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Drept constituțional
CZU: 342.56:340.13(478)

ROLUL JUSTIŢIEI ÎN ASIGURAREA LEGALITĂŢII
CA SUBIECT AL CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE CONTEMPORANE
Petru Railean,
doctor în drept, lector universitar
REZUMAT

Articolul cuprinde o trecere în revistă a gradului de cercetare științifică în doctrina contemporană a rolului justiției în
asigurarea legalității în stat. Sunt analizate atât lucrările cercetătorilor ruși, români, francezi, preocupați de problema în cauză, cât și lucrările ceretătorilor autohtoni. În consecință, se constată nivelul insuficient de cercetare a subiectului în doctrina
autohtonă.
Cuvinte-cheie: justiție, putere judecătorească, legalitate, constituționalitate, stat de drept, doctrină.

THE ROLE OF JUSTICE IN ASSURANCE OF LEGALