarului de
poliție, ca subiect al administrării [43], poate fi definită ca o atitudine conștientă și deliberativă de asumare de către individ a unor răspunderi și riscuri față
de modul de executare a obligațiilor, potrivit funcției
polițienești deținute, excluderea abuzului de împuterniciri oferite, conformarea regulilor de conduită, stabilite în domeniul serviciului, contribuția conștientă la
atingerea scopului ce stă în fața autorității polițienești
în care el deține funcția.
Starea responsabilității juridice a funcționarului
de poliție, ca subiect al administrării (atitudinea reală față de prevederile legale și rezultatele concrete)
va determina necesitatea aplicării față de el a uneia
dintre formele constrângerii statale – răspunderii juridice.
Din cele menționate urmează constatarea că atât
timp cât polițistul se află în raport de conformare cu
prevederile legale, este responsabil de executarea legală, oportună și eficace a atribuților potrivit funcției
deținute, față de el nu poate fi aplicată măsura de constrângere statală – răspunderea juridică.
Starea de responsabilitate a polițistului poate și trebuie să fie încurajată prin aplicarea față de el a diverselor forme de stimulare, prevăzute de lege: exprimare de
mulțumiri; acordare de premii; expunere a fotografiei
pe Panoul de onoare; ridicare a sancțiunii disciplinare; decorare cu insigne de Poliție sau ale Ministerului
Afacerilor Interne; desemnare a diplomelor de onoare;
decorare cu arme cu încrustarea textului de decorare;
includerea în Cartea de onoare a Poliției [44].
Pentru merite deosebite, polițistul poate fi propus
spre decorare cu una dintre distincțiile de stat ale Republicii Moldova. Temeiul juridic pentru aplicarea
răspunderii juridice apare din momentul depășirii de
către polițist a responsabilității, transformării raportului juridic de conformare a prevederilor legale în cel
de conflict.
Răspunderea juridică a funcționarului de poliție
[45] - reacția statului (societății) la depășirea
responsabilității juridice (transformarea raportului
juridic de conformare în cel de conflict) prin aplicarea față de autorul raportului de conflict declanșat
cu vinovăție, de către organul împuternicit, în modul
stabilit de lege, a uneia dintre formele constrângerii
statale stipulate în sancțiunea ilicitului comis.
În baza analizei complexe a formelor răspunderii
juridice care pot fi aplicate față de funcționarii publici, inclusiv față de cei cu statut special, constatăm
că fncționarul de poliție poate fi atras la răspundere:
administrativ-disciplinară, administrativ-patrimonială, contravențională și penală după caz [46].
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Răspunderea administrativ-disciplinară este o
măsură de constrângere statală, care se manifestă prin
reacția angajatorului la comiterea de către subalternul
său a unei abateri disciplinare prevăzute legal, prin
aplicarea față de el (ea) a unei sancțiuni disciplinare prevăzute de lege, în termenii și modul stabilit de
lege.
Unicul temei juridic pentru aplicarea răspunerii
administrativ-disciplinară – este abaterea disciplinară comisă cu vinovăție. Abaterea disciplinară este
fapta săvârșită cu vinovăție de către funcționarul public care încalcă obligațiile ce-i revin din raportul de
funcție publică. Pentru comiterea abaterilor disciplinare, funcționarului de poliție îi pot fi aplicate următoarele sancțiuni disciplinare: avertisment, mustrare,
mustrare aspră, retrogradarea cu un grad special, retrogradare din funcție, concediere.
Răspunderea contravențională constituie reacția
statului pentru o anumită categorie de delicte, și anume pentru contravenție, care reprezintă singurul temei juridic al răspunderii contravenționale.
La comiterea contravențiilor, polițistul poate
obține atât statutul procesual de subiect activ general al contravenției, cât și subiect activ special al
contravenției.
Așadar, răspunderea contravențională a
funcționarului de poliție este reacția statutului la comiterea cu vinovăție a unei contravenții prin aplicarea
față de el(ea), de către organul împuternicit, a unei
sancțiuni prevăzute în legea contravențională, în modul și termenul prevăzut de lege, precum și obligația
funcționarului de poliție să suporte consecințele acestei sancționări.
Răspunderea
administrativ-patrimonială
a
funcționarilor de poliție [47] este aplicată în cazul
când el a cauzat prin actele sau faptele lor anumite
prejudicii fie autorității sau instituției publice din care
fac parte, fie unei altei persoane fizice sau juridice de
drept public privat.
Răspunderea penală a funcționarului de poliție
[48] intervine în cazul infracțiunilor săvârșite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuțiile funcției
polițienești pe care le ocupă, având statut procesual
–penal de subiect activ special al infracțiunii. Răspunderea penală este cea mai severă formă a răspunderii juridice fiind exercitat prin organele competente
de a lua măsuri de constrângere împotriva persoanei
vinovate de comiterea unei infracțiuni.
În concluzie, constatăm că polițistul este un
funcționar public cu statut special, acest statut este
conferit polițistului de îndatoririle și riscurile deosebite, de uniforma, însemnele distinctive și legitimația
de serviciu, de dreptul de a purta o armă - acestea
fiind prevăzute în lege. Modelul uniformei, însemnefebruarie 2018

le și normele de asigurare cu uniformă sunt aprobate
de Guvern, însă regulile de purtare a uniformei sunt
stabilite de Ministerul Afacerilor Interne.
Pentru ocuparea funcțiilor în cadrul Poliției pot
fi angajate persoanele cu studii corespunzătoare
cerințelor specificate în fișa postului, care întrunesc
cerințele legate de angajare.
Din momentul emiterii actului administrativ de
angajare în funcția publică polițienească, angajatul
obține capacitatea administrativă-juridică de folosință
ca funcționar public cu statut special, devine responsabil de executarea atribuțiilor potrivit funcției în care
este încadrat, însă la acest moment nu obține capacitatea administrativă-juridică de exercițiu și nu poate
fi tras la răspundere juridică ca subiect special al ilicitului. Aceasta are loc numai după depunerea jurământului.
Starea responsabilității juridice a funcționarului
de poliție, ca subiect al administrării (atitudinea reală față de prevederile legale și rezultatele concrete)
va determina necesitatea aplicării față de el a uneia
dintre formele constrângerii statale – răspunderii juridice.
Din cele menționate urmeză constatarea că atât
timp cât polițistul este în raport de conformare cu
prevederile legale, este responsabil de executarea legală, oportună și eficace a atribuțiilor potrivit funcției
deținute, față de el nu poate fi aplicată măsura de constrângere statală – răspunderea juridică.
Formele răspunderii juridice a polițistului sunt raportate la forma și forța juridică a actului (ordinul organului abilitat cu acest drept) de aplicare a sancțiunii
disciplinare sau a răspunderii patrimoniale. Pornind
de la faptul că sancțiunea disciplinară și răspunderea
patrimonială pot fi aplicate față de funcționarul de
poliție numai printr-un act administrativ, atunci și
formele răspunderii sunt nu cele disciplinare și patrimoniale, dar administrativ-disciplinare și administrativ-patrimoniale.
Din această constatare reiese că, dacă orice angajat, care nu are statut de funcționar public și care
este tras la răspundere disciplinară sau patrimonială,
poate contesta actul juridic respectiv în instanța de judecată de fond, atunci polițistul, ca funcționar public
cu statut special, fiind tras la răspundere administrativ-disciplinară sau administrativ-patrimonială, poate
ataca actul administrativ respectiv numai în instanța
de contencios administrativ.
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Procedura de contestare a actelor administrative emise
de autoritățile vamale
Sergiu BODLEV,
lector universitar la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hajdeu” din Cahul
Orice persoană are dreptul să atace actele administrative (inclusiv actele normative), acţiunea sau inacţiunea organelor
vamale şi ale colaboratorilor vamali, dacă consideră că sunt lezate drepturile sau interesele sale legitime. Obiectul prezentei
cercetări îl formează procedura de contestare a actelor administrative emise de autoritățile vamale care pot fi atacate succesiv după normele Codului Vamal al RM pe cale administrativă sau judiciară.
Cuvinte-cheie: Act administrativ; contestație; autoritate vamală; cerere prealabilă, litigiu de contencios administrativ; etc.

Summary

Everyone has the right to attack administrative acts (including normative acts), actions or inaction of customs and customs officers if they consider that their rights or legitimate interests are being harmed. The subject of the present investigation is the procedure for challenging the administrative acts issued by the customs authorities, which can be successively
attacked according to the rules of the Customs Code of the Republic of Moldova by administrative or judicial means.
Keywords: Administrative act; appeal; customs authority; prior request, litigation of administrative litigation; and so on

I

ntroducere. Fiecare persoană care se consideră
vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim, de către serviciul vamal, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a
unei cereri, poate depune o cerere prealabilă în vederea revocării sau modificării acelui act, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente,
pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce
i-a fost cauzată.
Scopul studiului constă în analiza şi cercetarea
multiaspectuală a procedurii de contestare a actelor
administrative emise de către autoritățile vamale
prin prisma prevederilor Codului Vamal al RM, Legii contenciosului administrativ, Codului de procedură civilă a RM și a altor acte legislative și normative în vigoare.
Actualitatea temei. Cercetarea dată apare destul
de actuală și importantă dat fiind faptul că identifică
ansamblul mijloacelor juridice utilizate de orice persoană interesată pentru restabilirea ordinii de drept,
încălcată prin acte juridice şi/sau fapte materiale ale
autorității vamale.
Metode aplicate şi materiale utilizate. Metodele
aplicate în acest studiu sunt: analiza, sinteza, comparaţia, investigaţia ştiinţifică. Materialele folosite au
fost preluate din: legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova; literatura de specialitate atât națională, cât
şi de peste hotarele țării.
Rezultate obţinute şi discuţii. Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care fiecare
cetăţean beneficiază de drepturile şi libertăţile con-
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sacrate prin Constituţia Republicii Moldova şi prin
alte legi, fiind tratați fără încălcarea drepturilor sale
de către autorităţile publice, și din acest context, apărarea drepturilor sale legitime prin contestarea actelor
administrative ilegale emise de autoritățile vamale
apare destul de importantă și actuală.
Cercetare. Conform Capitolului XI din Codul
Vamal, orice persoană are dreptul să atace deciziile
(inclusiv actele normative), acţiunile sau inacţiunile
organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali, dacă
consideră că sunt lezate drepturile sau interesele sale
legitime. Deciziile, acţiunile şi inacţiunile organelor
vamale, ale colaboratorilor vamali pot fi atacate pe
două căi:
 administrativă - prin depunerea plângerii la
Serviciul Vamal în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei sau efectuării acţiunii. Dacă decizia
organului vamal sau a colaboratorului vamal nu a fost
comunicată persoanei vizate, aceasta poate depune
plângere în termen de 6 luni de la data emiterii deciziei. Inacţiunea organului vamal sau a colaboratorului
vamal poate fi atacată în termen de 3 luni de la data
expirării termenului de soluţionare a plângerii.
 judiciară - în instanţă de judecată, conform legislaţiei în vigoare.
Ca urmare a existenței a două căi de atac a actelor, acţiunilor și/sau inacţiunilor organelor vamale şi
ale colaboratorilor vamali, ne propunem a le analiza
pe ambele căi prin prisma reglementărilor Codului
Vamal al RM. Astfel, calea administrativă de atac
al actelor administrative, acţiunilor sau inacţiunilor
organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali sunt
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stabilite la secțiunea 47 a Codului Vamal al RM, unde
art. 288 prevede că actele administrative, acţiunile
sau inacţiunile organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali sunt contestate iniţial la Serviciul Vamal.
[3, art. 288]
Ce ține de termenul în care se exercită calea administrativă de atac, vrem să indicăm prevederile art.
289 a Codului Vamal al RM ce enunță că actele administrative, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale,
ale colaboratorilor vamali pot fi atacate în termen de
10 zile calendaristice de la data comunicării actului
sau efectuării acţiunii/inacţiunii. Următorul articol
al Codului vamal al RM oferă unele precizări referitoare la termenul de soluționare a contestației, unde
se stabilește că contestaţia trebuie să fie soluţionată
în termen de 30 de zile calendaristice, calculate din
ziua depunerii contestaţiei. Răspunsul la contestaţie
se emite în scris şi se comunică reclamantului. Serviciul Vamal este în drept să prelungească termenul indicat mai sus cu cel mult 30 de zile calendaristice, cu
informarea în termen de 3 zile a reclamantului şi cu
prezentarea motivelor care au stat la baza prelungirii
termenului. [3, art. 289]
Cu o precizare venim referitor la termenul indicat
supra, este de menționat că dacă, din motive întemeiate, contestaţia nu a fost depusă în termenul prevăzut
de art. 289 Cod Vamal al RM, Serviciul Vamal este în
drept, la demersul reclamantului, să o repună în termen. La demersul de repunere în termen se anexează
probele ce dovedesc imposibilitatea depunerii contestaţiei în termen.
Un element destul de important este forma contestaţiei. În acestă sens facem apel la art. 292 Cod
Vamal al RM unde sunt enumerate condițiile de formă ale contestație, astfel este de specificat că contestaţia se depune în scris la Serviciul Vamal, este
semnată de reclamant şi cuprinde în mod obligatoriu
numele, prenumele şi domiciliul sau denumirea şi
sediul acestuia. Contestaţiile care nu întrunesc condiţiile prevăzute mai sus se consideră anonime şi nu
se examinează. De remarcat că o contestaţie depusă
repetat care nu conţine informaţii sau argumente noi
nu se examinează.
Calea judiciară de atac al deciziilor, acţiunilor
sau inacţiunilor organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali este cuprinsă la Secţiunea a 48-a din Codul
Vamal și prevede examinarea plângerilor în instanţa
de judecată și procedura exercitării căii judiciare de
atac (în cuprinsul acestui articol în materia procedurii
exercitării căii judiciare de atac se face trimitere la
Codul de procedură civilă).
Astfel, plângerile împotriva deciziilor, acţiunilor
sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor
vamali referitoare la efectuarea controlului vamal, vă-
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muirii, actelor de procedură în cazul de contravenţie
vamală sau la cercetarea lui (cu excepţia cazurilor de
atac al deciziilor organelor vamale privind aplicarea
simplificată de sancţiuni) şi în alte chestiuni care nu
se referă la politica economică a Republicii Moldova
pot fi depuse în instanţa de judecată în a cărei rază de
activitate se află organul vamal sau locul de muncă al
colaboratorului vamal ale căror decizii, acţiuni sau a
căror inacţiune sînt atacate. Plângerile împotriva deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale
colaboratorilor vamali adresate instanței de judecată
a Republicii Moldova sunt examinate în conformitate
cu prevederile Codului de procedură civilă. Alte plângeri împotriva deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii Serviciului Vamal şi ale colaboratorilor lui pot fi adresate
procuraturii Republicii Moldova.
După cum observăm, procedura de contestare a
actelor administrative emise de autoritățile vamale
este stabilită în cuprinsul Codului Vamal al RM precum și în normele Legii contenciosului administrativ
nr. 793 din 10.02.2000. Cu o trimitere la prevederile
Legii contenciosului administrativ în materia de contestare a actelor administrative emise de autoritățile
vamale putem evidenția că persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege,
printr-un act administrativ va solicita, printr-o cerere
prealabilă, autorităţii publice emitente (în cazul cercetate autorității vamale), în termen de 30 de zile de la
data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel.
Persoana care se consideră vătămată într-un drept al
său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ şi
nu este mulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a primit nici un răspuns în termenul
prevăzut de lege, este în drept să sesizeze instanţa de
contencios administrativ competentă pentru anularea,
în tot sau în parte, a actului respectiv şi repararea pagubei cauzate. Acţiunea poate fi înaintată nemijlocit
instanţei de contencios administrativ în cazurile expres prevăzute de lege şi în cazurile în care persoana
se consideră vătămată într-un drept al său prin nesoluţionarea în termen legal ori prin respingerea cererii
prealabile privind recunoaşterea dreptului pretins şi
repararea pagubei cauzate.[9, art.14,16]
Dacă e să facem apel la literatura de specialitate în materia cercetată, putem susține ideea precum
contenciosul administrativ este activitatea de soluţionare cu putere de adevăr legal de către instanţele
de contencios administrativ competente potrivit legii
a litigiilor dintre autoritatea publică şi un particular,
precum şi cele dintre autorităţile publice, iar litigiul
juridic să fie născut din adoptarea sau emiterea unui
act administrativ ilegal ori refuzul de a rezolva o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege.[11, p.
februarie 2018
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108] În ceea ce priveşte actele administrative individuale, întrucât prin ele se creează, se modifică sau se
sting raporturi juridice, aceste acte pot să aducă atingere unor drepturi subiective. Aşadar, aceste acte pot
fi atacate în justiţie.[6, p. 42]
Fiind coroborate prevederile 297 alin.(1) din Codul vamal cu prevederile art.3 din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000, obiect
al acţiunii în contenciosul administrativ pot fi actele
administrative cu caracter normativ şi individual ale
organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali, acţiunile sau inacţiunile acestora, referitoare la efectuarea
controlului vamal, a vămuirii, a actelor de procedură
în cazul de contravenţie vamală, cu răspundere materială sau la cercetarea contravenţiei vamale, cu răspundere materială. Pot fi contestate în contenciosul
administrativ actele de sancţionare economică, decizia de aplicare a răspunderii materiale pentru contravenţia vamală, prevăzută de art.231 Cod vamal, decizia de regularizare, actul de inspecţie, decizia de încasare silită a obligaţiei vamale, actul de sechestru etc.,
întocmite de organele vamale, precum şi alte acţiuni
sau inacţiuni ale organelor vamale, în conformitate cu
Legea contenciosului administrativ, deoarece provin
de la o autoritate publică şi stabilesc pe cale unilaterală o obligaţie în sarcina unui subiect de drept, parte
într-un raport juridic de drept public.[8, pct. 3]
După cum am văzut, după norma legală, procedura prealabilă este obligatorie la contestarea actelor
administrative emise de autoritățile vamale. În doctrină, precum şi de unii practicieni, este criticat caracterul obligatoriu al procedurii prealabile, susţinându-se că astfel se îngrădeşte accesul la justiţie şi se
întârzie revendicarea dreptului încălcat de autoritatea
publică. Se mai susţine că este prea puţin probabil ca
autoritatea publică care a adoptat actul administrativ
va recunoaşte ilegalitatea lui şi-1 va anula, preferând
mai degrabă să vină în faţa instanţei de judecată. Din
aceste circumstanțe reținem următoarele:
 Accesul la justiţie nu este un drept absolut şi
asigurarea realizării lui ţine de competenţa statului;
 Convenţia Europeană nu exclude ca prevederile legislaţiei naţionale să oblige persoanele interesate, ca înainte de a acţiona în judecată, să se adreseze
autorităţii publice. Art. 6, alin. 1 al Convenţiei acordă dreptul la un acces eficient la justiţie, însă lasă la
discreţia statului de a determina detaliile în legislaţia
sa şi specificarea condiţiilor pentru accesul la justiţie. Singura condiţie subliniată de Curte o constituie
limitările, care trebuie să urmărească un scop legitim
şi trebuie să existe o relaţie rezonabilă de proporţionalitate dintre mijloacele utilizate şi scopul urmărit.
[5, p. 152]
Aptitudinea dată prin lege de a soluţiona o anufebruarie 2018

mită pricină juridico-publică este oferită mai multor
organe cu activitate jurisdicţională, unul dintre care
fiind instanţa de judecată. Însă realizarea ei are loc
într-o anumită ordine succesivă, prin stabilirea unei
proceduri prealabile obligatorii de soluţionare pe cale
extrajudiciară a litigiului numită procedura depunerii
cererii prealabile, prevăzută în art. 14 din Legea contenciosului administrativ.[1, p. 89-90]
Noțiunea de „cerere prealabilă” este prevăzută la
art.2, alin. 12 din Legea contenciosului administrativ
cu o formulare: „cerere prin care autorităţii emitente
sau organului ierarhic superior i se solicită reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau
normativ”.[9, art. 2] Indiferent de denumirea pe care
o va da persoana vătămată printr-un act administrativ adresării sale către autoritatea vamală (plângere,
petiţie, demers etc.) aceasta va fi considerată cerere
prealabilă.
Deci, procedura de contestare a actelor administrative emise de autoritățile vamale presupune de regulă două etape: procedura cererii prealabile şi procedura în faţa instanţei de contencios administrativ.
Procedura prealabilă potrivit art. 14 din Legea nr.
793- XIV prevede expres că persoana care se consideră vătămată într-un drept al său recunoscut de lege
printr-un act administrativ va solicita printr-o cerere
prealabilă autorității vamale în termen de 30 de zile
de la data luării la cunoştinţă a actului, revocării în tot
sau în parte a acestuia, iar acest termen de 30 de zile
nu se extinde asupra actului administrativ cu caracter
normativ.
Cu o mențiune ce ține de obligativitatea depunerii cererii prealabile către autoritatea vamală vine și
Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R.M.
cu privire la practica aplicării de către instanţele de
contencios administrativ a unor prevederi ale Legii
contenciosului administrativ nr.10 din 30.10.2009,
care la pct. 41) specifică următoarele “Nerespectarea
procedurii prealabile de contestare a actului administrativ constituie temei de restituire a cererii de chemare în judecată (art.170 alin.(1) lit.a) CPC), iar dacă
cererea a fost primită, instanţa, în temeiul art.267
lit.a) CPC, scoate cererea de pe rol. În cazul în care
reclamantul contestă două sau mai multe acte administrative, fiind respectată procedura prealabilă doar
în privinţa unui act administrativ, instanţa, în privinţa
pretenţiilor pentru care nu a fost respectată procedura
prealabilă, va restitui cererea de chemare în judecată.
Dacă autoritatea publică admite cererea prealabilă şi
anulează actul contestat, persoana nu poate contesta
în contenciosul administrativ actul administrativ care
nu se află în fiinţă”.[7, pct. 41]
Astfel, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act
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administrativ al autorității vamale şi nu este mulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu
a primit nici un răspuns în termenul prevăzut de lege,
este în drept să sesizeze instanţa de contencios administrativ competentă pentru anularea, în tot sau în
parte a actului respectiv şi repararea pagubei cauzate. Acţiunea poate fi înaintată nemijlocit instanţei de
contencios administrativ în cazurile expres prevăzute
de lege şi în cazurile în care persoana se consideră
vătămată într-un drept al său prin nesoluţionarea în
termen legal ori prin respingerea cererii prealabile
privind recunoaşterea dreptului pretins şi repararea
pagubei cauzate.
După prevederile Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire
la practica examinării în contencios administrativ a
litigiilor legate de aplicarea legislaţiei vamale nr. 4
din 24.12.2010”, cererea de chemare în instanţa de
contencios administrativ se depune în scris în conformitate cu prevederile art.166-167 Cod de procedură civilă. Reclamantul va depune, odată cu cererea
de chemare în instanţa de contencios administrativ,
copia cererii prealabile cu dovada expedierii sau primirii acesteia de către organul respectiv, actul administrativ contestat ori, după caz, răspunsul organului
vamal sau avizul de respingere a cererii prealabile
(art.19 din Legea contenciosului administrativ). Conform art.297 alin.(1) Cod vamal, cererea de chemare
în judecată se va depune în instanţa de contencios administrativ în a cărei rază de activitate se află organul
vamal ale cărui decizii, acţiuni sau a cărui inacţiune
sunt atacate. Potrivit art.33 CPC, 331 CPC, competente să judece litigiile legate de domeniul vamal sunt
judecătoriile din raza de activitate a organului vamal
ale cărui acte administrative, acţiune sau a cărui inacţiune sunt atacate. Reclamanţii, la înaintarea acţiunii
cu privire la contestarea actelor organului vamal, ale
colaboratorului organului vamal, acţiunilor, inacţiunilor acestora, sunt eliberaţi de achitarea taxei de stat.
[8, pct. 11]
Cererea de chemare în instanţă de contencios administrativ este una dintre formele de manifestare a
acţiunii în contencios administrativ şi anume aceea
prin care se declanşează procesul, deoarece constituie
actul de investire al instanţei. Procedura în faţa instanţei de contencios administrativ începe cu introducerea acţiunii în instanţa de contencios administrativ.
Acţiunea se depune în scris, în limba de stat, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 166 din C.P.C. al
Republicii Moldova.[2, art. 166] Potrivit prevederilor
art. 19 din Legea contenciosului administrativ nr. 793XIV din 10.02.2000, cererea de chemare în instanţa
de contencios administrativ se depune în scris în condiţiile Codului de procedură civilă. Astfel, acţiunea
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trebuie să cuprindă următoarele elemente: denumirea
instanţei căreia este adresată, numele reclamantului,
al pârâtului, al intervenienţilor şi domiciliul lor, dacă
sunt persoane juridice - şi sediul lor, motivele de fapt
şi de drept pe care se întemeiază cererea, precum dovezile pe care se sprijină fiecare pretenţie, pretenţiile
reclamantului, enumerarea documentelor anexate la
cerere, inclusiv actul administrativ contestat.[9, art.
19]
Totodată trebuie să fie invocat detaliat obiectul litigiului: anularea unui act administrativ, obligarea
soluţionării unei cereri şi plata despăgubirilor, iar la
acţiune se vor anexa obligatoriu actul administrativ a
cărui anulare se cere sau refuzul autorităţii vamale de
a rezolva o cerere referitoare la un drept, iar în cazul
în care nu a primit acest refuz va anexa o copie a cererii prealabile pe care a adresat-o autorităţii vamale şi
dovada daunelor materiale cauzate prin actul emis ori
prin refuzul soluţionării cererii. Acţiunea se semnează de către reclamant personal sau de reprezentantul
lui cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 81 din
C.P.C. În asemenea cazuri trebuie anexată procura reprezentantului, care să ateste împuternicirile sale. Cererea depusă în instanţă trebuie să fie însoţită de atâtea
copii câţi pârâţi sunt indicaţi în cerere şi tot atâtea copii
ale înscrisurilor se anexează pentru toţi pârâţii, inclusiv
pentru instanţa de judecată, precum şi de confirmarea
despre respectarea procedurii prealabile. Dacă reclamantul nu va respecta aceste prevederi ale legii, judecătorul nu va da curs acţiunii în condiţiile prevederilor
art. 171 alin. (1) din C.P.C. al Republicii Moldova.
În conformitatea cu Legea contenciosului administrativ, instanța de judecată adoptă una dintre următoarele hotărâri:
a) respinge acţiunea ca fiind nefondată sau depusă
cu încălcarea normelor legale;
b) admite acţiunea şi anulează, în tot sau în parte, actul administrativ sau obligă autoritatea vamală
să emită actul administrativ cerut de reclamant ori
să elibereze un certificat, o adeverinţă sau oricare alt
înscris, ori să înlăture încălcările pe care le-a comis,
precum şi dispune adjudecarea în contul reclamantului a despăgubirilor pentru întârzierea executării hotărârii.
Instanţa de contencios administrativ este în drept
să se pronunţe, în limitele competenţei sale, din oficiu sau la cerere, şi asupra legalităţii actelor sau operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii
actului administrativ contestat. În cazurile în care
controlul legalităţii acestor acte sau operaţiuni ţine
de competenţa instanţei de contencios administrativ
ierarhic superioare, urmează a fi ridicată excepţia de
ilegalitate în faţa acestei instanţe în condiţiile Legii
contenciosului administrativ.
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Actul administrativ contestat poate fi anulat, în tot
sau în parte, în cazul în care:
a) este ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii;
b) este ilegal ca fiind emis cu încălcarea competenţei;
c) este ilegal ca fiind emis cu încălcarea procedurii
stabilite.[9, art. 25, 26]
După ce au rămas definitive, hotărârile pronunţate
de instanţa de contencios administrativ urmează săşi producă efectele juridice, în sensul că autoritatea
publică pârâtă (serviciul vamal) are obligaţia de a lua
măsuri ce se impun pentru realizarea drepturilor ce se
cuvin reclamantului, aşa cum rezultă ele din hotărârile judecătoreşti.[4, p.75]
Concluzii. Ca urmare a unei analize ample constatăm că actele administrative, acţiunile şi inacţiunile organelor vamale, ale colaboratorilor vamali pot
fi atacate succesiv pe două căi: administrativă şi judiciară. La contestarea actelor emise de către autoritatea vamală, procedura prealabilă este o modalitate
mai rapidă de rezolvare a plângerii celui vătămat în
dreptul său prin actul administrativ contestat. În urma
depunerii cererii prealabile, autoritatea vamală care a
emis actul îl poate abroga, modifica sau îl poate retrage, poate dispune anularea în tot sau în parte a actului
administrativ contestat.
Reținem că persoana care se consideră vătămată
într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act
administrativ al autorității vamale şi nu este mulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a
primit nici un răspuns în termenul prevăzut de lege,
este în drept să sesizeze instanţa de contencios administrativ competentă pentru anularea, în tot sau în parte, a actului respectiv şi repararea pagubei cauzate.
După examinare de către instanţa de judecată a
contestației asupra actului administrativ emis de către autoritatea vamală, are împuternicirea de a adopta
următoarele măsuri:
 respingerea acţiunii ca fiind nefondată sau depusă cu încălcarea normelor legislației;
 anularea totală sau parţială a actului administrativ contestat în justiţie şi obligarea autorității vamale,
adică a pârâtului, de a emite un nou act legal;
 obligarea autorității vamale de a emite un act
administrativ în cazul în care a refuzat reclamantului
această cerere de a elibera un certificat, o adeverinţă
sau orice alt înscris;
 obligarea autorității vamale de a întreprinde
orice altă măsură necesară pentru înlăturarea încălcării dreptului recunoscut de lege reclamantului;
 anularea actului administrativ contestat şi încasarea despăgubirilor cerute de reclamant pentru prejudiciul material şi moral cauzat prin acel act.
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IMPOZITUL PE VENIT, ELEMENTE ȘI MODALITĂȚI DE IMPUNERE
Lilia Gulca,
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar Universitatea de Studii Europene din Moldova
REZUMAT

Impozitul pe venit face parte din sursele de venit fiscal din cadrul bugetului de stat. Studierea modalității de aplicare și elementele acestei obligații fiscale este importantă atât pentru contribuabili, cât și pentru organele de resort. Impunerea cu impozit
pe venit diferă de la o categorie la alta de contribuabili, motiv pentru care și necesită a fi studiată amplu pentru a determina
elementele impunerii pentru fiecare sursă de venit și în funcție de fiecare cotă de impunere. Neachitarea sau achitarea incorectă
a impozitului pe venit are ca rezultat impunerea cu sancțiune de ordin fiscal, penal, contravențional, etc. Prevenirea aplicări
sancțiunii apare numai după cunoasterea normelor de aplicare și impunere cu impozitul pe venit, legale și în vigoare.
Cuvinte-cheie: venit, impozit de stat, elementele impozitului, mărfuri, servicii, salariu.

INCOME TAX, ELEMENTS AND IMPORT MEASURES
Lilia Gulca,
doctor in Law, Associate Professor University of European Studies of Moldova
SUMMARY

Income tax is part of the fiscal revenue sources of the state budget, the study of the way of application and the elements
of this tax obligation is important for taxpayers and for the competent bodies. Taxation with income tax differs from one
category to another by taxpayers, which is why it needs to be studied extensively to determine the elements of taxation for
each source of income and according to each tax rate. Non-payment or incorrect payment of income tax results in taxation,
criminal, contravention, etc., prevention of the sanction occurs only after knowing the legal norms in force for application
and taxation with income tax.
Keywords: income, state tax, tax elements, goods, services, salary.

A

ctualitatea temei rezultă din importanța impunerii cu impozit pe venit pentru suplinirea
surselor veniturilor bugetare, fiind un venit important
pentru bugetul statului. Actuală și important, impunerea cu impozit pe venit este pentru contribuabili și organele fiscale o evidență pentru evitarea dublei impuneri, impunerea incorectă și evitarea impunerii. Venitul
impozabil fiind diferit de cel al altor impozite și taxe
de stat, la fel ca și cotele de impozitare și subiecții impunerii pot fi cunoscute numai prin studirea și analiza
fiecărui element de impozitare.
Materialul de bază. Elementele şi modalităţile de
impunere cu impozit pe venit este reglementat de:
1. Codul Fiscal al Republicii Moldova, adoptat prin
Legea nr. 1163- din 24.04.1997. În: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2005, nr. ediţie specială.
2. Legea Republicii Moldova, privind înregistrarea
de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, nr. 220 din 19.10.2007. În: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova din 2007, nr. 184-187, art. nr.
711.
3. Legea Republicii Moldova, contabilităţii nr. 113
din 27.04.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova din 2007, nr. 90-93, art. 399.
Subiecţii impunerii sunt obligaţi să declare venitul
brut obţinut din toate sursele. Prin perioadă fiscală pri-
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vind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la
încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se
calculează suma impozitului care trebuie achitată. De
la fiecare regulă există excepţii: - întreprinderile noucreate, perioadă fiscală se consideră perioada de la data
înregistrării întreprinderii până la finele anului calendaristic; - întreprinderile lichidate sau reorganizate [1],
perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul
anului calendaristic până la data radierii întreprinderii
din Registrul de stat [2, pag.23]; - agenţii economici
care au dreptul, în conformitate cu prevederile Legii
contabilităţii [3, pag.12], să aplice o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic.
Prin venit impozabil – venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia
deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care
are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale
[4, pag. 6]. La fel în venitul brut nu se includ sursele de venit neimpozabile[4, pag.6]. În venitul brut se
includ: a) venitul provenit din activitatea de întreprinzător, din activitatea profesională sau din alte activităţi
similare; b) venitul de la activitatea societăţilor obţinut
de către membrii societăţilor şi venitul obţinut de către
acţionarii fondurilor de investiţii, conform regulilor cu
privire la societăţi şi fonduri de investiţii [5, pag. 6];
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c) plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate
(inclusiv salariile), facilităţile acordate de patron, onorariile, comisioanele, primele şi alte retribuţii similare;
d) venitul din chirie (arendă); e) creşterea de capital;
f) venitul aferent provizioanelor[7], neutilizate[8, pag.
12]; g) suma diminuărilor reducerilor pentru pierderi
la active şi la angajamente condiţionale în urma îmbunătăţirii calităţii acestora pe parcursul anului fiscal; h)
suma diminuărilor provizioanelor destinate acoperirii
eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea împrumuturilor şi a dobânzilor aferente în urma îmbunătăţirii
calităţii şi/sau rambursării acestora pe parcursul anului
fiscal; i) venitul obţinut sub formă de dobândă; î) royalty (redevenţe) [9, pag. 12];j) anulităţile [4, pag. 14],
inclusiv primite în baza tratatelor internaţionale la care
Republica Moldova este parte; sumele şi despăgubirile
de asigurare primite în baza contractelor de asigurare şi
coasigurare şi neutilizate [4, pag 13]; k) venitul rezultat
din neachitarea datoriei de către agentul economic, cu
excepţia cazurilor când formarea acestei datorii este o
urmare a insolvabilităţii contribuabilului; l) dotaţiile de
stat, primele şi premiile care nu sunt specificate ca neimpozabile în legile prin care se stabilesc aceste plăţi;
m) sumele obţinute de pe urma acordului (convenţiei)
de neangajare în activitatea de concurenţă; n) veniturile obţinute, conform legislaţiei, ca urmare a aplicării
clauzei penale, în formă de despăgubire pentru venitul
ratat, precum şi ca urmare a reţinerii arvunei sau restituirii arvunei; o) alte venituri care nu au fost specificate
la literele menţionate și care nu sunt neimpozabile conform legislației fiscale.
Subiecţii şi obiectul impunerii sunt: a) persoanele
juridice şi fizice rezidente [6], ale Republicii Moldova,
care desfăşoară activitate de întreprinzător, persoanele care desfăşoară servicii profesionale [7], persoanele
care practică activitate profesională în sectorul justiţiei [8], obiect al impunerii constituie venitul obţinut
pe parcursul perioadei fiscale din orice surse aflate în
Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate
în afara Republicii Moldova, cu excepţia deducerilor
şi scutirilor la care au dreptul; b) persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obiect al impunerii
constituie venitul obţinut pe parcursul perioadei fiscale
din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv
facilităţile acordate de angajator, precum şi din orice
surse aflate în afara Republicii Moldova; pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi
scutirilor la care au dreptul sau venitul din investiţii şi
financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova; c) persoanele fizice rezidente care desfăşoară activităţi independente [9], obiect al impunerii constituie
venitul obţinut pe parcursul perioadei fiscale din orice
surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice
surse aflate în afara ei pentru activitatea în Republica
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Moldova [10]; d) persoanele fizice rezidente, cetăţeni
străini şi apatrizi, care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova, obiect al impunerii constituie
venitul obţinut pe parcursul perioadei fiscale din orice
surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse
aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în
Republica Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii
Moldova; e) persoanele fizice nerezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova, obiect al impunerii constituie venitul
obţinut pe parcursul perioadei fiscale din activităţi de
munca în baza contractului (acord) de muncă pe teritoriul Republicii Moldova.
Suma totală a impozitului pe venit se determină
prin următoarele cote: a) pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali, în mărime de: - 7% din venitul anual impozabil. - 18% din venitul anual impozabil
[11]. b) pentru persoanele juridice – în mărime de 12%
din venitul impozabil; c) pentru gospodăriile ţărăneşti
(de fermier) – în mărime de 7% din venitul impozabil;
d) pentru agenţii economici al căror venit a fost estimat
prin metodele şi sursele indirecte de estimare a sumei
obligaţiei fiscale [12], şi particularităţile estimării obligaţiilor fiscale ca urmare a instituirii posturilor fiscale
[13], – în mărime de 15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat în contabilitate de
agentul economic.
Prin prizma titlului II al Codului Fiscal, contribuabilii beneficiază de scutire la achitarea impozitului pe
venit. Art. 12 pct. 12 al aceluiaşi titlu al Codului Fiscal,
prevede prin noţiunea de scutire – suma care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al
contribuabilului. Scutirile sunt: personale [4, pag.12],
acordate soţiei (soţului) [4, pg.12], pentru persoanele întreţinute [4, pag.12]. Scutiri personale. Fiecare
contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la
o scutire personală în suma prestabilită de normele
Codului fiscal care anual poate fi suspusă modificării
[4, pag.12]. În cazul în care contribuabilul (persoana
fizică rezidentă) întruneşte una dintre condiţiile indicate mai jos, suma scutirii personale (denumită în continuare scutire personală condiţionată) va fi relativ
mai mare [4, pag. 12], dar care anual la fel poate fi
suspusă modificării: a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de
boala actinică provocată de consecinţele avariei de la
C.A.E. Cernobîl; b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a
stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu
avaria de la C.A.E. Cernobîl; c) este părintele sau soţia
(soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a
independenţei Republicii Moldova sau în acţiunile de
luptă din Republica Afghanistan; d) este persoană cu
dizabilități ca urmare a participării la acţiunile de luptă
pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei
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Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din
Republica Afghanistan; e) este persoană cu dizabilităţi
de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma
unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană
cu dizabilităţi severe şi accentuate; f) este pensionarvictimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.
a) Scutiri acordate soţiei (soţului). Persoana fizică
rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o
scutire suplimentară cu o sumă egală cu scutirea personală, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de
scutirea sa personală.Persoana fizică rezidentă aflată în
relaţii de căsătorie cu o persoană care corespunde condiţiilor speciale indicate mai sus la pct. b) are dreptul
la o scutire suplimentară în valoarea scutirii personale
condiţionate, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază
de scutire personală.
b) Scutiri pentru persoanele întreţinute. Contribuabilul (persoană fizică rezidentă), curatorul minorilor în
vârstă de la 14 până la 18 ani şi tutorele legal are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei
afecțiuni congenitale sau din copilărie care beneficiază
de o altă sumă relativ mai mare în calitate de scutire.
Pentru ca o persoană să aibă calitatea de persoană întreţinută, este necesar să întrunească cumulativ cerinţele de mai jos: a) este un ascendent sau descendent al
contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului
(părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie persoană cu dizabilităţi în urma unei
afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul
doi în linie colaterală;
c) are un venit ce nu depăşeşte suma menţionată în
art. 35 alin.2 al Codului Fiscal.
Titlul II al Codului fiscal prevede în afară de scutire, o altă facilitate la achitarea impozitului pe venit
denumită deducere. Deducerile, conform art. 12 alin.
11 al Codului Fiscal, reprezintă suma care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al
contribuabilului conform prevederilor legislaţiei fiscale. Codul fiscal prevede următoarele deduceri: aferente
activităţii de întreprinzător [4, pag. 14] şi alte deduceri
[4, pag. 13].
a) Deducerile aferente activităţii de întreprinzător.
Regula generală în cazul deducerilor aferente activităţii de întreprinzător - nu se permite deducerea cheltuielilor personale şi familiale din venitul impozabil al
activităţii de întreprinzător, cu excepţia cazurilor pentru
care legislaţia prevede un alt mod de reglementare. Pe
parcursul perioadei fiscale, cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător depăşesc venitul brut al contribuabilului în perioada fiscală curentă, suma pierderilor
rezultate din această activitate va fi reportată eşalonat
pe următoarele cinci perioade fiscale. Alte deduceri.
Agentul economic rezident are dreptul la deducerea:
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- oricăror donaţii făcute de el pe parcursul perioadei
fiscale în scopuri filantropice [14] sau de sponsorizare,
dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil. În acest
scop pot fi deduse, numai donaţiile făcute în scopuri
filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice scutite de impozit, a
organizaţiilor necomerciale [15], precum şi în favoarea
caselor de copii de tip familial. - cheltuielilor de investiţii în limitele venitului din investiţii ce ţin de: a) cheltuielile ordinare şi necesare, achitate sau suportate pe
parcursul perioadei fiscale în scopul obţinerii venitului
din investiţii; b) dobânzile pe datorie, cu condiţia ca
dobânda să nu depăşească suma venitului din investiţii.
- defalcărilor obligatorii în Fondul republican şi fondurile locale de susţinere socială a populaţiei, efectuate
pe parcursul perioadei fiscale în cuantumurile stabilite
de legislaţie. - în cuantumurile stabilite de legislaţie,
a sumelor pentru primele de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală achitate de persoanele fizice asigurate conform legislaţiei. - contribuţiilor obligatorii în
bugetul asigurărilor sociale de stat achitate de persoanele fizice, pe parcursul perioadei fiscale, în cuantumurile stabilite de legislaţie. - plăţile suportate efectiv,
aferente indemnizaţiei pentru incapacitate temporară
de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente
nelegate de muncă [16]. -Impozitul pe venit în cazuri
şi situaţii distincte de cele generale.
1) Impozitarea venitului proprietarului decedat. Veniturile generate de proprietatea persoanei decedate se
consideră venituri ale moștenitorului după acceptarea
succesiunii. Patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova cu titlu de donaţie
sau de moştenire nu se impozitează cu impozit pe venit.
2) Creşterea sau pierderea de capital. Toţi contribuabilii (persoane fizice sau juridice), rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova, care vând, schimbă sau
înstrăinează sub altă formă active de capital determină
suma creşterii de capital în scopul impozitării [4, pag.
14]. Prin active de capital se subînţeleg: a) acţiunile,
obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de
întreprinzător; b) proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător; c) terenurile; d) opţionul la
procurarea sau vânzarea activelor de capital. Contribuabilul (persoană fizică sau juridică) poate deduce pierderile de capital numai în limitele creşterii de capital.
3) Redistribuirea (transmiterea) proprietăţii între
soţi [4, pag.14]. Creşterea sau pierderile de capital nu
se recunosc în cazul redistribuirii (transmiterii) proprietăţii: a) între soţi; sau b) între foştii soţi, dacă o astfel
de redistribuire (transmitere) rezultă din necesitatea
împărţirii proprietăţii comune în caz de divorţ. Baza
valorică a proprietăţii indicate pentru beneficiar, reprezintă baza valorică ajustată a proprietăţii persoanei
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care o transmite.Valoarea activelor (la data dobândirii
dreptului de proprietate) obţinute ca urmare a redistribuirii (transmiterii) proprietăţii în devălmăşie între soţi
sau între foştii soţi, dacă o astfel de redistribuire (transmitere) rezultă din necesitatea împărţirii proprietăţii
comune în caz de divorţ.
4) Facilităţi la vânzarea locuinţei de bază [4, pag.14],
prin locuinţă de bază a contribuabilului se subînţelege
locuinţa care s-a aflat în proprietatea lui în decurs de 3
ani, perioadă care expiră la data înstrăinării acestei locuinţe, şi care i-a servit pe tot parcursul acestei perioade drept domiciliu de bază. La vânzarea, schimbul sau
alte forme de înstrăinare în alt mod a locuinţei de bază
a contribuabilului, creşterea capitalului se recunoaşte
cu excepţiile următoare: Mărimea creşterii de capital,
supusă impunerii, pentru orice locuinţă se micşorează
cu suma de 10000 lei pentru fiecare din anii ce urmează după anul 1997, pe parcursul căruia (sau cărora)
contribuabilul a fost proprietarul acestei proprietăţi şi
a folosit-o ca locuinţă de bază. Această prevedere nu se
aplică în cazul locuinţei de bază a cărei bază valorică
este valoarea estimată în modul stabilit. Nu se permite
deducerea pierderilor de pe urma vânzării sau schimbului proprietăţii care a servit ca locuinţă de bază.
5) Donaţiile [4, pag. 14], persoana care face o donaţie se consideră că a vândut bunul donat la un preţ
ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică
ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării.
Calcularea bazei valorice ajustate a proprietăţii la momentul donaţiei se efectuează ţinând cont de deducerile
uzurii capitale [4, pag.14] şi baza valorică a activelor
de capital [4, pag. 15], separat pe fiecare obiect donat.
Persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în
mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, cu excepția
sumei donate de persoana fizică care nu desfăşoară
activitate de întreprinzător în partea în care această
sumă nu depășește venitul impozabil [17]. Creșterea
sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri
fiscale în cazul încheierii unui contract de donații între
rude de gradul I, precum și între soți.
6) Regimul fiscal în cazul aplicării perioadei fiscale
de tranziţie privind impozitul pe venit.Prin perioadă de
tranziţie în sensul art. 546 al Codului Fiscal subînţelegem perioada cuprinsă între sfârşitul perioadei fiscale
curente şi prima zi a noii perioade fiscale. Astfel, durata
perioadei fiscale de tranziţie este cuprinsă între o lună
şi 11 luni. Subiecţi ai impunerii sunt agenţii economici
care aplică perioada fiscală de tranziţie, trecând de la
o perioadă fiscală la alta conform Legii contabilităţii.
Obiectul impunerii este determinat conform regulilor
prevăzute în Titlul II al Codului fiscal. Cota impozitului
pe venit pentru această categorie de subiecţi ai impunerii este în mărime de 12 % din venitul impozabil, penfebruarie 2018

tru persoanele juridice şi 15% din depăşirea venitului
estimat faţă de venitul brut înregistrat în contabilitate
de agentul economic pentru agenţii economici al căror
venit a fost estimat prin metodele şi sursele indirecte
de estimare a sumei obligaţiei fiscale [18, pag. 12] şi
particularităţile estimării obligaţiilor fiscale ca urmare
a instituirii posturilor fiscale [18, pag. 12].
c) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – în
mărime de 7% din venitul impozabil;
d) pentru agenţii economici al căror venit a fost estimat în conformitate cu art. 225 şi 2251 – în mărime de
15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut
înregistrat în contabilitate de agentul economic. Calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea
cotei impozitului asupra obiectului impunerii. Achitarea la buget a impozitului pe venit se efectuează în rate,
până la data de 25 a fiecărei luni a perioadei fiscale de
tranziţie, în sume egale cu 1/12 din: a) suma calculată
drept impozit ce urmează a fi plătit, pentru perioada fiscală de tranziţie; sau b) impozitul ce urma să fie plătit,
pentru perioada fiscală precedentă. Achitarea obligaţiilor finale privind impozitul pe venit se efectuează nu
mai târziu de termenul stabilit pentru prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală de tranziţie. Declaraţia cu privire la impozitul
pe venit se prezintă, împreună cu situaţiile financiare
pentru perioada fiscală respectivă, nu mai târziu de 3
luni de la finele perioadei fiscale de tranziţie.
Concluzii. Impozitele reprezinta in zilele noastre
obligatii pecuniare, pretinse, in temeiul legii, de catre
autoritatea publica, de la persoane fizice si juridice, in
raport cu capacitatea contributiva a acestora, preluate
la bugetul statului in mod silit si fara contraprestatie
imediata si folosite de catre acesta ca resurse pentru
acoperirea cheltuielilor publice si ca instrumente de influentare a comportamentului platitorilor, astfel incat
interesele acestora sa fie armonizate cu interesul public. Impozitul pe venit este una din cele mai importante surse de venituri ale bugetului de stat, izvorul principal al formarii venitului bugetului de stat si al finantarii
cheltuielilor publice.
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JUDICIAL LAW-MAKING , AS A NECESSARY ELEMENT OF THE
COMPETITIVENESS OF THE JUDICIAL AUTHORITY IN UKRAINE
O.V. Anisimov,
post-graduate student of the department of constitutional law and comparative
Law of the Faculty of Law State University “Uzhhorod National University”
SUMMARY

This article deals with judicial law-making as a necessary element of the independence of the judiciary in Ukraine
through the prism of discretionary powers of the court, which are implemented by the latter on the principles of the rule of
law. On the basis of the analysis of the phenomenon of judicial law-making, it is proposed to divide it into types, and the
mechanism for preventing the arbitrariness of the court in its implementation. The study found out that judicial law-making
is the element of the judiciary independence in Ukraine, which affects the balance of government branches in the context of
the mechanism of checks and balances.
Keywords: judicial law-making, discretionary powers, judicial discretion, supremacy of law, independence of the
judiciary, mechanism of checks and balances.

СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ, ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ САМОСТІЙНОСТІ СУДОВОЇ
ВЛАДИ В УКРАЇНІ
О.В. Анісімов,
аспірант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету
ДВНЗ “Ужгородській національний університет”
АНОТАЦІЯ

У цій статі розглянуто судову правотворчість, як необхідний елемент самостійності судової влади в Україні
через призму дискреційних повноважень суду, які реалізовані останнім на засадах верховенства права. На основі
аналізу явища судової правотворчості запропоновано її поділ на види, та механізм запобігання свавілля суду при
її здійсненні. В ході дослідження встановлено, що судова правотворчість є тим елементом самостійності судової
влади в Україні, котрий впливає на баланс гілок державної влади в контексті механізму стримувань та противаг.
Ключові слова: судова правотворчість, дискреційні повноваження, судова дискреція, верховенство права, самостійність судової влади, механізм стримувань і противаг.

I

ntroduction. Modern democratic society is
permanently evolving, and the same time the law
is also evolving. The goal of the society development
is to achieve the general welfare and harmony of
mankind, while the purpose of law is the regulation
of relations, based on the principles of goodness and
justice. The evolution of law erases the boundaries
between schools of law, so today we can observe the
features inherent in the Roman-Germanic law school
in the countries, which traditionally professed AngloSaxon traditions of law, and vice versa, in the RomanoGermanic tradition of the right to observe the features
inherent in the Anglo-Saxon school of law. In this case,
we can state the synergy of law schools for the sake of
the future of democratic countries.
Not an exception to this is Ukraine, whose legal
system relates to the Roman-Germanic legal family,
because today a judicial precedent starts to play a more
significant role in the regulation of social relations.
februarie 2018

Judicial precedent is the result of the law-making
of the court, which arises when a court exercises
discretionary powers on the basis of the rule of law.
The fundamental basis of constitutional guarantees
of the law-making of the court is the rule of law,
which gives the court the opportunity to coexist on
a parity basis with other branches of government and
have a real influence in the system of “checks and
balances”. The possibility to create a rule of law is
one of the main functional elements of the power
independence of the court. The analysis of legal
literature on this issue has shown that not all scholars
share the idea of the possibility of a court to create a
rule of law, because such a function is enshrined in
other branches of government, and the court performs
only a function of enforcement in the administration
of justice. However, according to the author, such an
approach is based on a conservative understanding
of the provisions of the Romano-Germanic school
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of law, and is refuted by the realities of the present,
which will be proved in this work.
The purpose of the article. During the research, the
author aims to investigate the constitutional principles
of judicial law-making in Ukraine as a necessary
element of the judiciary independence, its legal nature
and the influence of regulating social relations in
Ukraine, through the prism of discretionary powers of
the court, which are implemented on the basis of the
supremacy of law.
Statement of the main provisions. Absolute
positivism, as an inheritance of the Soviet school of
law, for a long time played a dominant role in Ukraine,
which led to the formation of not a “legal” system of
law in Ukraine, but “lawful”. The principle of the rule
of law was considered exclusively in the theoretical
aspect and identified with the lawfulness of the
existence of judicial law-making was denied, because
it did not correspond to the existing legal doctrine.
The situation began to change after the adoption
of the Constitution of Ukraine by Verkhovna Rada
of Ukraine on June 28, 1996 [1], which consolidates
the division of state power in Ukraine into legislative,
executive and judicial (Article 6), as well as declares
the principle of the rule of law in Ukraine (Article 8).
Taking into account the legal nature of the
Constitution of Ukraine, as a limiter of state power
arbitrariness, it did not favor any of the branches of
power, but exclusively allocated powers among them
in order to create a balanced society and to make it
impossible to usurp power. The mentioned balancing is
ensured through the rule of law, which in its nature is an
abstract category, and also provides the court with the
possibility of its own discretion in the administration
of justice.
The practical implementation of these provisions
of the Constitution of Ukraine gave the court the
opportunity to manifest itself as a power that has a
legitimate influence in the system of coordinates built
in the concept of "checks and balances."
The theoretical basis for dominating the rule of law
in Ukraine was the work of Western European and
American scholars who gave priority to the regulation
of social relations as a natural rather than a positive
right. In particular, W. Blackstone noted that human
laws are ineffective if they contradict “natural law”
[23, p. 44], and he also believed that a judge or other
official of a State with powers of law enforcement does
nothing wrong with the exercise of a natural right that
can not be found in written sources. When a judge
comes to conclusions that are not necessarily based on
positive law, he applies the right that forever exists in
society, rather than creates a new law. Thus, a judge
who is not limited in his activity by "laws in books",
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goes farther the written text, acts not in opposition, but
in accordance with the law [23, p. 44-49].
A special role in the court, as a power, is played by
the law-making, which arises when the court exercises
discretionary powers on the basis of the rule of law.
The driving force for the development of
legislation in Ukraine was the inability of the
legislative branch to respond to the challenges of
society on time, and therefore, the judiciary, being
the most mobile among the authorities in the system
of “containment and counterbalance”, was the first
to respond to the change of approaches to law as
solely positive law and began to complete the rules
of law where there were conflicts and to change the
norms that contradicted the fundamental rights of the
person guaranteed by the Constitution of Ukraine and
the Convention on Human Rights and Fundamental
Rights and Freedoms.
Contemporary Ukrainian science the term "lawmaking” comprehends in the same way. In particular,
M. I. Koziubra understands the law-making activity
as a special type of activity inherent in the specially
authorized bodies, in formulating, changing or
abolishing legal norms, which are based on the needs
and interests of people [12, p.192], O. R. Dashkovska
calls law-making the organizationally regulated, special
form of activity of the state or directly to the people,
as a result of which the needs of social development
and the requirements of justice acquire the legal form,
which find its expression in a certain source of law
(normative act, precedent, customs, etc. ) [13, p. 321],
N. M. Parkhomenko under the lawmaking understands
one of the stages of law-making, the legal form of the
state and the authorized organizations for the adoption,
modification, suspension and abolition of legal norms
[20, p. 355].
Consequently, under the lawmaking it is necessary
to understand the activities of the officially authorized
entity in relation to the creation, modification, abolition
of legal norms on the basis of the rule of law.
Judicial law-making is a form of law-making, which
features all the features of law-making, including
such as: the implementation of a specially-authorized
entity; the focus on the creation, modification or
abolition of regulatory requirements; recognition of
its procedural-procedural activity; consolidating its
results in certain legal acts-documents [17, p. 50-51].
In this case, lawmaking is characterized by specific
features that distinguish it from other types of lawmaking, as well as from other types of legal activities:
the implementation of specially-authorized judicial
authorities; connection with the implementation of the
functions of the judiciary; implementation in a special
procedural form; the direction of law-making activity
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on the establishment of legal regulations; their fixation
in judicial law-making acts [19, p.1].
According to the provisions of the Constitution
of Ukraine, the legislator did not directly grant the
lawmaking court. However, such a court activity is
inextricably linked with its functions of administration
of justice, judicial control and judicial constitutional
control, during which the court eliminates gaps in the
law, as well as identifies and eliminates conflicts of
laws with the Basic Law of Ukraine.
As M.I. Koziubar noted, overcoming the gaps in
legislation, resolving conflicts, and non-compliance
of existing normative regulations with fundamental
human rights are those exceptional cases in which
the court may, acting on the basis of an appropriate
argument, act as a subject of law-making [12, p.202].
Judicial law-making is not only a leverage of the
court's influence in the system of checks and balances, it
is above all a guarantee of the protection of fundamental
human rights, which, due to unfair encroachments on
them, require immediate restoration.
S.V. Shevchuk notes the importance of judicial
law-making in his work. Thus, according to him,
the legislative process was aimed to protect the
constitutional human rights as much as possible, when
judges, not only from constitutional norms, but also
from the principles of justice, reasonableness, natural
law, compliance with moral criteria, social necessity
and the goals of constitutionally-legal regulation in
society. Therefore, the constitutional terms “rule of
law”, “proper legal procedure”, “freedom”, “equality”,
“justice”, etc., do not have the obligatory legal force
and independent legal significance without proper
judicial interpretation in the process of constitutional
and general judicial proceedings [22, p.12].
Judicial law-making is an intellectual process of
creating a new, just, qualitative, which will have a
positive effect on non-regulated laws, or not regulated
in a just way relations in a civilized society.
Judicial law-making, as well as judicial discretion,
most effectively manifest themselves within the
functional element of the independence of the judiciary
and they are the levers of the influence of the court in the
system of checks and balances that make it impossible
to absolutise power in one's hands.
In this case, lawmaking is a derivative legal
phenomenon of judicial discretion, which is
implemented on the basis of the rule of law.
Since judicial discretion has different grounds for
its existence, the law-making process has different
origins.
Thus, judicial dissent in Ukraine is of three types:
- discretion is directly specified in the law, which
gives the court the opportunity to choose one of the
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variants of behavior, which are provided by the law
(procedural discretion);
- discretion given to the court in order to eliminate
gaps in law or overcome conflicts (analogy of law and
law);
- discretion based on the priority of fundamental
human rights over the law.
Judicial lawmaking exists within discretion that
is given to the court in order to eliminate gaps in law
or overcome conflicts (analogy of law and law) and
discretion based on the priority of fundamental human
rights over the law.
The constitutional prerequisite for judicial lawmaking is the provisions of Articles 3, 8, 129 of the
Constitution of Ukraine [1], in particular: human
rights and freedoms and their guarantees determine
the content and direction of the state’s activities; the
principle of the rule of law is recognized and in force
in Ukraine; the judge, while administering justice, is
independent and governs the rule of law.
Thus, judicial litigation existing within the limits
of discretion given to a court with the purpose of
eliminating gaps in law or overcoming conflicts
(analogy of law and law) is subsidiary to law, since its
purpose is to eliminate gaps in legislation on the basis
of a certain algorithm of actions that is an analogy
of law and law. The aforementioned type of judicial
law-making does not contradict and does not refute
the law, manifests itself exclusively in the system of
coordinates established by the legislature, is to a large
extent an element of the functions of justice, and not
judicial control, as a result of which its influence on the
balance of state power in Ukraine is not essential.
The legal basis for this type of judicial law is the
provisions of Article 7, paragraph 6, of the Code of
Administrative Justice of Ukraine [5], Article 10, Part 9
of the Civil Procedural Code of Ukraine [7] and Article
10, Section 10 of the Commercial Procedural Code of
Ukraine [4], according to which, in the absence of The
law regulating the relevant legal relationship, the court
applies the law governing such relationships (analogy
to the law), and in the absence of such a law, the court
proceeds from the constitutional principles and general
principles of law (analogy rights).
As an example of this type of judicial lawmaking, the Chernivtsi Regional Administrative Court
judgment of 22.12.2017 in the case No. 824/1034 / 17
can be brought against the person’s 1 claim to the State
Architectural and Construction Inspection in Chernivtsi
Oblast to declare illegal and cancel the ruling. By this
ruling, the court, in connection with non-regulated Code
of Administrative Procedure of Ukraine, the actions of
the court in case of receipt of an administrative case
that falls within the subject-matter of another court,
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applied the analogy of the law and on the basis of the
provisions of paragraph 2 of Article 29, paragraph 1 of
the Code of Administrative Justice of Ukraine (actions
of the court in case of receipt of an administrative
case belonging to the territorial jurisdiction of another
court), transferred the case to another court to which
subject jurisdiction it belongs [10].
As to judicial law-making, which exists within
the limits of discretion based on the priority of
fundamental human rights above the law, it should
be noted that it has the character of restorative legal,
as the court, through judicial control and judicial
constitutional control, guided by the norms of the
Constitution of Ukraine and international treaties,
the consent to be bound by the Verkhovna Rada of
Ukraine creates new norms which are based on the
principles of the rule of law, replacing existing nonlegal norms of the current legislation of the Uk raini
That is, the court actually restores the legal regulation
of social relations, which were previously regulated
not by law.
The legislative precondition for the implementation
of this type of judicial law-making is including
provisions of Article 7, paragraphs 4, 5 of the Code
of Administrative Justice of Ukraine [5], parts 4, 6, 8
of Article 10 of the Civil Procedural Code of Ukraine
[7] and paragraphs 4, 6, 8 of Article 11 Economic
Procedural Code of Ukraine [4] according to which,
if the court concludes that a law or other legal act is
contrary to the Constitution of Ukraine, the court does
not apply such a law or other legal act, and applies the
norms of the Constitution of Ukraine as rules of direct
action; the court applies, in the cases before it, the
Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms of 1950 and its protocols, the
consent to be bound by the Verkhovna Rada of Ukraine,
and the practice of the European Court of Human
Rights as a source of law; if an international treaty,
the consent to which the Verkhovna Rada of Ukraine
has made binding, establishes rules other than those
established by law, then the rules of the international
treaty of Ukraine will apply.
It is precisely in the realization of this type of
litigation that the principle of rule of law bestows itself,
which refutes the unjust postulates of positivism and
restores the violated right of a person on the principles
of goodness and justice.
For this reason, it is worth giving just and
accurate words SV. Shevchuk, according to which
Ukrainian judges are only beginning to realize that
the true independence of the judiciary begins with
the application of the rule of law in the process of the
administration of justice, which can not be identified
with the principle of the rule of law as blind, mechanical
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obedience to all the normative regulations of the state
power [22 , p.49].
The criteria for distinguishing between legal and
non-legal laws must be established by the judiciary,
which is most capable of doing so. This is especially
true of constitutional courts, because in contemporary
science of constitutional law it is considered that all
these basic principles and ideals as criteria of distinction
are contained in the constitutions or are organically
linked with its text and are "disclosed" by the courts in
the process of interpreting their provisions. And all this
is nothing more than judicial law-making [22, p.53].
As an example of the implementation of this type
of judicial lawmaking, one can instruct a judge of
the Popasnyansky district court of Luhansk region
dated April 5, 2017, in the case No. 423/369 / 17
on bringing to the administrative responsibility of
individuals 1 part 1 of Article 164 of the Code of
Ukraine on Administrative Offenses (violation of the
procedure of proceeding economic activity) in which
the court came to the conclusion that the administrative
penalty may be imposed below the lower limit, if the
statutory enforcement is clearly unfair. In particular,
in accordance with the content of the ruling offense
provided for in Article 164 of Part 1 of the Code of
Administrative Offenses [6], a pensioner of 1944, who
receives a pension of less than UAH 1,500, committed a
pension, in connection with which the court considered
this provision to be punishable as a fine in the amount
of 17,000 to 34,000 UAH. obviously unfair. Justifying
its position, the court applied Articles 1, 8, 129 of the
Constitution of Ukraine, the Constitutional Court of
Ukraine decision No. 15-rp / 2004 dated November 2,
2004 in a case under the constitutional petition of the
Supreme Court of Ukraine regarding the compliance
of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with
the provisions of Article 69 of the Criminal Code of
Ukraine the case of imposing a more lenient sentence
by the court) [8], and mentioned the words of Aristotle
and the position of the judges of the United States
Supreme Court, expressed in a separate opinion in the
case of Petrella v. Metrogoldwyn-Mayer, Inc., et al.
"[9].
The chosen by the judge approach to the case in this
situation is based on the principles of an anti-formalist
revolution in Europe, which resulted in the recognition
of a new “creative” and active role of a judge in law
enforcement and an absolute denial of the role of
a judge as “the mouth of the law.” This process was
accelerated by laying the principle of the rule of law in
the basis of modern justice. The result of the revolution
was the "discovery" of the fact that the activity of a
judge is much more complex and more complex
than it is customary to assume in accordance with
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traditional scientific doctrines. At least, the activity of
a judge can not be reduced to the simple application
of deductive logic (method of deduction) in making
decisions without taking into account factors of an
economic, political, and moral nature, that is, it can not
be absolutely "neutral" [22, p.51].
However, the implementation of a law-creating
court that exists within the discretion of a priority-based
fundamental human right over the law may give rise to
arbitrariness of the court, since it is based on abstract
categories such as the rule of law, justice, goodness,
natural law, morality, and tradition - understanding
which depends on the individual characteristics of
the judge. Consequently, there is a risk of judicial
arbitrariness, which will lead to an imbalance of state
power in Ukraine and discredit the court as a power.
In addition, it should be mentioned that the law
on the implementation of judicial law-making,
which exists within the limits of discretion based
on the priority of fundamental human rights above
the law, the legislator of the Law of Ukraine “On
Amendments to the Commercial Procedural Code of
Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the
Code of Administrative Justice of Ukraine and other
legislative acts “dated October 3, 2017, No. 2147-VIII
[3], the courts of all instances in Ukraine that carry out
administrative, civil and economic proceedings, which
may also display ITIS stability on regulation of social
relations.
However, the existing procedural codes contain
safeguards to eliminate judicial arbitrariness in
the courts of general jurisdiction in the course of
judicial law-making, which exists within the limits of
discretion based on the priority of fundamental human
rights over the law. In particular, paragraph 2 of part 4
of Article 7 of the Code of Administrative Justice of
Ukraine [5], paragraph 2 of part 6 of Article 10 of the
Civil Procedural Code of Ukraine [7] and paragraph 2
of Article 6 of Article 11 of the Economic Procedural
Code of Ukraine [4] contain a rule according to which
if the court concludes that a law or other legal act is
contrary to the Constitution of Ukraine and has not
applied such a law or another legal act, and applies the
norms of the Constitution of Ukraine as rules of direct
action, it shall, after making a decision in a case, appeal
to the Verkhovna Rada On the Court to address the
issue of bringing Ukraine to the Constitutional Court
about the constitutionality of a law or other legal act, a
decision on the constitutionality of which is under the
jurisdiction of the Constitutional Court of Ukraine.
So, having analyzed the provisions of the procedural
codes of Ukraine, it should be concluded that the courts
of general jurisdiction of all instances in the course
of judicial law-making which exists within the limits
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of discretion based on the priority of fundamental
human rights over the law carry out primary judicial
law-making, the legitimization of which takes place
only after the adoption of the Constitutional The
court of Ukraine is the decision, which recognizes the
unconstitutional law, which in its decision referred to
the court of general jurisdiction.
In the event that such a decision is not made by
the Constitutional Court of Ukraine or the refusal
by the Supreme Court to submit a submission to
the Constitutional Court of Ukraine regarding the
constitutionality of the law or other legal act, the
activity of courts, using the provisions of Article 7,
paragraph 4, of the Code of Administrative Justice
of Ukraine [5], Article 10, Section 6 of the Civil the
Procedural Code of Ukraine [7] and Section 6 of Article
11 of the Economic Procedural Code of Ukraine [4]
can not be recognized as judicial law-making, and such
court decisions themselves are subject to cancellation.
Consequently, the legislator provides in the procedural
laws the filters that will eliminate judicial arbitrariness
in the implementation of judicial law-making, which
exists within the limits of discretion based on the priority
of fundamental human rights. It should be noted that
the fact of the annulment of the court decision, which
created a new norm, does not refute the law-making
nature of the court's activity in resolving the litigation,
since the laws, adopted by the legislative body, are also
subject to cancellation, losing the validity.
At the same time, the author believes that such
filters are not enough to prevent judicial arbitrariness,
as procedural control by higher courts does not suffice,
while reviewing a case in which a new norm is set
out.
Therefore, in order to make this impossible, it
is necessary to develop a unified algorithm for the
implementation of judicial law-making, which exists
within the limits of discretion based on the priority of
fundamental human rights above the law. Alternatively,
it is possible to borrow a three-component test
developed by the European Court of Human Rights to
assess the justification for interference with the rights
of individuals guaranteed by the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
of 04.11.1950 [2]. In particular, when assessing the
interference with the rights of a person, the European
Court of Human Rights, checks whether interference
with the rights guaranteed by the Convention occurred
"in accordance with the law", whether the "legitimate
aim" of the interference was pursued and whether the
interference was "necessary in a democratic society" an
urgent public need, was proportional to the legitimate
aim, and the reasons given for its substantiation were
sufficient and relevant) [24].
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The facts presented in this paper may lead to the
idea that the judiciary, as a result of its opposition to
the absolutisation of the legislature, itself usurps the
power, thus unbalancing the system of checks and
balances. However, this view is false, because in the
concept of “checks and balances”, the judiciary is not
an active participant in social relations, which can
independently initiate state changes. By its functional
purpose, it acts as an arbiter between the legislative and
executive authorities, as well as in case of violation of
the last fundamental rights, freedoms and interests of
a person or rights and interests of a legal entity, and
is an integral institution of the mechanism of social
regulation of social relations.
Such "imaginary passivity” of the judiciary is due
to its legal nature, the guardian of the rule of law and
the restorer of justice. For the functional activation of
the court for the implementation of justice, judicial
control in the field of public-legal relations, judicial
constitutional control, the official application of the
relevant subject of legal relations is necessary, and only
in this case the court manifests itself as the authority
that regulates the existing legal conflict, including by
creating a new norm.
Judicial law-making is simultaneously a “sword”
of the court, in protecting the constitutional rights and
freedoms of individuals from unlawful encroachments,
and a shield in the system of “checks and balances”
from the absolute power of the legislative or executive
power.
Judicial law-making should not be identified with
a judicial precedent, which is its possible result. Lawmaking is carried out by all courts in Ukraine, but as
the precedent it can be considered only the decision of
the Constitutional Court of Ukraine and legal positions,
which are set out in the decisions of the Supreme Court
on the basis of their general validity and calculation for
long-term and repeated application. It should be noted
that the regulation of legal relations with the judicial
precedent in Ukraine is not a panacea for the stable
functioning of the legal system of Ukraine, since in the
countries of the traditional application of the judicial
precedent there are a number of shortcomings in its
application.
As an example of this, I will quote the words
of English judge Lord Buckley: “I am not able to
substantiate the correctness of the decision that I intend
to announce. But I am bound by a precedent, which I
must observe “[16, p.54].
Judicial law-making should also be distinguished
from the court’s interpretation of the rules of law,
since law-making is the creation of a new, and the
interpretation of this explanation of the existing one.
Although on this occasion in the legal science there are
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ongoing discussions as to whether the court interprets
the law as a law-making activity. In particular, such
scholars as O. N. Vereshchahin [11, p.41], S. P.
Cherednichenko [21, p.174] include the interpretation
of the right to law-making activity, while VM Kartashov
in his work, in a sharp form refutes this position, and
notes that “only by virtue of professional illiteracy one
can include in the content of law-making an official
interpretation and other types of legal activity by
nature” [15, p.359].
Conclusion. When reforming the legal system in
Ukraine it is not necessary to blindly borrow dogmas
that are not inherent in the Romano-Germanic law
school, it is necessary to act sensibly, taking into
account the intellectual potential of the subjects of lawmaking and our mentality.
Legislation and law-making can and must exist in
Ukraine as parts of a single whole, complementing each
other. For this reason, it is advisable to quote the words
of the famous Russian civilist N. A. Pokrovskyi, who
at the beginning of the 20th century said: “The law and
the court are not two opposing forces, but two equally
necessary factors of jurisdiction. Both of them have the
same goal - the achievement of a materially fair; the
law for this achievement requires a living complement
and cooperation of a judge. One should not be afraid
of this creative activity of a judge: the judge is not less
than the legislator, the carrier of the same social justice
“[18, p. 94-95].
Competition among the branches of power is
destructive, and overcoming it is possible only with
the clear regulation of the powers of the legislative,
executive and judicial branches of power.
Judicial law-making is a necessary attribute of the
judiciary, which, within the limits of judicial discretion,
enhances the role of the court in the system of checks
and balances and prevents absolutisation and power.
However, it can not be arbitrary, and therefore there
should be filters that will make such arbitrariness
impossible. Existing procedural codes within the limits
of procedural or constitutional control are precluded
by fences of arbitrariness of a court in the course of
judicial law-making, as it takes time to implement
them. Therefore, it is necessary to develop a unified
algorithm for the implementation of judicial lawmaking, which exists within the limits of discretion
based on the priority of fundamental human rights over
the law.
Finally, I will quote the words of S. Z. Zimanov,
which poetically but practically accurately characterize
the need of society in an independent judiciary: “...
rise in court power, preserve the judiciary, save the
judiciary - the salvation of democracy, the Fatherland”
[14, p. 27].
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COMPARATIVE-LEGAL CHARACTERISTIC EXEMPTION FROM
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CRIMINAL LAW OF UKRAINE AND UNDER THE NORMS OF OTHER
COUNTRIES
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SUMMARY

The article investigate the International Convention of the Council of Europe, The United Nations, the OECD on
countering corruption, which contain provisions on release from criminal liability for corruption crimes. The author
examines the ratio between the norms of the national legislation and the specified standards. Disclosed the perspective of
further implementations of the data of international regulations in the laws of Ukraine.
Keywords: corruption crimes, incentive rules, exemption from criminal liability, voluntary reporting of a crime, active
assistance in the disclosure of crimes.

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ ТА
НОРМАМИ ІНШИХ КРАЇН
Андрій БОРОВИК
Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального права та правосуддя
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука
АНОТАЦІЯ

У статті досліджуються міжнародні конвенції Ради Європи, ООН, ОЕСР з питань протидії корупції, які містять
положення по звільненню від кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Автор розглядає співвідношення між нормами національного законодавства та зазначеними стандартами. Розкрито перспективу подальшої
імплементації даних міжнародних приписів в законах України.
Ключові слова: корупційні злочини, заохочувальні норми, звільнення від кримінальної відповідальності, добровільне повідомлення про злочин, активне сприяння розкриттю злочину.

Statement of a problem: The relevance of a
question of a ratio of special types of release from
criminal liability for corruption crimes in Ukraine
with international legal standards is caused by those
reforms, which continue in our state. Development
of the effective national legislation directed to
implementation of the international rules in particular
on anti-corruption is the requirement of today for
legislators.
Analysis of recent research and publications. In
the theory of criminal law, significant attention to
issues of release from criminal liability for corruption
crimes was paying attention so scientists like H.
Alikperov, Y. V. Baulin, J. M. Brainin, K. K. Vavilov,
N. O. Gutorova, I. E. Mezentseva, V. Egorov, S. G.
Kelina, A. V. Savchenko, V. V. Skybytskyy, however,
a comparative analysis of the given Institute with the
norms of international law, none of them did.
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The purpose of article is the research of
the international standards concerning release
from criminal liability for corruption crimes and
definitions of their ratio with standards of the national
legislation.
Presentation of the main material. The studies
of legislation foreign countries have become very
relevant today. The comparative-legal characteristic
allows us to determine the positive experience of other
states and to implement it in the national legislation.
Y. V. Baulin noted that the understanding of reality
is impossible without mastering the past and other
experience, and the experience - without comparisons
[2, p. 9].
The development of the Institute for the exemption
from criminal liability for corruption crimes stays
without attention. To a certain extent, such a situation
is conditioned by the position that corrupt officials
februarie 2018

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

should be punished without relaxation of punishment.
However, the study of foreign normative and legal
provisions attests to the opposite approach of some
states, which justifies itself in practice. Taking into
account that it is expedient to investigate the best
practices of those countries, which have successfully
countered corruption, comparisons, were made with
the Scandinavian countries, in particular Finland,
Denmark, Sweden, the Netherlands and some other
European countries: Lithuania, Latvia, Estonia, the
Federal Republic of Germany, Romania, the Republic
of Belarus, France, Great Britain, and the USA.
The Finnish legislator laid down the principles of
prevention and caution in the commission of crimes
in each normative-legal act, which determine the
specific sphere of activity, and not the type of crime.
According to the provisions of the Criminal Code
of Finland, for the commission of actions that may
qualify as “corruption», there are of the sanctions
from fines to imprisonment for up to four years
depending on the degree of public danger of a crime
[1, p. 12].
A genuine guarantee of protection of persons who
assist the authorities in combating corruption is also
facilitated for the low level of corruption in public
authorities and the administration of Finland [4, p. 45].
Concerning the implementation of the requirements
of the Convention against Corruption in 2003, the
United Nations Review Panel on the Prevention of
Corruption [10] made observations on Finland that
could be considered in terms of further development of
the anti-corruption system, including those related to
the Institute of exemption from liability (punishment)
of persons for corruption crimes. In particular, for
Finland is recommended to:
- To consider the possibility of exemption from
punishment of persons who committed acts of
corruption in the event of their voluntary and active
cooperation with law-enforcement bodies;
- to consider extending the scope of the domestic
law on mitigating punishments of persons who
committed corruptive crimes in the event that they
voluntarily and substantially assist law enforcement
authorities in investigating crimes committed by other
persons who are in one court cause and in a gathering
evidence [4, p. 45].
The report of Transparency International about
Corruption in Denmark in 2012 [19] draws the
following conclusions, which are of interest to our
study, precisely because of the prism of the exemption
from criminal liability for corruption crimes:
The Danish national system of “incorruptibility”
is “healthy”, which is largely due to the strong culture
of state administration. Danish institutions have a
februarie 2018

relatively small number of regulatory requirements
that establish formal rules of conduct and the
principles of countering corruption. However, despite
the low degree of formalization, there is a strong
practice of incorruptibility, because if management
culture weakens, certain rules that make the system
as a whole “invulnerable” begin to operate.
Corruption is not considered a serious problem
in Denmark and therefore it is not a theme that has
a great influence on social processes and interests.
Bribes and payments for accelerating the procedure
for access to public goods and services are practically
absent.
The study showed that it is difficult to distinguish
between punitive measures for obtaining attractive
gifts and other benefits, in particular, in the form
of additional entertainment. Judicial decisions that
show administrative practice and criminal justice are
not numerous and, as a rule, consist of an order of
restoration of justice and payment of compensations.
Several recommendations were suggested in the
report on the upgrading of the anti-corruption system.
At the same study in Denmark[19]:
- Protection and counseling of informants.
Provision is made for the establishment of advisory
bodies (where the Transparency International
Department of Denmark will take an active part),
which can be visited by employees of both private
and public organizations, if they have information
about the commission of a corruption offense - a fact
of corruption ;
- Transparency of acceptance of gifts. Transparency
International regards creating a list of gifts that are
allowed to be presented to officials to be an effective
anti-corruption measure about Denmark. This listing
must be registered and published.
With regard to the strategy of Swedish in the field
of combating corruption, such measures should be
recognized as the most successful and possible for
implementation as [5, p. 27-28]:
By the middle of the XIX century, Sweden
was considered a country that is full of corruption.
However, after the elite and the leadership of the
country adopted a strategic decision on the complete
modernization of the country, a set of measures
aimed at the complete exclusion of mercantile
considerations from officials was developed and
started to be implemented. The state regulation was
based on the incentives for honest and responsible
management - through taxes, privileges and subsidies,
and not through prohibitions and permits received
from authorities. Citizens have been given access to
internal documents of public administration, which
allows everyone to understand how the state works,
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and most importantly - an independent and efficient
system of justice was created.
At the same time, the Swedish parliament and the
government set high ethical standards for officials
and began to enforce them. In a few years, honesty
has become a prestigious norm among the state
bureaucracy. Salaries of officials initially exceeded the
earnings of workers by 12-15 times. However, over
time, the purposeful efforts of the government of the
country, this difference has fallen to twofold. Today,
Sweden has one of the lowest levels of corruption in
the world.
In Sweden, the church and public opinion play a
major role in combating corruption, thanks to which
any businessman who has been able to ern a very
high income in a short period or to an official whose
income is substantially lower than his expenses are
suspected. In addition, public opinion, first, will force
such an official to leave the post and will not allow
him to ever get a job either in the civil service or in
private business. The public opinion has transformed
manifestations of corruption and dishonesty to be
extremely rare fact of private business and in state
administration. The legislative measures or criminal
penalties couldn’t achieve such a result.
In fact, such an approach to the complet rejection
of corruption by Ukrainian society is enshrined
in the Law of Ukraine “On the Principles of State
Anti-Corruption Policy in Ukraine (Anticorruption
Strategy) for 2014-2017”, such as:
- Conduct on a regular basis information campaigns
aimed at various social groups and aimed at eliminating
tolerant attitude towards corruption, increasing the
level of cooperation between authorities and citizens
in countering corruption;
- Develop and implement on a permanent basis
special programs aimed at providing entrepreneurs
with access to the necessary information, in particular
on administrative procedures, rights and obligations of
entrepreneurs, formation of the consciousness of nonacceptance of corrupt behavior, and encouragement
to inform about corruption cases [9].
By comparing national and foreign legislation
about the consolidation of a special institute of
exemption from criminal liability for corruption
crimes, we can note that special incentive norms of
criminal legislation of foreign countries are envisaged
in Special Parts, if the CC has such a division or in
special sections of the CC, which provide for liability
for certain crimes. These norms, as a rule, on the
grounds of positive behavior of a person determine
the minimization of criminal-law encumbrance,
which is directly implemented in the exemption
from liability, punishment or mitigation of the latter.
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The most widespread practice in criminal law is an
exemption from punishment or its mitigation. The
less common and more typical for the post-Soviet
states is an exemption from liability.
Exemption from liability or punishment is
regulated in the criminal (penitentiary), criminalprocedural law and special laws of foreign states.
The peculiarity lies in the fact that the exemption
from liability and punishment in foreign law is not
different. Comparison of the criminal legislation of
the Baltic states has shown that the CC of Latvia
provides for exemption from criminal liability and
punishment (Chapter VI), in the CC of Lithuania exemption from criminal liability (Chapter VI) and
release from punishment (Chapter X), and the Penal
Code of Estonia only exemption from punishment
and his serving (Chapter V) [18, p. 215].
We also note that most foreign legislations
does not distinguish individual incentive norms for
corruption crimes. This is explained by the general
attitude towards corruption in foreign countries at the
legislative level. Similarly, in most countries there
are no separate laws on the prevention of corruption,
special anti-corruption expertise, and electronic
declaration of property. Instead, the provisions of
general laws, normative (criminological) expertise,
and electronic tax declaration are applied. Therefore,
we analyzed the special types of exemptions from
related socially dangerous acts related to corruption
crimes. The CC of the Federal Republic of Germany
in the Special Part provides for 20 types of special
exemption from punishment or mitigation. In
particular, an optional mitigation or exemption
from punishment is provided for in cases where the
person voluntarily and significantly contributes to the
termination of the further existence of the criminal
association or the committing of punishable act
committed which corresponds to the purposes of such
association (Part 1, Paragraph 6, § 129); voluntarily
and in a timely manner provided to her the information
to the appropriate institution about punishable acts
that can be prevented (Part 2, Paragraph 6, § 129).
If the person who committed the act reaches its goal
because of terminating the existence of such an
association, or it is achieved without its efforts, then
such person is not punished [16, p. 17; 18 p. 75].
The French Criminal Code provides for exemption
from, or mitigation of, the punitive conduct of a
perpetrator if a person who participated in a criminal
group prior to commencing any criminal proceeding
discloses a group or conspiracy to the competent
authority and will allow the establishment of other
accomplices (Article 450-2) [7, p. 71; 18 p. 76].
The CC of France provides for exemption from,
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or mitigation of, the punishment if the person who
participated in a criminal group before any criminal
acts, related to prosecution, opens up a group or
conspiracy to the competent authority and will allow
the establish other accomplices (Article 450-2) [7, p.
71; 18 p. 76].
The CC of the Holland includes that criminal
prosecution may be terminated if the offender fulfills
one or more of the conditions before the trial of the case,
which are imposed by the prosecutor: a) payment of
money to the state, the size of which can’t be less than
five guilders, but not more than the maximum fine; b)
the waiver of the right to objects which are seized and
which are subject to confiscation or exclusion from
circulation; c) refusal of items subject to confiscation
or payment their value to the country; d) full payment
of money to the state or the transfer of the objects
subject to arrest, in order to deprive the accused of
all or part of the proceeds of crime, including cost
savings; e) full or partial compensation for damage
caused by a crime (Article 74 of the Criminal Code)
[11; 18 p. 77].
CC of Latvia in Part 4 of Art. 58 directly indicates
the possibility exemption a person from liability in
the cases specified in the Special Part of this Code.
Directly in the Special Part of the Criminal Code there
are five special types of exemption, four of which
are of a facilitative nature. Yes, Art. 235 determines
that a person who voluntarily transferred firearms,
ammunition to it, pneumatic weapons of high
power, explosive substances or explosive devices,
manufactured without proper permission, shall be
exempted from criminal liability in the absence in
her actions of crime; art. 254 provides that a person
who has voluntarily transferred narcotic drugs or
psychotropic substances or voluntarily informed
about their acquisition, preservation, transportation
or transferring is exempted from criminal liability
for the use, acquisition, preservation, transportation
or transfer of these substances; Art. 324 determines
that a bribe-taker is exempted from criminal liability
if he has been object of soliciting a bribe or if a person
voluntarily declared what happened after giving a
bribe. A person who offered a bribe is exempted from
criminal liability if she voluntarily informed about
what happened; part 3 of art. 324 determines the
exemption from the liability of the intermediary and
accomplice in bribery, if they will voluntarily report
on what has happened after committing criminal acts
[12; 18 p. 77].
The special part of the CC of Lithuania is provided
for the exemption of the person who participated
in the rebellion for the purpose of a coup if he
voluntarily informed the state authority of important
februarie 2018

information of the preparation of a coup (Part 3,
Article 114); a person who bribed a civil servant, if
it is solicited from her, provoked a bribe, and if she
offered, promised or gave a bribe with the knowledge
of the law enforcement body (part 4, article 227); a
person who participated in the commission of a crime
by a criminal group or belongs to a criminal group
but at the same time made a sincere confession of
the crime, provided the law enforcement authorities
with valuable information that allowed the cessation
of a criminal group’s activity or held its members
to accountable. The person who participated in the
murder or was already exempted from criminal liability
is not exempted from liability (part 4 of article 249); a
person who has manufactured, purchased and stored
narcotic or psychotropic substances and voluntarily
applied to the hospital for medical assistance or to a
state authority for the purpose of give of narcotic or
psychotropic substances that were illegally acquired
or stored (Part 3 of Article 259) [13; 18 p. 77-78].
It should be noted that a large number of norms
on the exemption from liability or punishment of
persons is provided for in the CPC and special laws.
For example, according to art. 706-32 The CPC of
France in 1958 the police officers, who exempts from
criminal liability, who with the purpose of disclosing
criminal drug abuse behavior , buy, store, transport
or transfer drugs to persons involved in illicit drug
trafficking, with the exception of incitement [16, 18
p. 78]; in accordance with § 371 of the Provisions on
Taxes and Duties of the Federal Republic of Germany
in 1977, a person exempts from a criminal liability,
who is charged for tax evasion and informed the
financial authorities of the incorrect, incomplete or
missed data previously filed for tax purposes [16, p.
416; 18 p. 78].
According to Art. 5 Chapter 29 of the CC of
Sweden, among the circumstances affecting the
imposition of a punishment, it is taken into account,
whether the accused sought to do everything in his
power to prevent, correct or limit the harmful effects
of a crime, and whether the accused had voluntarily
impersonated himself (paragraphs 2 and 3 1 Article 5
of the CC) [15; 18 p. 78].
The CC of Poland provides for ordinary and
extraordinary circumstances that affect the imposition
of punishment as a mitigating circumstance. Thus, § 2
and 3 of art. 53 as a normal mitigating circumstance,
recognizes the perpetrator’s behavior after committing
a crime, in particular efforts to eliminate harm or to
re-establish another way of social justice, the court
also takes into account the positive results of the
mediation between the victim and the perpetrator or
the consent between them [15; 18 p. 78-79].
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The legal basis for combating corruption
and money laundering in Egypt is the Law of
combating corruption and money laundering №
80 of 2002. According to Articles 10 and 17, a
person who provided information about suspicious
financial transfers can’t be engaged to liability.
The perpetrator of the crime of money laundering
should be exempted from punishment if he himself
notifies the competent authorities of the crime. He
is also exempted from punishment if the competent
authorities were aware of a crime, but obtaining
information from that person made it possible to
identify and arrest other perpetrators or confiscate
the money that was the object of a crime [3].
By the way, Belarusian legislators, introducing
the possibility of exemption from criminal liability
for some crimes against property, in particular
for theft, fraud, embezzlement through abuse of
authority and appropriation of property or wasting
of property, chose such an option. Thus, in note 5
to Chapter 24, “Crimes against property” of Section
VIII “Crimes against property and against the order
of economic activity”, it is indicated that a person
who committed a crime is provided for in part 1 of
art. 205, part 1, art. 209, part 1, art. 210, part 1 of art.
211, or part 1 of art. 214 of the CC of the Republic
of Belarus, if this person appeared with repentance,
actively contributed to the detection of the crime or
completely compensated the damages, is exempted
from criminal liability [14].
Particular attention in the study of the legal
framework of foreign countries deserve the
norms that determine the procedure for bringing
criminal liability of legal entities for committing
acts of corruption and, in particular, the prospect
of their exemption from such liability. It should
be emphasized that of the 27 EU states in the
legislation more than half of them provide for the
possibility of bringing legal persons to criminal
liability. Thus, a legal entity is liable to criminal
liability in such European states as: a) members of
the EU (Kingdom of Belgium, the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland, the Republic
of Hungary, the Kingdom of Denmark, the Republic
of Ireland, the Republic of Malta, the Kingdom of
the Netherlands, the Republic of Poland, Romania,
the Republic of Slovenia, the Republic of Finland,
the French Republic , The Kingdom of Sweden,
the Republic of Estonia); b) are not members of
the EU (Republic of Albania, Republic of Iceland,
Republic of Macedonia, Republic of Moldova,
Kingdom of Norway, Republic of Croatia, Republic
of Montenegro); c) which provides quasi-criminal,
that is, administrative and criminal liability of legal
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entities (the Austrian Republic, the Italian Republic,
the Kingdom of Spain, the Federal Republic of
Germany) [6].
However, lawmakers of foreign countries have
ignored the concept of guilt, the definition of
the possibility of a legal entity to be the subject
of a crime or the possibility only to be subject to
criminal liability, the grounds for the dismissal of
legal persons from liability, the possibility of using
the notion of relapse of crime to the legal person,
conviction, etc.
Only in rare cases can one find rules that would
surely be of interest to the legislator of our state
for the possible introduction of such a liability
in Ukraine. Thus, the provisions of relapse of a
criminal offense of the legal person can be found in
French law. The valid CC of France in articles 13212-132-15 provides for punishment of a legal entity
for the relapse of its criminal behavior, for example,
in the case when an individual convicted a legal
entity for a crime or misdemeanor for which the law
provides for a more severe punishment in the case of
committing the crime. (Articles 132-12) [6].
The same provision is contained in art. 146 of the
CC of Romania, which states that in the event of a
relapse a legal person is punishable twice more than
punishment, predicted for this crime, but does not
exceed the maximum amount of a fine [6].
In addition, the CC of France provides for the
liability of legal entities for attempting an offense,
as well as for complicity in the commission of a
crime; for acts that are characterized as attempt and
carelessness. In case of deliberate actions against
a legal entity and an individual, the institute of
complicity is used [20].
Worthy of note is also the provisions of art. 150 of
the CC of Romania concerning the rehabilitation of
a legal entity. This article states that rehabilitation of
a legal entity is possible, if the legal person does not
commit other crimes within three years from the date
of the serving of principal and additional sentences
(if the person will not make any punishment) [6].
Consequently, a comparative analysis of the
exemption from criminal liability for corruption
crimes in Ukraine and some other countries makes
it possible to draw the following conclusions: the
use of incentive norms in Scandinavian countries
is directed at informants (the so-called disclosers),
against the corruptors, and the widespread using is
the formation of citizens of the general rejection
of a corrupt way of behavior. For Ukraine, these
directions are acceptable and fixed at the legislative
level, but practically are not realized.
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SUMMARY

The paper is devoted to the study of the principle of direct effect of the norms of the Constitution of Ukraine and the
specifics of their application. The author mentions, that this principle applies mainly to the provisions on the rights and
freedoms of a man and a citizen. There have been noted positive changes in the procedural legislation concerning the right
of the court to apply the norms of the Constitution as rules of direct action in case the court concludes that the law is contrary
to the Constitution of Ukraine. The author has analyzed the existence of a limited interpretation of the application of this
principle in the criminal process. The conclusions give a description of the constitutional and legal mechanism of direct
effect of the norms of the Constitution of Ukraine and indicates the positive expectancy of their use.
Keywords: direct effect of the norms of the Constitution of Ukraine, Supremacy of Law, Constitutional Court of Ukraine,
courts of general jurisdiction, procedural legislation, constitutional and legal mechanism.

Принцип прямої дії норм Конституції та специфіка його
застосування судом
Тетяна Миколаївна Брезіна,
аспірант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету
ДВНЗ “ Ужгородський національний університет”, суддя Чернівецького окружного
адміністративного суду
Робота присвячена дослідженню питання принципу прямої дії норм Конституції України та специфіки їх
застосування. Автор зазначає, що вказаний принцип стосується головним чином положень щодо прав і свобод
людини і громадянина. Відзначено позитивні зміни в процесуальному законодавстві щодо права суду застосовувати
норми Конституції як норми прямої дії, у випадку якщо суд дійде висновку, що закон суперечить Конституції
України. Автором проаналізовано існування певного обмеженого тлумачення застосування вказаного принципу у
кримінальному процесі. У висновках наведено характеристику конституційно-правового механізму прямої дії норм
Конституції України та зазначено про позитивні очікування їх використання.
Ключові слова: пряма дія норм Конституції України, верховенство права, Конституційний Суд України, суди
загальної юрисдикції, процесуальне законодавство, конституційно-правовий механізм.

I

ntroduction. The state does not have enough
developed legislation, but it is also necessary
for its provisions to be practically implemented in
real life, so that every person will be able to exercise
his constitutional rights and freedoms while being
protected by the state. Even a well-known lawyer,
Charles-Louis de Montesquieu, wrote: “When I go to
a certain country, I do not check if there are good laws,
but how they are implemented, because good laws are
found everywhere” [1, с.291].
The Professor of Oxford University, Albert Wan
Daicy stated that “history sufficiently proves this”:
“foreign constitutionalists, in defining rights, did
not pay enough attention to the unconditional need
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to foresee the necessary means of legal protection,
through which their proclaimed rights could be
realized” [2, c. 511].
The problem of the implementation of the
Constitution, the transfer of its requirements to the
legitimate conduct of all members of public relations
is now of particular urgency. Basically, it becomes
central not only for constitutional law, but for all
jurisprudence.
The subject of the latter is first of all the legal
aspects of the implementation of the constitutional
provisions - an analysis of their methods (forms),
stages, procedures [3, с. 58].
Researchers of the issue of direct effect of the
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norms of the Constitution of Ukraine paid attention
in their works to such scholars as Yu. Todyka, V.
Shapoval, V. Selevanov, S. Shevchuk, V. Korniienko,
M. Kudriavtsev, and a number of other lawyers. At
the same time, the issue raised remains insufficiently
investigated, in particular, the mentioned refers to
the mechanism of the application of the concept of
direct effect of the norms of the Fundamental Law of
Ukraine.
We should agree with the opinion of V. Shapoval,
who writes that the provisions on the direct effect of
the norms of the Constitution of Ukraine above all
means that all without exception, public authorities
and their officials in their law enforcement activities
should not only be guided by constitutional norms, but
make appropriate decisions directly on the basis and
in the content of these norms [5, c. 4].
The principle of direct effect of the rules of the
Constitution was directly defined in Article 1 of the
Constitution of Germany in 1949, provided in Article
5 of the Constitution of the Republic of Bulgaria
1991; Chapter 3 of Section II of the Constitution of
the Republic of Macedonia, 1991; Article 15 of the
Constitution of the Republic of Slovenia, 1991; Article
8 of the Constitution of the Republic of Poland, 1997,
Article 15 of the Constitution of the Republic of Estonia
1992; Article 6 of the Constitution of the Republic
of Lithuania 1992; Article 15 of the Constitution
of the Russian Federation in 1993; Article 7 of the
Constitution of the Republic of Moldova, 1994; Article
112 of the Constitution of the Republic of Belarus,
1994; Article 8 of the Constitution of Ukraine, 1996.
The purpose of the article is to reveal the ways to
implement the norms of the Constitution as rules of
direct action, taking into account that some restrictions
were imposed on the interpretation of this norm. In
the legal doctrine as well as in the practice of courts,
the opinion is widely used, according to which the
legal acts (first of all laws), which do not conform
to the Constitution of Ukraine but are not formally
recognized by the Constitutional Court of Ukraine
as unconstitutional, are subjects to the use of courts.
It often happens that the courts do not even question
the “special” provisions of the law, which contradict
the general provisions of the Constitution of Ukraine.
However, with the adoption of the procedural codes,
one more opportunity to re-examine the established
positions regarding the application of the norms
of the Constitution of Ukraine in their direct action
appeared.
Basic rights, human and civil rights, enshrined in
Section II of the Constitution of Ukraine, are partly
taken from the Universal Declaration of Human Rights
adopted on December 10, 1948, by the United Nations.
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The document was based on the best works of human
thought that were at that moment in this issue. Its
principles are in the basis of many human rights pacts,
conventions and agreements concluded since 1948.
“The International Bill of Human Rights” was adopted
by the General Assembly in 1966 to approve two
International Covenants: “The International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights” and “The
International Covenant on Civil and Political Rights”.
Our country ratified these acts in 1973, the same was
done by more than one hundred other countries in the
world, and thus they undertook to bring their national
legislation in line with the requirements stated in the
Covenants. International legal acts have gained the rule
over internal law. The Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms was
adopted in accordance with the Universal Declaration
of Human Rights in order to comply with the signatories
(members of the Council of Europe) and to ensure the
enjoyment of human rights and fundamental freedoms
on its territory. Ukraine ratified the Convention on
July 17, 1997, and for our state it came into force on
September 11, 1997.
Full compliance with Section II of the Constitution
with current international standards gives grounds to
believe that the Constitution of Ukraine is legal in
content, but the content itself is not enough if such
provisions are not implemented in the daily life of a
person and a citizen of the country.
Based on the provisions of Art. 9 of the Constitution
of Ukraine that existing international treaties, the
consent of which is binding on the Verkhovna Rada
of Ukraine, is part of the national legislation of
Ukraine, the court can not apply the law regulating
the legal relationship, which is considered, other than
an international treaty. At the same time, international
treaties are applied if they do not contradict the
Constitution of Ukraine. According to Part 2 of Art.
6 of the Constitution, the legislative, executive and
judicial authorities exercise their powers within the
limits established by the Constitution and in accordance
with the laws of Ukraine. [4, p. 52].
The Supremacy of the Constitution is one of the
defining elements of the rule of law and the rule
of law. The Constitution of Ukraine guarantees
each person the right to apply to the court for the
protection of their constitutional rights and freedoms.
The Constitution has the highest legal force, and its
norms are rules of direct action. The orientation to the
inalienable human rights as a legal source is one of
the most characteristic features of our Constitution.
The principle of the Supremacy of Law implies not
only the recognition of human rights and freedoms,
but also the obligation to observe and ensure the state.
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This requirement of the principle of supremacy is
enshrined in Article 3 of the Constitution of Ukraine,
according to part two of which the rights and freedoms
of man and their guarantees recognize the content and
direction of the state, and their approval and provision
is the main responsibility of the state. It follows that
both the activities of the state as a whole, and its
bodies, including the legislative, should have a legal
character. The mentioned above provision in a positive
form formulates another essential requirement of
the rule of law principle - the requirement of a legal
law. After all, the legal nature of the activity of the
plow of legislative power means that the content and
direction of lawmaking should determine the rights
and freedoms of man [4, с. 53-54].
The question of the volume (limits) of direct
norms of the Constitution remains controversial. In
legal literature, it has been conventionally called two
approaches - wide and narrow. Thus, the authors of the
scientific and practical commentary on the civil law of
Ukraine advocate a broad interpretation, emphasizing
that it can not be argued that once Article 8 § 3 of
the Constitution guarantees access to a court directly
on the basis of the Constitution for the protection of
human and civil rights and freedoms, then and the
previous provision of this part that the norms of the
Constitution are rules of direct action, refers only to
the provisions of the Constitution, which establish the
rights and freedoms of man and citizen. Consequently,
part third of Art. 8 of the Constitution gives importance
to the norms of direct action to all norms, which are
formulated in the Constitution of Ukraine “[6].
Ideologist and architect of the constitutionality of
the Supremacy of Law principle S. P. Holovatyi in the
commentary to Article 8 of the Constitution of Ukraine
was a passionate supporter of the narrow approach. He
insists on, that: 1) the norms of direct action in the
Constitution are exclusively those rules relating to the
rights and freedoms of man and citizen; 2) appeal to
a court directly on the basis of constitutional norms
of direct action is guaranteed only for the protection
of human and civil rights and freedoms, and not for
their restriction; 3) to apply to the court on the basis
of constitutional rules of direct action can only private
individuals, but not public authorities or their officials
[7].
In all the constitutions mentioned above, the idea
of the direct effect of constitutional norms in one way
or another concerned rights and freedoms of man and
citizen. With the requirement of inviolability of rights
and freedoms of man and citizen, the provisions of
part three of Article 22 of the Constitution of Ukraine,
which established a direct prohibition of the antilegal act, were prescribed. Thus, when new laws are
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adopted or amendments made to existing laws are not
allowed to narrow the content and scope of existing
rights and freedoms. This position is also expressed
in the first part of Article 64 of the Constitution of
Ukraine, according to which constitutional rights and
freedoms can not be limited except in cases stipulated
by the Constitution. This means that such restrictions
can not be established by law, unless provided for
by the Constitution. In this regard, the provisions of
some laws and other normative legal acts that impose
restrictions on human rights and freedoms without
proper constitutional grounds should be considered
unconstitutional and ineffective. The constitution
contains a special prohibition of an offending law in
a state of war or a state of emergency (Article 64.2 of
the Constitution of Ukraine) [4, p. 53].
The Constitution involves certain mechanisms
that make it impossible to reduce its legal level. In
particular, Article 157 of the Constitution of Ukraine
establishes that the Constitution of Ukraine can not
be changed if the changes envisage the abolition or
restriction of the rights and freedoms of man and
citizen, and Article 159 of the Constitution - that the
bill on amendments to the Constitution is considered
by the Verkhovna Rada of Ukraine only if there is a
conclusion of the Constitutional Court of Ukraine
regarding the compliance of the draft law with the
requirements of Article 157 of the Constitution of
Ukraine. In the issues of the implementation of the
Constitution of Ukraine M. I. Koziubra argues, that
in the mechanism of constitutional regulation two
main elements are distinguished - the normative basis,
that is, the constitutional provisions (norms) and their
implementation. The latter is in the mechanism of
constitutional regulation no less important than the
constitutional provisions themselves. Any assessment
of the Constitution of Ukraine should also be based
on how its provisions are implemented in public
relations. It is the level of their realization, that is, in the
practice of everyday activities of state bodies, public
associations, officials and citizens. This is the main
indicator of reality, the authenticity of the Constitution.
In this sense, we can say that the implementation of the
Constitution of Ukraine is a way (form) of its actual
existence, a real being [8].
In addition to the requirements of ensuring the legal
direction of laws and other regulatory legal acts, the
Constitution also contains a number of requirements
for the regulatory system, the observance of which is
ensured by the rule of law. The supreme legal force
of the Constitution and the direct effect of its norms
determine the rule of law in the so-called formal
sense. It is not necessary to identify the direct effect
of constitutional norms solely with law enforcement
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practice, in particular judicial. Such an action is
characteristic of all forms of government activity:
legislative, executive, judicial. Direct effect of the
provisions of the Constitution takes place when citizens
exercise constitutional rights and freedoms. Regarding
the legislator, the direct action of the Constitution
means that when adopting laws, it only needs to
specify and detail the constitutional provisions, as
well as to establish constitutional procedural forms of
their implementation. To deviate from the letter of the
Basic Law, from the values laid down in it, does not
have the right [4, p.54].
The same applies as well to the use by the executive
authorities of the norms of the Constitution in their
direct actions, for example, to ensure the social justice
of the implementation of the basic provisions of the
Constitution - not just to guarantee certain rights:
the right to education, the right to work, the right to
social protection, and the duty of state bodies create
conditions for the possibility of obtaining qualitative
education, provide decent pensions, wages, medical
package of services, those things without which it is
impossible to qualitative life of a person in a legal
state.
It is clear from the direct effect of the provisions
of the Constitution that their concretization is also
possible by law enforcement agencies, primarily by
courts, by direct application of the provisions of the
Constitution of Ukraine, in cases where the decision
on the basis of the law proves to be impossible.
Part 3 of Article 8 of the Constitution of Ukraine
stipulates that the norms of the Fundamental Law are
rules of direct action, which implies the necessity of
impossibility of the application of the law that the
Constitution contradicts - because then the norms of
the Constitution of Ukraine will not be applied directly.
However, in order to substantiate the necessity of
applying the current law, which may contradict the
Constitution but not recognized as unconstitutional,
reference is often made to Article 150 of the
Constitution, which refers to the competence of the
Constitutional Court of Ukraine the question of the
constitutionality of laws and a number of other acts:
“To the powers The Constitutional Court of Ukraine
includes: 1) resolving issues regarding compliance
with the Constitution of Ukraine (constitutionality):
laws and other legal acts of the Verkhovna Rada of
Ukraine; Acts of the President of Ukraine; acts of
the Cabinet of Ministers of Ukraine; legal acts of
the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of
Crimea “[9].
This provision was interpreted by the Supreme
Court of Ukraine in the Resolution of the Plenum of
the Supreme Court of Ukraine No. 9 of November
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1, 1996 “On the Application of the Constitution of
Ukraine in the Administration of Justice”, in the way
that (item 3) “... the court can not, by applying the
Constitution as an act of direct action , to recognize
unconstitutional laws or legal acts listed in Article 150
of the Constitution, as it is assigned to the exclusive
competence of the Constitutional Court of Ukraine
“[10]. In turn, the position of the Supreme Court of
Ukraine is often interpreted in such a way that the
court can not only formally recognize the law (another
act on the list) unconstitutional, as the Constitutional
Court of Ukraine does - with the legal consequences
provided for in Part 2 of Article 152 of the Constitution
of Ukraine (loss of the act of validity), but also in the
broader sense, by making a simple conclusion that the
act does not conform to the Constitution, therefore,
should not apply.
In fact, this position allows the court to choose
the easiest way - to apply a law, which is usually
quite specific, and not to apply the general, abstract
provisions of the Constitution, recognizing the law
as non-conforming to the Constitution. In order to
conclude that the law of the Constitution of Ukraine is
not in conformity, it is necessary to have some courage
and to spend extra efforts to substantiate its position
- since such a conclusion will often be completely
unclear, precisely because of the abstract nature of the
provisions of the Constitution.
It is unlikely to be a fuse for a situation where courts
simply shy away from resolving the issue of compliance
with an act of the Constitution, is the provision of
paragraph 2 of the above-mentioned Resolution,
which provides that “courts in the consideration of
specific cases should assess the content of any law
or other legal act in terms of its compliance with the
Constitution and in all necessary cases to apply the
Constitution as an act of direct action “[10].
Constitutional rights and freedoms of a person and
a citizen are directly effective. They define the goals
and content of laws and other normative legal acts, the
content and direction of the activities of the legislative
and executive authorities, local authorities and ensure
the protection of justice. Proceeding from this principle
and guaranteeing the Constitution of judicial protection
of constitutional rights and freedoms, judicial activity
is aimed at protecting these rights and freedoms from
any encroachments by ensuring timely and qualitative
consideration of specific cases. It should be borne in
mind that according to Article 22 the Constitution
enshrined in it rights and freedoms of man and citizen
are not exhaustive. Since the Constitution of Ukraine,
as stated in its Article. 8, has the highest legal force,
and its norms are the rules of direct action, the courts
when considering specific cases evaluate the content
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of any law or other legal act in terms of its compliance
with the Constitution and in all cases necessary to
apply the Constitution as an act of direct action.
The court may on the basis of Article 144 of
the Constitution recognize them as not being in
conformity with the Constitution or laws of Ukraine,
decisions of local self-government bodies, and on the
basis of Article 124 of the Constitution - acts of state
executive bodies: ministries, departments, local state
administrations, etc. The appeal to the Constitutional
Court of Ukraine in this case is not required.
Judicial decisions must be based on the Constitution,
as well as on the current legislation, which does
not contradict it. According to the author, in the
previous versions of the procedural codes a complex
mechanism was issued that did not provide the court
with the opportunity to effectively and quickly use
the norms of the Constitution as rules of direct action,
namely: “in caset of a doubt in court in the course of
consideration of the case on the compliance of the law
or another legal act of the Constitution of Ukraine, the
decision on the question of constitutionality of which
falls within the jurisdiction of the Constitutional Court
of Ukraine, the court appeals to the Supreme Court
of Ukraine to resolve the issue of the introduction of
on the Constitutional Court of Ukraine a submission
regarding the constitutionality of a law or other
legal act “[11]. Accordingly, the court was deprived
of the opportunity to make a decision on the basis
of the norms of the Constitution, the procedure for
submitting an application to the Constitutional Court
of Ukraine was mandatory and, in case of acceptance
of such a submission, there was a long procedure for
consideration of the question of the constitutionality of
the law or other legal act. In fact, all this time, the person
who appealed to the court for protection could not
hope to solve her case before the Constitutional Court
of Ukraine resolved the question of the compliance of
a certain legislative act with the Constitution.
As it was already mentioned above, the norms
of the Constitution of Ukraine are the rules of direct
action (Part 3 of Article 8), and in case of a conflict
between them and some other act, including the law,
the application, of course, is subject to the rule of the
Constitution. On 03.10.2017, the Verkhovna Rada
of Ukraine adopted the Law of Ukraine Number
2147-VIII “On Amendments to the Commercial
Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural
Code of Ukraine, the Code of Administrative Legal
Proceedings of Ukraine and Other Legislative Acts”,
which came into force on December 15, 2017. Thus,
in particular, Part 4 of Article 7 of the Criminal Code
of Ukraine specifies the conditions under which a
court applies the Constitution of Ukraine as a norm of
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direct action: “If a court concludes that a law or other
legal act is contrary to the Constitution of Ukraine, the
court does not apply such law or other legal act, norms
of the Constitution of Ukraine as rules of direct action.
In this case, the court, after a decision is made in the
case, appeals to the Supreme Court to resolve the issue
regarding the submission to the Constitutional Court of
Ukraine of a submission regarding the constitutionality
of a law or other legal act assigned to the jurisdiction
of the Constitutional Court of Ukraine “ [11].
With the adoption of these changes, the courts
actually provided an effective mechanism for the
application of the norms of the Constitution as rules
of direct action, provided the person’s right to legal
certainty and consideration of the issue raised within
a reasonable time.
At the same time, there is a branch of law in which
the application of the norms of the Constitution as
rules of direct action is justified limited. So, according
to Article 3 of the Criminal Code of Ukraine, the
legislation of Ukraine on criminal liability is the
Criminal Code of Ukraine, which is based on the
Constitution of Ukraine and generally recognized
principles and norms of international law. That is
why the specialists of criminal law occupy a dualistic
position - without contesting the universality of the
principle of direct effect of constitutional norms,
at the same time, they emphasize the necessity of
the principle formulated in Part 3 of Article 3 of the
Criminal Code of Ukraine. So M. Havroniuk and T.
Yakimets point out that no law on criminal liability
introducing criminal liability can act autonomously,
separately from the Criminal Code of Ukraine [12].
However, it should be taken into account that the
crime and punishment of the offense, and especially
its “other criminal consequences” are regulated by
the norms of not only the Special Part, but also the
General Part of the Criminal Code of Ukraine. In
this sense, “the law on criminal liability” can be
considered a lot of constitutional norms. Now they
are implemented in the Criminal Code of Ukraine,
which stipulates the absence of direct application
by the investigating authorities and the courts of the
articles of the Constitution of Ukraine. For example,
the content of Art. 59 of the Constitution of Ukraine
on the retroactive effect of the law in time is reflected
in Articles 4 and 5 of the Criminal Code of Ukraine. If
in Art. 27 of the Constitution establishes that everyone
has the right to protect their lives and health, life and
health of other people from illegal encroachments,
then in accordance with this in Art. 36 of the Criminal
Code of Ukraine regulates the rights of the person to
the necessary defense [13].
There is an opinion that in relation to Part 3 of
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Article 8 of the Constitution of Ukraine it is necessary
to apply a restrictive interpretation, namely to
recognize that the effect of this norm does not apply
to those norms of the Constitution of Ukraine which
establish the criminality or punishment of an act.
Conclusions
The research conducted allows us to formulate the
constitutional and legal mechanism of direct effect of the
norms of the Constitution of Ukraine, which includes:
1) the norms of direct action in the Constitution are
mainly provisions relating to the constitutional rights
and freedoms of man and citizen; 2) any appeal to
the court for the protection of human rights and
freedoms directly on the basis of constitutional norms
of direct action should be not only guaranteed, but
also implemented; 3) if an international agreement,
the consent to which the Verkhovna Rada of Ukraine
has made binding, establishes rules other than those
established by law, then the rules of the international
treaty of Ukraine shall be applied; 4)the direct
application of the Constitution of Ukraine if the court
concludes that the law or other legal act is contrary to
the Constitution of Ukraine and in the further appeal
to the Supreme Court for a further resolution. The
court has a question about the constitutionality of the
relevant act; restrictive interpretation of the norms of
the Constitution as norms of direct action against those
who establish the crime or punishment of the act.
According to the author, the introduction of
legislative amendments proposed by the President of
Ukraine to the procedural legislation, in particular,
regarding the introduction of norms according to
which, in the event that the court concludes that a law
or other legal act is contrary to the Constitution of
Ukraine, the court does not apply such law or other
legal act , but applies the norms of the Constitution
of Ukraine as rules of direct action (Article 10 of the
Civil Code of Ukraine, Article 7 of the CAS Ukraine)
will provide an opportunity to revive the norms of Art.
8 of the Constitution of Ukraine, which until then had
been used by courts fairly quorum, in most cases as
banquet rules.
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SUMMARY

Main attention in the article is addressed to the analysis of one of the main conditions of ability of the public power –
social recognition of power structures by population, whose interests these structures are destined to provide and protect.
Peculiarities of procedures and processes of power legitimation in democratic society through involvement of the respective
mechanisms are investigated. Regulation of the main ways and lines of legitimation of public power in a contemporary
context has been proven.
Keywords: legitimacy, lawfulness, legitimation, public power, mechanism of legitimation of public power.

Діалектика соціального та правового в процесі легітимації
публічної влади
Наталія ЗАЯЦЬ,
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії держави і права Національної академії
внутрішніх справ;
АНОТАЦІЯ

Основну увагу в статті присвячено аналізу однієї з головних умов дієздатності державної влади – соціальному
визнанню владних структур населенням, інтереси якого ці структури покликані забезпечувати та захищати.
Досліджуються особливості процедур і процесів легітимації влади у демократичному суспільстві через задіяння
відповідних механізмів. Обгрунтовано положення про основні шляхи і напрями легітимізації державної влади в
умовах сьогодення.
Ключові слова: легітимність, легальність, легітимація, державна влада, механізм легітимації державної влади.

F

ormulation of the problem. Conduction
of complex transformations is necessary
in a contemporary context of the development of
the Ukrainian state; goal of such transformations
is a democratic development of Ukraine, effective
organization of state and development of civil society.
In due course a prominent German sociologist M.
Weber, beginning to investigate the problem of
power lawfulness, raised a question: “What are the
internal grounds for justification of rule and what
external facilities serve as its support?”
In a contemporary context one can say that
the answer has been given to this question long
ago at the theoretical level, however new political
circumstances entail to put it over and over again.
Moreover there were too essential grounds to speak
of the crisis of power lawfulness almost during
the whole history of the independent Ukraine.
Lawfulness is at the same time both the goal and
condition of functioning and efficiency of power
relations in the state.
Relevance of the topic. Problem of relations
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between people and power has been present in
research studies from the earliest times, namely in
the work “Guidance to the Polish King Sigismund II
August” of the Ukrainian scientist S. OrzechowskiRoxolan. He writes that starting from the beginning
of its ruling the king “had to be more cautious in
order to attract devotion of the people among which
you are ruling. It is the only protector of kings.
King’s power will be weak and incomplete without
devotion of the nationals”[1]. Now therefore the
emphasis is put on the essential importance of
support on the part of the people for existence of
power and performance of its functions.
The purpose of the article. Social recognition
and support of power structures by population is a
condition of quality functioning of the public power
on which largely depends the success of reforms
being implemented in Ukraine; these structures
are destined to provide and protect interests of
population. Exactly this way social purpose of
any power reveals its recognition and provides
its lawfulness. In the most general form the issue
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of lawfulness lies in the plane of theoretical and
methodological range of problems.
The main research material. As it is known
lawfulness (Latine legitimus – lawful, legal) – it is an
obligatory feature of the public power that determines
the degree of its recognition and sovereignty both
in the country and in the international field. In the
most general form lawfulness is the process within
which the political power confirms its rights to its
implementation. On the other hand lawfulness is the
process of approval of power by people, expression
of trust to it on the part of those by whom it rules.
And thirdly lawfulness is a specific technology that
helps to establish relations of citizens and civil
society and power, applying violence if necessary. In
any case search of the authority as source of power
and available general goal in the state is a basis of
lawfulness.
In the most general form the matter of legitimacy
can be related to the theoretical and methodological
problems. It concerns first of all the definition of the
political and legal construction of “legitimacy”, in
fact one should pay attention to the correlation of
legitimacy and legality, legitimacy and lawfulness,
legitimacy and justice.
The term “legitimacy” is translated sometimes as
“lawfulness” and it is not quite correct. Lawfulness
being perceived by us as action reflected according
to the law through the category of “legality”. The
notion “legitimacy” has another explanation, it
is more complex and has evaluation, ethical and
political character, “legality” is an officially legal
and ethically neutral character and it is narrower
than “legitimacy” due to these facts.
The state power, even unpopular, is as a rule legal
as consciousness by the power holder of its right to
the power and ability to perform this power is one
of the sides of legitimacy. At the same time it can
be illegal, that is, it cannot be perceived by people
and herewith issue laws at its own discretion and use
them for violence and outrage.
Degree of legitimacy of the state power is a
dynamic category and legalization is more static as
it depends on the existing in the country legislation.
Nor therefore legality and legitimacy express
integration of the instrumental and value aspects
of power but herewith the notion of legitimation is
wider in relation to legalization and includes (can
include) it. Legitimacy can even contravene the
actual legality if legal laws do not meet the laws of
justice, universal human values and policies of the
most of the population.
It is obvious that legitimacy of the public
power is first of all a social recognition of its right
februarie 2018

to the leading role in the society. The state power
cannot be held for a long time and act efficiently
basing only on the violence as even objectively
the legal power can be illegal in the imagination of
people. Voluntary consent confirmed by respect to
lawfulness is necessary. Confidence of people in the
fact that the representatives of power protects legal
state interests, do not trench upon the thing being
fairly private and personal is the major premise of
voluntary consent. Disregard of the law and safety
of revolutionary transformations prevails there
where legitimacy of power is not absolute.
Often the notion of “legitimacy” and “legality”
are considered as two interrelated characteristics
of the public power. Thus M. Weber put emphasis
on the fact that legitimacy is not only lawfulness
of power on the actually legal side bit a social and
psychological phenomenon that consists in the
recognition of the political power by society at least
in its passive recognition.
Essence of the category “legitimacy of power”
in the context of methodology is considered in
three aspects: 1) legal aspect includes “legality”
being based on the rationally created legal norms;
2) political – support of the political powers having
the power by society and 3) axiological aspect –
perception of the current state institutes as value.
Nor therefore the regimes that became legal as the
result of the revolution or military coup can become
legal having provided for themselves the support of
the significant part of society.
The situation also seems possible when activity of
the state power does not find support of the population
of the country in the traditional societies but in
the mass consciousness the state being a powerful
institute (for example, hereditary monarchy) is
a value that makes people to recognize power
irrespective of the nature of the activity. The value
recognition can be based not only on the observance
of the legal norms but also on the personal dedication
to the ruling dynasty, moreover religious values are
important, they can be adequately reflected only if
the form of state is available.
Accordingly one can claim that the nature of
legitimacy, its sources and ways of the provision
differ in the variety depending on the cultural
level, traditions and psychology of population [2,
p. 639]. Legitimacy has a double nature as it is a
complex social phenomenon; on the one hand, it is
the authority of power, confidence and recognition
and, on the other hand, it is dedication to power,
ability and wish of the dependent entities to fulfill
its requirements.
Legitimacy of the state power is a complex
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social process the result of which is the recognition
of power as legal. Legitimacy is an evaluation
phenomenon being in charge of the procedure of the
formation of the powerful institutes, their form and
activity. Legitimacy is in itself the ability of power
to provide stable functioning of the political and
social institutes and ability to assure the population
of the fact that these institutes facilitate to a greater
extent the reflection and implementation of their
interests [3].
Tasks of legitimacy are principally as follows:
firstly, discovery of the origin and social nature of
power; secondly, structural organization of power;
thirdly, mechanism of formation in society; fourthly,
methods and forms of exercise of power.
The structure of the process of legitimacy
stipulates availability of such main elements as
entity, circulation, means, methods, conditions,
principles and procedures. These elements are in
constant relationship and interrelation between
themselves and each element performs its function
providing functioning of the whole system.
On the basis of the conception of legitimacy as
social relations one can state that it is implemented
at least between two entities of legitimacy.
Moreover a dependent entity must have a real ability
and possibility of the respective perception and
evaluation of power, perceiving power as the way
of expression of its interests and establishing the
respective criteria of its efficiency or on the contrary
do not perceive it and evaluate the implementation
of the power authorization by the respective bodies
as such that does not reflect its interests. Such a
perception of power takes place at the level of the
moral consciousness that is based on the justice and
confidence.
Under modern conditions, when we speak
about democratic state, the power in state receives
recognition from people being its only legal entity.
Now therefore legitimacy of the state power is a
delegation, transfer of power by society to its special
organization, that is, to the state and its structures.
The situation is reflected in the principle of the
people’s sovereignty that is fixed in the Constitution
of Ukraine. A power entity must realize indeed its
right to power both within the legal and moral and
ethical meaning. And implementation of the right,
except the necessary social, political and legal
guarantees, stipulates also an active public position
of the citizen [4].
People, through delegation of its powers, entrust
the respective political powers with the society
management for a certain period of time within
the political system. Now therefore the political
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system can be conventionally determined through
a collective wielder of power being formed by
the public authorities and management, political
party and movements of separate political leaders.
Institute of the representation of people is a central
institute within the system of the public authorities
that provides interest and needs of society, facilitates
involvement of people in the participation in the
implementation of the legislative power.
Without fixing separately on the detailed analysis
of the ways of power legitimacy it is necessary to
put emphasis on the analysis being most popular
today in the countries of the Western Europe and
Northern America; it consists in the introduction of
the institute of the direct elections into authorities.
It is impossible to reevaluate the ides of the direct
elections and its implementation, indeed it became
the most efficient mean of legitimacy of power in
the European countries and gave opportunity to
avoid revolutionary overthrow of power. Loyalty of
the population of the state that was in crisis during
breakup of the dynastic monarchies and essential
reduction of the role of the religion was preserved
to a greater extent due to gradual introduction of the
institute of elections. Awareness by the population of
the fact that it forms power and is its source became
the basis of the sufficient level of legitimacy of
power in the most countries of the world. Hence it is
worth reminding the words of B. Kistiakivskyi who
says that prestige and greatness of the legal state lie
not in the inaccessibility of power but in the support
to people and right [5, p.330].
Legitimacy of the state power can be considered
as category formed not only by domestic political
centers (society, political system, state) but also by
external – foreign states, international organizations
that allows us speaking about two levels of legitimacy
– within domestic (state) and external. Peculiarity of
the international legitimacy consists in the fact that
recognition of power is performed by not dependent
entities represented by other states. Such recognition
is a unilateral act of state where it states recognition
of state as entity of the international law.
Process of recognition of the state power by
society provides several stages: firstly, it a social
and political substantiation of the state power that
stipulates direction of efforts towards search of the
ideal, namely absolute values such as justice, truth
and other or towards establishment of the will of
the people. In due course the necessity of the social
substantiation of power gave the ground to M. Weber
for substantiation of three kinds of legitimacy:
traditional (that is, based on the common laws of
traditions, customs, ceremonies, culture, pre-state
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political relations); charismatic (emotionallywillful); rational (based on the orders and laws
adopted in the state). Crisis of the previous power
takes place at the modern stage of state formation
and necessity of the establishment of new rules, new
order of relations of the civil society and power is
recognized.
Secondly, vesting of the entity of the potentially
legal power with the state-power authorities takes
place at the stage of formation of the state power.
Formation of public authorities can be both in the
revolutionary and evolutionary way. A revolutionary
way provides taking the upper hand by political
powers through overthrow of the previous machine
of power whereas an evolutionary way provides
transition of power in a lawful way according to
the legality principle on the basis of the current
legislation of the state that stipulates order of
transition of the state power. Instead an evolutionary
way of transition of power is determined by legal
change of the senior leadership of the state. Thus
in monarchy the power is transferred through senior
leadership of the state according to law or custom
whereas in republic the power is formed according to
the principle of electivity that provides a procedural
fixation of legitimacy through holding of elections.
Thirdly, legal substantiation, legalization of
the state power is a procedure of the legal fixation
through a statutory instrument (declaration, law
etc.) where legality of power is legally substantiated
(for example, ratification by the Verkhovna Rada
of Ukraine of Belavezha and Alma-Ata Accords,
holding of referendum on independence of Ukraine
were the grounds of legitimacy of the state power in
Ukraine).
Fourthly, neutralization of the possible
counteraction of the reactionary powers and
antigovernment elements by the state power
requires from the new power holder provision of its
maintenance applying herewith the whole potential
of the state machinery for implementation of the
power goal. This problem is especially major in
connection with the spread of terrorism in the world,
Islamic radicalism and separatist movements.
Fifthly, information and ideological influence of
the state power to the dependent entities includes
necessity of production of the state ideology directed
towards the power maintenance the goal of which is
to provide perception of the available state power
by a dependent entity as a single legal, competent,
efficient power, such that expresses interests of the
whole population in the state policy. Informational
impact on society at present is one of the most
effective methods of implementation of functions of
februarie 2018

state. Such an impact is a regulatory facility both of
the formation of consciousness, behavior and acts of
people and creation of the information field around
certain political processes and institutes. One can
both accelerate the development of the social and
legal conflicts and locate them through information
impact [6, p.87].
Sixthly, support of authority of the state power
provides actual basis, that is, positive result of
activity of the state power. Now therefore the
process of legitimacy is finished and the power is
recognized as legitimate, if it becomes clear that its
substantiation was feasible at the first stage.
The power must be real and strong so that it could
be legitimate. State power holder must meet range of
requirements being determined by the phenomenon
“state power”. It is worth reminding the conditions of
the reasonable legitimacy that were substantiated by
M. Weber. Reasonable legitimacy provides range of
requirements to the state power that are determined
by a specific nature of the mechanism of exercise
of the political power, the main requirements are
as follows: dominance, leadership, management,
organization and control.
Dominance is substantiated by available division
of society to those who exercises political power
and to those with regard to whom it is exercised.
Dominance receives its legislative implementation
as a rule through statutory instruments. Essence of
management consists in the development and making
the essential decisions for society, in determination
of its goal, plans and strategic prospects.
Management is performed through direct practical
activity with regard to implementation of the
decisions made by wielder of power. Administrative
machinery is engaged in the managerial activity.
Organization provides consistency, adjustment and
provision of the relationship of separate persons,
groups and classes. Control provides observance
of the social norms, rules of activity of people and
social groups on society. Control plays also the role
of the feedback that allows tracing the consequences
of the managerial impact of power. Only in case of
the fulfillment of these requirements one can speak of
the force of power, its ability to handle the situation
being one of its features of legitimacy.
Legitimacy process is performed by means of
various methods through which a potential state
power holder substantiates its legitimacy and a
dependent entity recognizes the state power. These
methods are determined by conformity of the
legitimacy subject, that is, by the state power and
the interests and needs towards implementation of
which efforts of the state power holder are directed.
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Legitimacy methods used by power entity are
too various but the main of them are imperative
and dispositive methods. The imperative method
provides a direct impact based on the authority of the
potential state power holder. The dispositive method
is determined by a “softer” impact on the dependent
entity. This is a legitimacy through motives and
needs (facilitation of the desired behavior and
activity of the legitimacy entity), through value
system (information, bringing up, education).
Legitimacy methods used by the dependent entity
are the aggregate of techniques and facilities by
means of which recognition of the state power “form
below” is performed. They can be divided into two
large groups – methods of approval and methods of
distrust. And if the first methods provide a positive
attitude towards current power that is reflected in the
respective voting during elections and referendum,
holding of mass events (demonstrations, protests)
in support of the current power and criticism of
its opponents, other methods provide a negative
attitude towards certain institutes of power
respectively that can be the feature of recognition
of another, alternative power as legitimate; voting
in a respective manner, holding of mass protest
movements can be manifestation of this, and the
extreme form - overthrow of power that people
stopped to recognized as legitimate.
Legitimacy of a certain power is not lasting;
it can change the degree of efficiency. The power
is changed depending on the conditions or certain
peculiarities of behavior of the power structures
and can be both grown and reduced. It should be
admitted that whatever successful the legitimacy of
any kind of power is, social groups opposing actions
of the power will be always present in society.
Increase of the quantitative indices of the
opposition-minded citizens can result at first in
the weakening of the efficiency of the measures
being held by power and in due course – in crisis
of legitimacy and delegitimacy processes of power.
Any pre-revolutionary or revolutionary situation is
the consequence of crisis of legitimacy of power. It
appears when the power is nit sensitive to the longstanding needs of society in structural changes. The
more socially ineffective the political power will
be, the more repressive it becomes, the stronger it
requires approval on part of the people.
Legitimacy and legality of the public political
power are connected with dialectics of correlation of
right and law and serves as a triangle, firstly through
judicial legitimacy of the power structures; secondly
through legal and regulatory strengthening of their
competence according to the principle of power
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division in the area of the state management and
social needs of society; thirdly through legitimacy
of forms, methods and means of implementation by
every authority of its social purpose and established
competence.
Conclusions: It should be admitted that modern
mechanisms of the development and functioning
of the legitimacy processes of the political power
in Ukraine and its development trend require new
theoretical models able to include all various social
changes and must include a complex, including
hermeneutical approach, directed towards research
of the political will as an important part of the
legitimacy and delegitimacy processes of power.
Indeed after the Ukrainian revolution 2014 (known as
Euromaidan) the Ukraine began a new period of the
development of its statehood that takes place under
complex circumstances, when external problems
were added to the domestic economic, political and
public problems that were always pressing during
1991-2013. Ukraine has met for the last years after
the World War II with real armed aggression on part
of the neighboring state. Under such conditions the
problem of legitimacy of power is transferred to the
practical plane: from the indifferent confidence to
the active combined participation.
The course of modern political and legal processes
in Ukraine showed once more the importance and
inevitability of the consequences of disregard of
the problem of legitimacy or its change by pseudo
legitimation processes and technologies for power
institutes, having proved again that society and
individual are the main source of legitimacy of the
state power [7, p.15].
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SUMMARY

The article examines the problem of defending the rights of the Ukrainian language in the Russian Empire as a national
and socio-political value of the Ukrainian people. Traces the peculiarities of the socio-political and legal position of the
Ukrainian language of the second half of the nineteenth and early twentieth centuries and the main stages of the Ukrainian
“linguistic” self-awareness.
Keywords: the rights of the Ukrainian language, the Russian Empire

ВІДСТОЮВАННЯ ПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЯК НАЦІОНАЛЬНОЇ
ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ЦІННОСТІ
(друга половина ХІХ ‑ початок ХХ ст.)
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кандидат історичних наук, доцент.
Доцент кафедри історії держави і права Національного університету «Львівська політехніка».
АНОТАЦІЯ

В статті досліджується проблема відстоювання прав української мови в Російській імперії як національної й
суспільно-політичної цінності українського народу. Простежено особливості суспільно-політичного та правового
становища української мови другої половини ХІХ – початку ХХ століття та основні етапи українського «мовного»
самоусвідомлення.
Ключові слова: права української мови, Російська імперія.

P

roblem statement. Since the beginning of
2014, the Russian Federation has led the socalled “hybrid” war. The field of confrontation is
not only the territory of the occupied Crimea and
destroyed by the Russian “brotherly help” of the
Donetsk and Lugansk regions, but also ‑ not in a
lesser, if not more, brains and souls of Ukrainians.
They are trying to convince them that Ukraine does
not have its own history that Ukraine can’t exist
separately without Russia, that Ukrainians are part of
“one (of course, Russian.” ‑ І.Т.) people “. And one
of the lines of this attack is the Ukrainian language as
the national and socio-political value of the Ukrainian
people. We believe that with the start of the RussianUkrainian War, a new stage of defending the rights
of the Ukrainian language has actually been initiated,
while the origins of this phenomenon are the period of
Ukrainian lands within the Russian Empire. Therefore,
knowledge of the features and directions of this
process should then help its in-depth understanding,
and therefore, a thorough organization, now.
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Analysis of the latest researches and
publications. The scientific problem mentioned in
the title has a generally respected historiography. We
have a multi-dimensional research, often of different
generations, philosophers (for example: M. Clever
or P. Seligei), historians (for example: V. Verig,
F. Savchenko or V. Sklyar), historians of law (for
example: V. Markovsky or B. Kozmuk), philologists
(for example: L. Masenko, V. Lizanchuk, I. Farion,
S. Bychko or L. Gontaruk), political scientists (for
example: O. Rafalsky), etc. However, the closest, from
our point of view, I. Girich approached the coverage of
the problem of defending the rights of the Ukrainian
language. Ukrainian language is considered to be the
main cultural component of the Ukrainian movement
in the Russian Empire at the angle of the spiritual
separation of Ukrainians from Russian and Polish
cultural influences [1]. Separately in the context of our
problem one should mention the unique publication of
the book “Ukrainian Identity and Language Issue in
the Russian Empire: An Attempt of State Regulation.
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The collection of documents and materials. 1847‑1914
“[2]. This is the first in Ukraine research of a level
where systematically, with the involvement of a huge
body of documents (296!), using modern scientific
tools, the key issue for our history is considered: who,
when, in what way and for what purpose, destroyed
the Ukrainian language in Russian Empire. Let’s add
that the collection is opened by two conceptually
important prefaces: Valentina Shandra “Language as
a means of forming a national identity” [3] and Pavlo
Gritsenko “Ukrainian language in Russia XIX - early
XX centuries: the path of affirmation” [4]. In them,
scholars express considerations that are important
for the comprehension and analysis of almost three
hundred documents collected in the book.
The highlight of the previously unsolved
parts of a common problem. But despite the great
historiography, it seems to us that the problem in the
title is formally and superficially more familiar than
deep-seated and learned. In particular, we do not know
any holistic study of the Ukrainian language problem
of the past century in the context of the evolution of
the socio-political values of the Ukrainian people.
Therefore, I am convinced that this problem still has
a considerable intellectual resource.
The aim of the article ‑ to draw attention to the
problem of defending the rights of the Ukrainian
language in the Russian Empire as a national and
socio-political value of the Ukrainian people and,
in general, to the problem of language as a political
problem of the Ukrainian national movement. To
trace the peculiarities of the socio-political and legal
position of the Ukrainian language in the Russian
Empire and the main stages of Ukrainian “linguistic”
self-awareness during the second half of the nineteenth
and early twentieth centuries.
Presentation of the main material. From the
second half of the nineteenth century Ukrainians,
within their own ethnic territory, settled in the two
largest at that time European empires of Russia and
Austria, had different conditions for their sociopolitical and cultural development. Taking advantage
of the constitutional-parliamentary system, the
Western Ukrainians had legislative guarantees of the
rights of the Ukrainian language (although many legal
norms, which were written in declarations and not
backed up by the mechanism for putting into effect).
During the same period, the Dnieper Ukrainians
lived in the conditions of the Russian absolute
monarchy, which, adhering to the doctrine of the
triune Russian (“Russian”) nation, did not recognize
a separate Ukrainian nationality [5, 480], and hence
the Ukrainian language.
It was the instructions that were implemented
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through assimilation measures of the government
of the second half of the nineteenth century and the
discriminatory normative acts circular Minister of
Internal Affairs P. Valuev (Valuev Circular, 1863), socalled The Eminence Decree of Alexander II (1876).
In the end, such a language policy was logical. As P.
Gritsenko emphasizes, from “the position of Russia
as a centralized state any ideas, intentions or actions
that could threaten its territorial integrity or the
imperial ambitions of” Third Rome, “or questioned
the dominance of the Russian language as the only
and powerful means of integrating multilingual the
peoples of the empire and the languages of the Russian
Orthodox Church, were recognized as harmful,
anti-state, and therefore subject to prohibition. A
detailed system of laws was drafted for that, which
legitimized various forms of persecution and punitive
measures in the current legal field [4, XL]. Therefore,
we consider that V. Shandra’s rightfulness, when he
argues that the most important among the factors that
formed the policy of prohibiting Ukrainian language
was “a reflection of the fear of imperial power that
the creators of the Ukrainian language constantly
censure, but they refute the myth of a common
Russian nationality, thereby destroying the core of the
state “[3, XХХVII].
Assimilation measures of the autocracy, in
particular, had to prevent the formation of the
Ukrainian political nation. According to V. Shandra,
the empire tried to regulate the situation in every
possible way so that the language did not involve
the unification of the elite and the common people
of Ukrainians of ethnic origin [3, X]. And the task of
discriminatory anti-Ukrainian laws consisted in the
absolute levelling of Ukrainian national consciousness
and the inadmissibility of the idea of political selfdetermination. The previous royal dignitaries (for
example, the Kyiv governor-general M. Annenkov)
directly said that Ukrainophiles, “Relying on the
isolation of the language, they will make claims to the
autonomy of Little Russia” [2, 61]. Therefore, in a few
months later, the Valuev Circulars stated directly that
“... there was no special Little Russian language, there
can’t be, and that their dialect, used by the common
people, is the same Russian language, only spoiled by
Poland’s influence on it; that the all-Russian language
is as comprehensible to the Little Russians as it is to
the Great Russians, and even more understandable
than the so-called Ukrainian language, now written
for them by some Little Russians, and especially by
the Poles. The faces of the circle that is intensifying
to prove the opposite, most of the Little Russians
reproach themselves for separatist plans hostile
to Russia and pernicious for Little Russia “; it was
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advised to take care of seeing the Ukrainian language
and the literature [2, 74-76]. And when Ukrainian
artistic, educational and journalistic literature began
to be regarded as a potential threat to the integrity of
the Russian Empire, the Ems Decree (May 18, 1876)
issued a prohibition on the import of Ukrainianlanguage publications, printed books and texts
into Ukrainian music, the production of Ukrainian
plays, as well as the closure of the newspaper “Kiev
Telegraph” [2, 139-140], which operated until 1906.
We will express the opinion that the very appearance of
assimilation measures and discriminatory normative
acts of autocracy in the aggregate, to a large extent,
gave rise to the emergence of a “Ukrainian question”
in the Russian Empire.
We agree with the opinion of V. Shandra that in
the second half of the nineteenth century the position
of the language was an indicator of the social picture
of Ukrainian society. It was only constantly used by
exclusively representatives of the “lower groups” the Cossacks, townsmen, peasants, and sometimes it
could be used by government officials and writers.
And if we take into account the role of the army, the
church and the railway facilities, then the segment
of its use should continue to decrease. The Russian
language was dominated by public administration,
literature, and education, covering more and more
spheres of human communication. An example of
this can be the figure of a well-known Ukrainian
historian O. Lazarevsky, who was in love with the
old days, whose office was decorated with Ukrainian
rugs, plaques on the sofa and the hotels, paintings
by Taras Shevchenko. At the same time, he did not
use the Ukrainian language, and did not even know
it well. For most peasants in the late nineteenth
and early twentieth centuries the language was an
indicator of their social status, which they regarded
as less attractive in comparison with their own
subordination, and saw a direct relationship between
social status and language of communication. And
so many of them, while changing their social status,
neglected their language, considering it “peasant” [3,
XV].
At the same time, Ukrainian intellectuals,
representatives of the national movement of the second
half of the nineteenth century, paid particular attention
to the problem of the development of the Ukrainian
language. The first in the 1840’s this problem was
prompted by the Cyril-Methodius, whose main merit
was the formulation of ideas of freedom and equality
of peoples in the Ukrainian language, which made the
center, starting in 1847, resorted to their prohibition
at the beginning of the 20th century pointed out by
Peter Stebnitsky [3, XXXIІ].
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In the 1860’s, in the 90’s, the Ukrainian-speaking
Ukrainianophilia took over the baton to defend
the Ukrainian language. Their main merit was the
complete understanding that “the social situation and
language directly depend on the understanding of the
people of their own forces and their own significance.
One of the means of achieving social well-being and
sovereignty became the language as a factor by which
it was possible to restore people’s confidence in their
own forces, respect for themselves and their own
identity ... In the construction of the Ukrainian nation,
its founders considered the commonality of culture
and language as the cornerstone, essential a sign of a
full-fledged characteristic of the people “[3, ХVІІІ].
In particular, the “young-communal” movement and,
in particular, the political emigrant M. Drahomanov,
were especially attached to the awareness and, above
all, popularization of the aforementioned theses. The
latter during the last quarter of the nineteenth century
the official sphere considered to be too “odious”, from
whom “everyone smelled the soul of Malorossian
separatism” [2, 209]. In particular, M. Drahomanov,
in 1874, together with V. Antonovich, published a
program for Ukrainian science and public opinion
entitled “Historical Songs of the Lesser People”,
which, according to I. Girich, belongs to the first ten
key publications of the nineteenth century. [1, 156].
And V. Antonovich’s merits in defending the rights
of the Ukrainian language were, among other things,
also in the appearance of “Notes on the Restrictions
of the Ukrainian Language” (1905), one of his recent
works, in which the author prepared the ground for the
appearance of an official document for the abolition
of the prohibitions of 1863 and 1876 to Ukrainian
language.
The activity of the magazine “Kievan olden
times” (1882-1906) became the stage of defending
the rights of the Ukrainian language in the Russian
Empire. It is rightly called the first national scientific
and historical monthly, although the magazine was
published in Russian, and only in 1907 was converted
into Ukrainian-language “Ukraine” [6, 6-7]. The
initiators and employees of the “Kievan old days”
V. Antonovich, M. Kostomarov, M. Storozhenko,
P. Zhitetsky, I. Zhitetskyi, D. Bagalyi, M. Petrov
and others. - had to prove the right of the Ukrainian
people to free national and cultural development
in the very difficult conditions of the Russification
pressure of the tsarist government. The censorship
saw the manifestation of Ukrainian separatism in
everything: it was forbidden to use such words as
“Ukraine”, “Sich”, “Cossack”, “Moskal” (in the
sense of soldiers). Also under the prohibition was the
use of the letter “i” in the Ukrainian texts. Thus, the
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college of Kievan antiquity throughout the time of
existence of the magazine sought the abolition of this
“unnecessary” censorship, but each time faced the
opposition of the controlling agency.
Despite the overwhelming pressure from the
authorities, “Kievan olden times” tried in every way
to uphold the prestige of the Ukrainian language.
For this purpose, in 1895, under the editorship of
V. Naumenko and E. Timchenko, the “Malorussian
dictionary” was published. The Interior Ministry’s
manager allowed the dictionary to be sent as a free
supplement to the magazine for 1886. The result of the
active actions of V. Naumenko was the receipt in 1897
of the permission to publish in the month of artistic
works in his native language and the establishment of
the Ukrainian printing press; and another two years
later another national center of the bookstore “Kievan
antiquity” was opened [7, 177-179]. The merit of the
magazine is that, remaining for only a quarter of a
century, the only publishing body of national thought
in Russian Ukraine, “acted on behalf of the Ukrainian
intelligentsia, and at the same time, its circle was a
kind of scientific Ukrainian corporation, a scientific
institution, the only one of its kind” [6, 153].
The period of the first Russian revolution of
1905-1907 pp. brought the Ukrainian (for selfidentification) intellectuals the long-awaited
achievements of freedom of the press and the
freedom of public associations, the organizational
design and activation of Ukrainian political parties,
and thus the hope for the implementation of the socalled “Ukrainian project”. Under these conditions,
the Ukrainian intelligentsia considered cultural
work as a struggle to free the Ukrainian word from
administrative-police distress and create favorable
conditions for further development. Therefore, it is
logical that the issue of defending the rights of the
Ukrainian language in the context of ethno-cultural
preservation of the Ukrainian community during
1905-1907 pp. becomes the leading theme of the bright
publicistic performances of prominent figures of the
Ukrainian Democratic-Radical Party (UDFR) Boris
Grinchenko, O. Yefremov, P. Stebnitsky, O. Lototsky,
M. Slavinsky, D. Doroshenko, E. Chikalenko, G.
Kovalenko [8 , 28].
The Ukrainian language was a marker of Ukrainian
national identity, because it was the national language
that distinguished Ukrainians from the neighbouring
peoples, especially Russians, and thus a marker
who could help identify the ethnic boundaries of
Ukrainians living. By the way, the magazine Osnova
declared it the first. Ukrainian researcher A. Kotenko
convincingly argues that although this graphic image
of Ukrainian national territory was not included in
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this St. Petersburg magazine for a short period of
time, but with the help of language, history, customs,
and clothing, it acquired a clear spatial definition
[9, 56 ] In addition, we note that the authors of
“Fundamentals” began to actively use the name
“Ukrainians” for the designation of the people, along
with the usual name of Ukrainians “Little Russians”
at that time. In the end, already in the early twentieth
century in the conditions of the revolution, Ukrainian
national identity became the basis for the second
requirement (after the requirement of nationalterritorial autonomy) of the Ukrainian project on the
introduction of Ukrainian-language education.
Ukrainian politicians did not deny learning
Russian as a state language. According to M.
Hrushevsky, the issue of Ukrainian education was
the minimum program that could be implemented
through cooperation with the Cadets. Issues of
education and language were devoted to special
collections of articles by M. Hrushevsky “On the
Ukrainian Language and Ukrainian Affairs: Articles
and Notes” and “On the Ukrainian Language and the
Ukrainian School”, published respectively in 1907
and 1912 pp. [10, 211-230, 379-412]. It should be
emphasized that it is precisely because of the work of
M. Hrushevsky in the environment of the Scientific
Society. T. Shevchenko in Lviv there was an overturn
in relation to the Ukrainian language as evidence
of Ukrainian isolation. According to I. Girich, the
Ukrainian elite, that enlisted culture and began the
stage of political activity in the national movement,
rejected bilingualism and tried to pursue its literary
activity in Ukrainian. The literary scientific and
journalistic language began to be formed. If at the
end of the nineteenth and early twentieth centuries
the liberal-centrist forces - the All-Ukrainian
organization, the Ukrainian Progressive Society, and
the Radical-Democratic Party-were persecuted by it,
then after 1905 and the emergence of “Independent
Ukraine,” the Ukrainian language received support
from the Ukrainian Marxists, in particular the Social
Democrats [1, 162-187] .
In 1906-07 pp. the linguistic issue in Ukraine was
transformed into the problem of the development of the
nation as a social organism based on the infrastructure
created by the Ukrainian national movement created
during the revolution. The successes in the culturaleducational sphere over two years of relative freedom
have convinced radical-democrats that, under normal
constitutional conditions, the Ukrainian movement
has every chance to become a powerful mass force.
And it is no accident that in 1913 G. Kovalenko in
the reflection on the relationship between society and
personality was quite optimistic: “We do not know
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what will happen to us, with our country. However,
we can be sure that after all the possible storms the
healthy, strong, created by the social work of whole
generations: education, organization, law, ability to
obey social discipline and the high culture of the spirit
that creates brotherhood, consent, gives strength and
hope and wins everything in the world “[quote for:
6, 29].
We agree with S. Ivanitskaya that in the period
of the First World War in the concentrated form
the views of the Ukrainian liberal-democratic
intelligentsia on the outcomes and prospects of the
process of “constructing a nation”, on the perspectives
of cultural protection of the Ukrainian community
expressed in the collection “Ukrainian Question” (St.
Petersburg, 1914-1916 , three editions), sponsored by
O. Lototsky and P. Stebnitsky [8, 28]. In particular,
the authors considered language as the main element
of the Ukrainian national idea and the most significant
and “bright feature of national identity”. With the
development of the Ukrainian language, they linked
the Ukrainian national movement and national
achievements of Ukrainians in artistic and scientific
literature, press, theater and art. Finally, they identified
prospects for defending the rights and developing the
Ukrainian language. This is primarily education, the
basis of which should be the native language [See.
report: 11, 287-414].
Conclusions from the conducted research.
Summing up the above-stated thoughts with several
points. First, the problem of the Ukrainian language
in the Russian Empire is a political problem. One
of the most characteristic features of the linguistic
policy of Russian autocracy on Ukrainian lands,
the rigorous interference with any regulated social
relations becomes the fact when the appearance
of Ukrainian national identity becomes political
in colour. Secondly, the Ukrainian language in the
Russian Empire did not have a definite separate status.
At the highest state level, normative acts aimed at
its prohibition and eradication were issued. Because
of the prohibition of the Ukrainian language, the
tsarist tried to prevent the emergence of a national
idea outside the narrow circle of intellectuals.
Thirdly, Ukrainian activists of Russian Ukraine, in
difficult conditions of autocratic pressure, first of
all considered the Ukrainian language as a key to
preserving traditional ethnic culture as a resource for
the “designing” of the modern nation, and, finally, as
a means of political communication of “nationally
conscious Ukrainians” and the people. Fourthly, it
was through the language that Ukrainian activists
were able to put a cultural border with Russia. They
reasonably believed that the Ukrainian (in their
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understanding of the national) state would emerge
where people as their own will perceive the Ukrainian
language and culture. The awareness of this in the
theory began from the Cyril-Methodius and lasted
until the beginning of the twentieth century, when the
first steps began to be realized in order to realize this
idea. And the last. Unlike the Russian imperialists
who, within the imperial Russian powers of Russia
and the USSR, frankly unprincipled, slanderously,
overtly or implicitly dragged out their vision of the
language absorption of the Ukrainian language,
part of which was Ukraine at that time, spread their
vision of the language absorption of the Ukrainian
language frankly without principle, , overt or covert,
Ukrainians in their own state under the conditions of
today’s so-called hybrid, and hence the language war,
must act fundamentally differently. Namely, nobly,
on an equal and open. Only the moral advantage
of the Ukrainian language carriers is able to secure
victory in the language war.
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SEPARATE METHODS OF IMPLEMENTATION OF STATE
CONTROL OF THE LEGITIMATE TRAFFICKING OF DRUGS
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SUMMARY

It is established that the methods of state control over the legal turnover of narcotic drugs, psychotropic substances
and precursors in Ukraine include: information analytical, statistical, sociological, laboratory, documentary, monitoring,
examination, and methods of coercion and persuasion. It is noted that the compulsory treatment of persons who are addicted
to drug addiction is carried out on the basis of a court decision on a patient evading voluntary treatment or continues to use
narcotic drugs without prescribing a doctor, violating the rights of others. The order of such treatment is considered. The
monitoring of the state of the narcotics situation is suggested - constant monitoring of the distribution of narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors with the purpose of their evaluation and forecasting, and it is established that it
consists of 3 blocks - information, analytical and organizational. Proposed under the expertise of narcotic drugs, psychotropic
substances and precursors should be understood - study, verification, analytical study, quantitative or qualitative assessment
by a highly qualified specialist or institution of such a device, substance or precursor that requires special knowledge.
Types of such examinations are characterized: forensic pharmacological, agrotechnical, judicial biological, chemicaltechnological, medico-narcological, forensic psychiatric.
Keywords: state control, legal turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, methods of state
control: information-analytical, statistical, sociological, laboratory, documentary, monitoring, expertise, methods of coercion
and persuasion, types of methods of state control over the legal turnover of narcotic drugs , psychotropic substances and
precursors.

Александр Шевчук,
доктор юридических наук, доцент кафедры административного права и административной деятельности, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Аннотация

Установлено, что к методам государственного контроля за законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Украине отнесены: информационно-аналитический, статистический, социологический, лабораторный, документальный, мониторинг, экспертизы, а также методы принуждения и убеждения.
Отмечается, что принудительное лечение лиц, больных наркоманией, проводится на основании судебного решения,
относительно больных, уклоняющегося от добровольного лечения или продолжающих употреблять наркотические
средства без назначения врача, или нарушает права других лиц. Рассмотрен порядок принудительного лечение лиц,
больных наркоманией в Украине. Предложено мониторинг состояния наркоситуации – как постоянное наблюдение
за распространением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с целью их оценки и прогнозирования, и установлено, что он состоит из 3-х блоков - информационного, аналитического и организационного.
Предложено под экспертизой наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров следует понимать изучение, проверку, аналитическое исследование, количественное или качественное оценивание высококвалифицированным специалистом или учреждением такого средства, вещества или прекурсоров, которое требует наличия
специальных знаний. Охарактеризованы разновидности таких экспертиз: судебно-фармакологическая, агротехническая, судебно-биологическая, химико-технологическая, медико-наркологическая, судебно-психиатрическая.
Ключевые слова: государственный контроль, законный оборот наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, методы государственного контроля: информационно-аналитический, статистический, социологический, лабораторный, документальный, мониторинг, экспертизы, методы принуждения и убеждения, виды методов
государственного контроля за законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

F

ormulation of the problem. In modern
legal science there are various points of view
regarding the understanding of the list and types of
methods of state control, characterized, as a rule,
by the specific nature of the directions of scientific
research. In their research, researchers bring different
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forms of control, identifying them with methods,
directions, means, measures and types of control. The
current legislation of Ukraine also identifies forms and
methods of control [1]. The methods of state control
may be different, depending on the subject, the object,
the purpose, the means of state control applied.
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Relevance of the research topic. The state
control should be carried out on the basis of the
current legislation by authorized bodies, officials,
civil servants. He follows, in particular, Art. 19 of
the Constitution of Ukraine, according to which the
state authorities, local self-government bodies and
their officials are obliged to act only on the basis,
within the powers and in the manner provided
for by the Constitution and laws of Ukraine [2].
Compliance with this provision is decisive regarding
the legitimacy of the application of methods of state
control over the legal circulation of narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors in Ukraine.
State of the research. A separate issue of studying
the methods of state control was paid attention to by
Ukrainian and foreign scientists: V. B. Averyanov,
O.F. Andriyko, Yu. P. Bityak, V.M. Garashchuk,
V.M. Gorshenev, M.S. Studenikin, I B. Shakhov and
others. We have already drawn attention to the notion
of the legal design of “methods of state control over
the circulation of narcotic drugs and psychotropic
substances,” and considered their classification
[3], but we did not consider the specifics of the
implementation of the methods of state control over
drug trafficking in Ukraine, and others did not In
modern conditions, they studied this issue.
The purpose and purpose of the article is
the specificity of methods for exercising state
control over the legal circulation of narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors in Ukraine.
Statement of the main material. First, we
note that “the legal turnover of narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors” are
activities for the cultivation of plants included in the
List of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and
Precursors, as well as activities related to trafficking
in narcotic drugs, psychotropic substances and
precursors included in the said List, which are
resolved and controlled by the legislation in the
sphere under consideration on the basis of licensing.
It is carried out with the purpose of using these
means, substances and precursors for the needs of
their own production, in medical practice for the
treatment of patients, in veterinary medicine, in
research, in expert and operational-search activities,
for scientific and educational purposes [4, p.10, 11].
In order to establish the design of “methods of
state control over the legal circulation of narcotic
drugs, psychotropic substances and precursors”, as
well as for the possible elimination of disagreements,
not only in terminology, but also in approaches to
the classification of these methods, first of all, the
content of the term “method”. This category of
“methods of state control over the legal circulation
februarie 2018

of narcotic drugs, psychotropic substances and
precursors” does not contain current legislation of
Ukraine. The method (from the Greek Methods literally “the path to something”) in the most general
sense is the way to achieve the goal, a certain orderly
activity [5, p. 258].
D. N. Bakhrakh interprets this term as a means,
means, a method for achieving a certain goal,
accomplishing the tasks set. The methods of activity
are the means of achieving goals, the methods of
management - by means, methods, methods of
purposeful influence on the managed social system.
“The concept of a method is primarily related to
activity, to the process. However, with any activity,
but with a purposeful. Such activity acts as a set
of methods, ways to achieve the desired result “[6,
p.74,75]. A.D. Ershov believes that this is a set of
methods and methods of influencing a managed
object to achieve the organization’s goals [7, p.85].
V. K. Kolpakov under the method of any activity
understands the methods, techniques, means used to
achieve the goal, which constitute the content of this
activity [8, p.182].
E.V. Shorina notes that the methods of exercising
control are “tactical techniques that are developed
and applied by the control bodies to achieve the
goal, to exercise the necessary influence on the
controlled entity” [9, p. 258]. O. Andriyenko
understands this concept as the means by which
the controlling bodies exercise control in order to
perform their tasks most effectively. The application
of appropriate control methods depends on the body
exercising control, on its tasks and powers, the place
that the monitoring function takes in its loyalty. The
methods of activity, in turn, affect the subject of
control [10, p.196]. In this case, one should proceed
from the most stable interpretation of the relevant
terms: form (Latin forma - type, species, device,
type, type) - is the structure of the corresponding
processes, as well as the order of something; method
- a way to achieve any goal, solve a specific problem
or a set of methods for mastering reality [11, p.196].
So, most scientists define the method in their
publications as a set of methods, methods of control
bodies with the purpose of achieving the set goal,
providing the necessary impact on the controlled
object [3, p.76]. The methods of state control over
the legal turnover of narcotic drugs, psychotropic
substances and precursors are, in our opinion, a
combination of means, methods, methods by which
state control subjects can purposefully influence the
controlled objects in this sphere with a view to the
most effective implementation of the tasks assigned
to them tasks.
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Among the administrative scientists there is no
unambiguous opinion on the list of methods of state
control. So, EV Shorina refers to them coercion and
persuasion, methods of coordination and collegiality,
administrative and economic. Serious attitudesadmnistrivistiv not a single-valued thought in the
overhaul of methods in state control [9, p.242]. VV
Murza proposes to divide them into groups [12,
p.114]: (1) general methods that are widely used
in the implementation of all functions of the state,
(2) special, possessing only control and supervisory
functions - methods of checking, identifying
shortcomings and response.
S.S.Vitvitsky shares the methods of state control
in the sphere of licensing activity to indirect
and direct (conviction, coercion, coordination,
collegiality), combining them into 2 groups [13,
p.135]: (1) methods for carrying out control actions
to which refer to the means and techniques used in
the implementation of the control itself (2) methods,
which include measures used by state control bodies
in the implementation of the results of the control
function. AI Ryabko distinguishes three groups of
methods of control [14, p. p.89]: (1) informationanalytical, (2) corrective, (3) integrated, combining
the previous ones. To the first group, he includes
methods of obtaining control information, its
analysis and processing (method of accounting,
statistics, reporting), to the second - ways and means
of expressing the requirements for eliminating
identified errors, violations (appeal, complaint,
presentation, communication of information to the
competent subject [14, p. 91].
As can be seen from the foregoing, there is clearly
no consensus on the classification of methods of state
control in legal literature. In most cases, scientists
bring the methods of state control depending on
the scope of research of control types. It should be
noted that AF Andriyenko distinguishes between
general and special methods of state control in the
sphere of executive power. The bodies exercising
general control mainly use information analytical,
statistical, sociological and direct examination
methods. Special control bodies use special methods,
which include documentary analysis, various
kinds of examinations, laboratory data, and the
like. When analyzing the methods of state control
over the quality of products, organoleptic and
laboratory methods are distinguished. The practice
of state control increasingly includes methods of
mathematical, statistical, system and functional
analysis, forecasting, etc. [10, p.206-208]. From
our point of view, information-analytical, statistical,
sociological, state coercion, documentary analysis,
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monitoring, expertise, laboratory methods can be
referred to methods of state control over the legal
turnover of narcotic drugs, psychotropic substances
and precursors.
We consider it worthwhile to dwell on the main
varieties of these methods, in particular, on letters
and appeals on the issues of trafficking in narcotic
drugs, psychotropic substances and precursors,
as well as the analysis of information materials
in this sphere as methods of state control. In the
legislation, the term “citizens’ appeals” refers to
the suggestions (comments) stated in written or
oral form, statements (petitions) and complaints
[15]. For example, the State Service of Ukraine for
Drugs and Drug Control in 2014 provided answers
to explanations of the legislation of Ukraine on
the legal turnover of narcotic drugs, psychotropic
substances and precursors 22 - to law enforcement
agencies and 11 - to legal entities and individuals
[16, p.169]. Over the same year, the State Service of
Ukraine for Drugs and Drug Control processed more
than 3 thousand Quarterly and annual reports that are
submitted solely on paper, and the analysis of which
shows insufficient knowledge and unsatisfactory
fulfillment by licensees of the requirements of the
current legislation of Ukraine [16, p.171] , namely:
(1) failure to submit in due time documents of
mandatory reporting without justifiable reasons,
as well as written explanations of the reasons that
prevented the establishment of such documents
(Chernihiv, Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk, Volyn,
Ivano-Frankivsk, Kiev, Odessa, Rivne regions); (2)
the submission of reports not in accordance with
the form prescribed by law or quarterly inventory
information that does not contain complete
information (a higher percentage falls on health
facilities); (3) failure to submit reports of pharmacy
establishments in which medicinal psychotropic
drugs are manufactured. Accounting is the process
of collecting and fixing data of interest (expressed,
as a rule, by quantitative indicators), which can
then be used in the following management cycles,
including monitoring [17, p.539].
All operations carried out in the course of
activities related to the circulation of narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors are subject
to registration by the person responsible for this in
special journals of legal entities [18]. Thus, in the
health care institutions of Ukraine, these forms of
primary records are approved: (1) No. 129-6 / o
“Journal of Drug, Narcotic Drugs and Precursors
in the Departments and Offices of Treatment
and Prevention Institutions of Health Care” and
instructions for its completion; (2) No. 129-7 /
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o “Journal of the Registration of Preparations of
Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and
Precursors at the Departments of Health Care
Facilities” and the Instruction for its completion;
(3) No. 129-8 / о “Journal of the Registration of
Preparations of Narcotic Drugs, Psychotropic
Substances and Precursors in Pharmaceutical
(Pharmacy) Institutions” and Instruction for its
completion; (4) No. 129-9 / o “Journal of the
Registration of Preparations of Narcotic Drugs,
Psychotropic Substances and Precursors in
Health Care Institutions for the Performance of
Doctor’s Appointments in Inpatient Conditions”
and Instruction for filling it out; (4) No. 129-10
/ o “Journal of Accounting of Drugs of Drugs,
Psychotropic Substances and Precursors Returned
from Hospitals Established”, and Instruction for
filling it out.
The same institutions approve: (1) an information
letter for the patient or person caring for him (a
family member, guardian or curator), on the rules
for handling narcotic drugs, psychotropic substances
and precursors and on preventing their use for a nonmedical purpose; (2) a leaflet for prescribing these
drugs to patients receiving treatment in inpatient or
outpatient settings and fulfilling these prescriptions;
(3) the norms for calculating the storage volumes
of narcotic drugs, psychotropic substances and
precursors as a whole in the health care facility, as
well as in its departments, offices and posts. [18]
Business entities engaged in the turnover of narcotic
drugs, psychotropic substances and precursors are
obliged to carry out their inventory on a quarterly
basis and draw up an appropriate balance of inventory
items. In the event of a discrepancy or inconsistency
of the indicators, information is provided within
the territory of Ukraine - the National Police of
Ukraine, and for export-import operations - to the
National Police of Ukraine and the Security Service
of Ukraine [18].
What is the specificity of the procedure for the
use of compulsory treatment of people with drug
addiction? The Law of Ukraine “On Measures to
Counteract Illicit Trafficking in Narcotic Drugs,
Psychotropic Substances and Precursors and their
Abuse” of February 15, 1995, No. 62/95 - BP contains
a list of grounds for compulsory treatment of these
persons (Article 16). Article 1 of this Law treats the
latter as treatment on the basis of a court decision on
a patient with drug addiction, which evades voluntary
treatment or continues to use narcotic drugs without
prescribing a doctor, or violates the rights of others.
[19] A person who is recognized as a drug addict
but who shies away from voluntary treatment or
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continues after treatment to use narcotic drugs without
prescribing a doctor and whose close relatives or other
persons have applied to the bodies of the National
Police of Ukraine or the prosecutor’s office because
of her dangerous behavior, is aimed at treatment from
drug addiction to a specialized medical institution of
the health authorities, and minors who have reached
the age of sixteen - in specialized lech BNO-Boc these
institutions for up to 1 year. Persons, in relation to
whom a request for referral to compulsory treatment
was initiated, in case of evasion from appearance
in court are subject to the authority of the National
Police of Ukraine [19].
Next, we will examine the monitoring of the
drug situation as a method of state control over the
circulation of narcotic drugs, psychotropic substances
and precursors. In the legal literature, much attention
has recently been paid to research on the monitoring
of the state of the drug situation [20; 21; 22; 23], but
in most cases by foreign scientists. Drug situation is
a combination of conditions and circumstances that
reflect the state and level of legal and illegal drug
trafficking, on the basis of which a set of treatment,
prevention, social rehabilitation and law enforcement
measures is defined [24]. In practical terms, the
monitoring of the drug situation is relevant both for
the current and for strategic planning of the actions
of the authorities. Therefore, now, monitoring and
evaluation of the drug situation are increasingly seen
as an effective method of information support for
management activities [20, p.5].
Monitoring the state of the drug situation has
an active nature, since it is focused on creating
an information basis for influencing its state and
dynamics. In the process of its implementation, it
becomes possible, on the basis of generalization of
information, to obtain an adequate representation,
vectors and dynamics of the development of the drug
situation and its determinant, and on this basis to
develop management decisions, the implementation
of which will limit its negative impact or completely
prevent it, as well as strengthen the effect of favorable
factors and conditions [23, p.48].
In Ukraine, there is only one such document the Concept for the establishment of a monitoring
system in the sphere of combating illicit trafficking
in narcotic drugs, psychotropic substances and
precursors, approved by the Cabinet of Ministers
of Ukraine from October 17, 2011 to No. 1193-p.
Monitoring of the drug situation provides for constant
monitoring of the characteristics of the distribution
of narcotic drugs, psychotropic substances and
precursors with the aim of assessing and predicting
them. The study of this situation makes it possible to
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choose the necessary preventive measures reasonably
and to develop a plan for preventive work [24].
In this Concept, it is determined that the main
reasons for the absence in Ukraine of a unified system
for monitoring the situation in this area are: (1) the
lack of objective data on the number of persons
admitting the use of narcotic drugs and psychotropic
substances for medical purposes, their regional
division and socio-demographic characteristics; (2)
lack of information on the volume of cultivation of
plants included in the List; (3) a low level of control
over business entities that carry out their production,
production, storage, sale (release), accounting and
transportation; (4) the availability of these means,
substances and precursors for their medical use, etc.
Monitoring of the situation in the study area is
carried out with the aim of [24]: (1) establishing the
actual volume and scope of trafficking in narcotic
drugs, psychotropic substances and precursors
and their illegal distribution; (2) identification of
social groups of persons who allow their use not for
medical purposes and on which preventive measures
should be directed; (3) elucidation of the reasons
for the distribution of narcotic drugs, psychotropic
substances and precursors among various social
groups of the population, as well as ways to
eliminate such causes. In the classical version, the
monitoring of the state of drug situations provides
for a comprehensive study of 3 types of information
[23, p.48], namely: (a) statistical information;
(b) expert assessments of specialized agencies
and organizations; and (c) sociological research
results. Taking as a basis for this position, we can
state that such monitoring in the sphere of control
over the circulation of narcotic drugs, psychotropic
substances and precursors should consist of 3 blocks
- information, analytical and organizational.
One of the methods (subspecies) of state control
over the legal turnover of narcotic drugs, psychotropic
substances and precursors is the examination of
these substances and substances (Section 1.2) [25].
To clarify the essence of the term “examination”,
we present the points of view of a number of
scientists. “Expertise is the consideration of any
issue by experts to give an opinion” [26, p.904]. VG
Draganova points out that examination is a special
type of scientific and practical research conducted by
experts with the aim of obtaining a reliable, qualified
and independent conclusion necessary for making a
motivated decision on problematic or controversial
issues arising in various spheres of human activity
[27, p. 229].
From our point of view, the definition of E.V.
Dodin is quite accurate: examination is a study, a
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check, an analytical study, a quantitative or qualitative
assessment by a highly qualified specialist, institution
or organization of a certain subject, requires special
knowledge in the relevant sphere of public activity,
the results of which are formalized in the form of an
expert opinion [28, p.3]. We tend more to the last
scientific position, understanding under the expertise
of narcotics, psychotropic substances, their analogs
and precursors of study, verification, analytical
research, quantitative or qualitative evaluation by a
highly qualified specialist, institution or organization
of narcotic drugs, psychotropic substances, their
analogs and precursors, require availability of
special knowledge and formalization of the results
of these actions in the form of an expert opinion.
According to the procedural legislation of Ukraine,
experts perform primary, additional, repeated,
commission and complex examinations (paragraph
1.2.11). Expertises and studies are conducted by
expert institutions in accordance with the List of
Regional Service Zones by forensic science research
institutions of the Ministry of Justice of Ukraine. [25].
If there are grounds, different types of expertise of
such drugs, substances, their analogs and precursors
- forensic pharmacological, agrotechnical, judicial
biological,
chemical-technological,
mediconarcological, forensic psychiatric, etc., can be
appointed [29, p.166; 30, p.499,500]. Let us
dwell on their detailed characteristics. Forensic
chemical and technological expertise is appointed
if necessary to address such issues [30, p.499]: (1)
have a special chemical-technological design for
the research, if so, which one; (2) such objects may
be used for extraction or other actions resulting in
their transformation into ready-to-use forms; (3)
whether there are traces (remnants, stratifications)
of these means and substances on such objects, if
so, which ones and what is their weight. Forensic
and narcological examination is appointed to find
out: (1) the person is in a state of drug intoxication;
(2) signs of a recent use or psychotropic substance,
and which is the prescription of this process; (3) a
narcotic or psychotropic substance was taken [30,
p.499].
Forensic-botanical expertise is appointed when it
is necessary to address such issues [30, p.500]: (1) is
the plant in question narcotic, if so, to which species
it belongs; (2) or similar plants to the samples of
plants seized from the seeding site; (3) where the
growth zone of this plant is located. The complex
medical-psychiatric examination is appointed for
clarification [30, p.500]: (1) the person has signs
of a recent use of a narcotic drug or psychotropic
substance, if so, which one; (2) how long a drug
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addiction has developed in this person; (3) or she
was at the time of the offense in a deranged state
(acute narcosis psychosis).
Forensic pharmacological examination is
appointed to resolve issues: (1) whether the
substance in question is medical, if so, which one;
(2) whether there are remnants of medicines on
the object under consideration, if so, which ones;
(3) are any impurities present in the medicinal
products provided, if so, which ones and in what
quantities; (4) whether these drugs can be used
without prescribing a doctor; (5) if the substance
in question is a medicinal product, then what is the
order of its release; (6) whether it can be issued by
pharmacies without a prescription, in what forms
and the amount of leave for a single prescription.
Forensic-agricultural expertise is appointed in order
to obtain an answer to such questions: (1) have a
culture of drug or psychotropic cultures of a wild
or cultural nature; (2) which is approximately the
expected yield of these crops [30, p.500]. The main
methods of conducting forensic examinations in the
study of narcotic drugs, psychotropic substances,
their analogs and precursors are: (1) to identify
and investigate medicinal products containing
the above substances; (2) studies of hypnotic and
narcotic drugs of barbituric acid (3) determination
of chromatographic parameters of the main
components of herbal substances; (4) expert study
of barbiturates; (5) use of flame photometry to
determine the quantitative content of sodium salts
of barbiturates in dosage forms; (6) interaction of
alkaloids with dyes; (7) photocolorimetric studies of
small doses of certain alkaloids [31].
The basis for conducting expert examinations
in accordance with the current legislation is a
procedural document (decision, determination)
on its appointment prepared by the authorized
person (body) or written appeal of the victim or the
party of protection of administrative proceedings,
which necessarily indicates the requisites, a list of
questions posed expert, as well as a list of objects to
be investigated. The basis for the expert examination
is a written application (letter) of the customer (legal
or natural person) with a mandatory indication of its
details, with a list of issues to be addressed, as well
as the objects provided [25].
Conclusions. Methods of state control over
the legal turnover of narcotic drugs, psychotropic
substances and precursors are a combination of
means, methods, techniques by which controlling
entities can influence controlled entities and objects
in the sphere of trafficking in narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors in order
februarie 2018

to most effectively fulfill the assigned on them
functions. The main methods of state control over
the legal turnover of narcotic drugs, psychotropic
substances and precursors include the following
varieties: sociological, laboratory, informationanalytical, statistical, documentary analysis, methods
of state coercion and persuasion, and monitoring and
examination.
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SUMMARY

Concept and features of administrative coercion that are used in administrative and delict relations for violations in the
sphere of natural resources use and conservation by understanding it as a special form of state coercion has been analysed
in the article. Due to the study of characteristic features in administrative coercion in administrative and delict relations, the
definition of this notion has been given. In addition, the general theoretical concept of administrative and state coercion has
been analysed.
Keywords: administrative coercion, administrative and delict relations, state coercion, natural resources use and
conservation.

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В
АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИНАХ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Олександра ШИНКАРУК,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та господарського права
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Філіп ІВАНОВ,
аспірант кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і
природокористування України
АНОТАЦІЯ

У даній статті здійснюється аналіз поняття та особливостей адміністративного примусу, що застосовується в
адміністративно-деліктних відносинах за правопорушення у сфері охорони та використання природних ресурсів
через призму розуміння його як особливого виду державного примусу. Через дослідження ознак, притаманних адміністративному примусу в адміністративно-деліктних відносинах надається визначення його дефініції. Окрім того
аналізується загально-теоретичне поняття адміністративного та державного примусу.
Ключові слова: адміністративний примус, адміністративно-деліктні відносини, державний примус, використання та охорона природних ресурсів.

S

tatement of a problem. Administrative
coercion is an important legal category that
ensures adherence to the law and order in society and
manifests itself in the use of coercive measures to stop
administrative offense committing, as well as to bring
perpetrators to justice. Considering that the natural
resources targeted by the unlawful encroachments
are either difficult to renew or unrenewable at all,
measures of administrative coercion in administrative
relations are an extremely important phenomenon that
will preserve the natural environment from illegal
anthropological encroachments.
Relevance of a topic. Investigating the specifics
februarie 2018

of administrative coercion use in administrative and
delict relations arising from the rules violation in
natural resources use and conservation will allow better
understanding their nature, and thus help improve them
in future.
The state of a research. A lot of scientistsadministrators such as: O. Bandurka, Yu. Bytiak,
I. Holisnichenko, V. Kovalenko, T. Kolomoets,
V. Kolpakov, O. Kuzmenko, V. Kurilo, E. Moiseev,
V. Olefir, I. Pastukh, Yu. Rymarenko, L. Sopilnik,
V. Sushchenko, O. Shevchuk, V. Shkarupa, E. Shulga
and others devoted their research to the study of
general theoretical aspects of administrative coercion.

95

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

However, in spite of a wide range of scientific works,
the attention to the study of administrative coercion
features used in administrative and delict relations
arising from misconduct in the sphere of natural
resources use and conservation hasn’t been sufficiently
paid.
The aim of the article is сoncept and features of
administrative coercion that are used in administrative
and delict relations for violations in the sphere of natural
resources use and conservation by understanding it as
a special form of state coercion has been analysed in
the article.
The basic material. It is well-known that legal
coercion has an external expression of various forms
of liability, namely: criminal; property; disciplinary
and administrative, carried by citizens and officials –
offenders, that is, persons who voluntarily fail to comply
with the requirements of legal norms. The specified
liability is a form of compulsory measures, which is
used by the competent authorities or their officials. That
is, the state imposes sanctions in accordance with the
norm of what law branch is violated, which depends
on the use of one or another form of state coercion [1,
p. 90].
Despite the fact that within the scope of this study,
the administrative coercion, as a kind of state, is of
direct interest to the state, one should emphasize
the presence of a wide range of its types, since the
administrative delict in the field of natural resources
use and conservation is regulated by a wide range of
legal norms in other law branches.
V. Kolpakov emphasizes on the obligatoriness
and necessity of coercion as an indispensable feature
of any organized community of people, the main of
which is a state. Public administration and coercion are
so interconnected that, according to general theoretical
representations, these categories are considered
exclusively in an indivisible union. Moreover, any
definition of law rule as the main regulatory and
protective means of influencing people’s behavior
indicates their state coercion support [2]. This point
of view is confirmed in classical administrative and
legal studies. Thus, by definition of administrative law
expert S. Alekseyev, the actual expression of coercion
as a public-law category is defined as the application
of coercive measures by competent authorities [3, p.
107].
Continuing the previous thesis V. Kolpakov points
out that state coercion is a psychological or physical
influence of public administration on individuals in
order to encourage, coerce to comply with legal norms
to achieve compliance of their behavior with normative
regulations. It is used when other means of influence
are not enough for those who do not adhere or violate
the requirements of laws and other regulations [2].
Some scholars emphasize the use of coercive
measures not only by the state, but also nongovernmental organizations. So, according to
V. Seriohina, coercion is a «physical, psychological or
other influence of the authorized legal bodies, officials,
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public representatives on the subjects’ consciousness
and behavior by applying the compulsory measures
in the prescribed procedure, specified in the sanctions
(dispositions) of legal norms and associated with the
onset of negative consequences of personal, property
or organizational character in order to combat
offenses, protect public safety and order» [4, c. 47].
In our opinion, it is worth agreeing with this thesis,
since the state delegates coercion to certain public
organizations, therefore, both the public authorities and
public organizations can simultaneously act as coerced
subject. For example, public inspectors can stop or
prevent misconduct in the sphere of natural resources
use and conservation by, for example, preventing the
illegal behavior commission, offender arresting, and
forwarding him to law enforcement bodies.
Thus, «coercion» can be characterized as one of the
extreme ways to influence the inadequate behavior of
the participant in administrative and delict relations in
the sphere of natural resources use and conservation,
which is aimed at bringing to the perpetrator its negative
impact and correction of the consequences.
Considering that natural resources use and
conservation rules violation is mainly administrative
in nature, a study of this type of state coercion as an
administrative one is of great relevance. The theory
of administrative law predominantly determines
administrative coercion, as applied by executive
authorities and their authorized representatives, and
only in some cases, courts (judges), bodies of public
associations, but in all cases, under conditions and in
manner prescribed by the rules of administrative law.
Administrative coercion as a whole carries out tasks of
protection, development and strengthening of normal
administrative relations and eradication of offenses,
elimination of their consequences which can harm the
public or its interests. It is a legal means for protecting
public relations from unlawful actions, restoring
the lawful state, ensuring the possibility of practical
protection of public order, as well as punishing those
who committed administrative offenses [5, p. 91].
This indicates that the category of «administrative
coercion», in contrast to «state coercion», is more
specific and real, while the latter is purely abstract.
It is well known that the clarification of the
essence and content of any concept is best possible by
distinguishing its characteristic features. S. Radzhivon,
for example, indicates the presence of a wide range of
opinions in legal literature on the features and nature
of administrative or as it is also called administrative
and legal coercion. In particular, some authors
either absolute certain features of administrative and
legal coercive or actually identify it with other legal
categories, in particular, with administrative activities,
administrative sanctions, administrative liability, etc.
[6, p. 39].
The features of administrative coercion, according
to Professor T. Kolomoets, are:
1) it is objectively necessary method, purposeful
way of behavior, a set of certain actions and means
februarie 2018
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that are repeated and contribute to solving the tasks
of social and public administration, is used on the
basis of belief in the implementation of executive and
regulatory activities of the state;
2) official, state power, its application is carried
out only on behalf of the state by the authorized state
bodies and their officials in the process of realization
of their state authority, hence the corresponding
nature of compulsory activity. The subjects of
administrative and enforcement measures are, as
a rule, the executive bodies. In order to involve
citizens in the protection of public order, the state
may provide certain public formations (for example,
on the protection of public order and the state border)
the right to apply administrative and coercive
measures on individuals and legal entities on behalf
of the state in cases established by law and, as a rule,
under state control;
3) the plurality and diversity of subjects of
administrative and coercive measures use, in contrast
to the monosubjective nature of measure application of
all other types of state legal coercion. The number of
relevant subjects is constantly changing;
4) the number of persons in respect of which the
use of administrative and coercive measures is carried
out. They are not only physical but also legal entities
of various forms of ownership and organizational and
legal forms, including the bodies of state executive
power, local self-government;
5) the lack of official subordination between the
subjects of administrative and compulsory measures
application (active participants) and persons to whom
mentioned measures are applied (they can be called
passive participants in the relevant legal relations, since
their behavior is a subject of certain influence);
6) the specifics of legal and factual grounds of
application. The presence of this feature of administrative
coercion should be highlighted, since it is typical only
for this type of state legal coercion. Namely, for any
other types of state compulsory activity, the only legal
and factual basis is an unlawful act and, in its absence,
has no legal basis for state coercion use. Administrative
and enforcement measures can be used both in unlawful
acts commission and in special conditions provided in
the legislation (epidemics, epizootics, natural disasters,
technological catastrophes and other extraordinary
circumstances), when the appropriate measures are
used to prevent the occurrence of harmful (dangerous)
consequences, their localization, as well as for the
prevention of unlawful acts;
7) the multidisciplinary purpose of administrative
coercion. It involves not only reaction to the offenses,
but also their prevention, termination and fight against
extreme events. The purpose of administrative coercion
is complex, it includes several components, namely:
preventive and educational, stopping and punitive,
which are detailed in the prevention, termination of
unlawful acts and extraordinary conditions, localization
of their consequences, creation of necessary situations
for possible bringing the perpetrators to justice in future,
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proceedings support in cases of offense, punishment,
re-education of offenders;
8) multivariate external forms of manifestation
of administrative coercion – mental or physical
influence in the form of personal, organizational,
property restrictions that are unfavorable for the person
consequences, which are quite diverse, due to the
diversity of relations, which are protected by their help,
purpose, grounds, application of subjects competence,
etc.;
9) compulsory character, as indicated by name itself,
that is, «to force» a person to deliberately commit one
or another action, or refrain from them, obeyed in spite
of his will [7].
According to the textbook authors «Administrative
Law» Z. Kisil and R. Kisil the following measures are
characteristic for administrative coercion: extrajudicial
enforcement of the statutory or subordinate
administrative and legal norms of coercive measures
by the authorized state body (official); administrative
coercion is related to the sphere of non-governmental
administrative relations (the imposition of a charge by
the head of his subordinate employee is regulated by
the legal institute of civil service, and is not a form of
administrative coercion); application of compulsory
means by an executive body to persons who are not in
state service relations with this body; the application
of measures of administrative coercion is the
prerogative of only those authorities and officials who
are empowered by representatives of administrative
authorities; administrative coercion can be applied only
in case of violation of legal norms in the field of public
administration; administrative coercion is manifested,
first of all, as the legal responsibility of the persons who
committed the offense before the state in the person of
the authorities authorized by it (officials); the practical
use of administrative and compulsory measures to
prevent offenses, and the provision of public safety,
not connected with the commission of an offense (for
example, the introduction of a quarantine in epidemics)
compliance with the principle of legality in the
application of administrative coercion; administrative
coercion is a special kind of state coercion. It is intended
to protect public relations that are formed mainly in the
sphere of public administration [8].
That is why one should agree with the opinion of
O. Kopylenko, however, this type of legal coercion
is characterized by a number of specific properties
that determine its essence and features, relative
independence in the system of state coercion [9].
According to T. Kolomoets, «administrative
coercion» is a special type of state legal coercion,
that is, determined methods of official physical
or psychological influence of the authorized state
bodies, and in some cases also public organizations,
on individuals and legal entities in the form of
personal, property, organizational limitations of their
rights, freedoms and interests in cases when these
persons commit unlawful acts (in public relations)
or in extraordinary circumstances within a separate
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administrative proceedings for the prevention,
termination of unlawful acts, proceedings support in
cases of offenses, bringing the perpetrators to justice,
prevention and localization of the consequences of
emergencies [7].
Z. Kisil and R. Kisil define administrative coercion
as a «form of state coercion, carried out on behalf and
in the interests of the state by its official representatives,
has the legal form of an external expression. This special
type of legal coercion is applied when ignoring certain
mandatory regulations issued by the state through its
authorized representatives. In certain cases, there is
a need for enforced implementation support of such
orders. Regarding the sphere of public administration,
it is a means to ensure the implementation of
administrative law regulation» [8].
According to N. Hrishina, administrative coercion
should be understood as the application of measures
provided for by the administrative and legal norms of
influence measures on the subjects of legal obligations
subjected to the action of their negative consequences
of moral, personal, property, organizational or
other nature with the purpose of punishment for the
committed offense in the interests of illegal actions
termination or prevention, overcoming their harmful
consequences, as well as in order to ensure public
safety and the protection of law and order [5, p. 91].
Finding the general features of the category
«administrative coercion» it will be logically to see the
transition to specific, characteristic for administrative
coercion, which takes place in the administrative and
delict relations in the sphere of natural resources use
and conservation. The last ones include the following:
1) special grounds, conditions and procedure for
the administrative coercion measures application,
which is determined by a special legal framework, the
main place among which is Chapter 7 of the Code of
Ukraine on Administrative Offenses [10];
2) applied by specially authorized bodies, officials
and representatives of the public;
3) applied to offenders directly committed
administrative offence that violates the established
procedure for the use and conservation of existing
depleting and difficult renewable components of the
environment the main purpose of which from the
material point of view is to provide the necessary
benefits to society through the direct mental and
physical activity of specific people involved in their
use;
4) a special procedure for its implementation,
through the application of measures of moral, personal,
property, organizational or other nature;
5) is intended to punish the offender for the
committed offense and report the need for consequences
correction.
Conclusion.
Given the preliminary analysis, it should be noted
that the administrative coercion that takes place in
the course of administrative and delict relations for
misconducting in the sphere natural resources use and

98

conservation is without doubt a form of state legal
coercion, moreover, it is its special form with specific
features, a special regulatory framework aimed at
counteracting the encroachment on the established
order of use and conservation of all existing depleting
environmental components, the main purpose of which
from the material point of view is the provision of the
necessary goods through the direct mental and physical
activity of the concrete people involved in their use, as
well as in order to avoid condoning the technogenic
changes of the environment and eliminating any
barriers to obtaining the necessary goods through
the measure application of moral, personal, property,
organizational or other nature in order to punish for the
committed offense and report the need for consequences
correction.
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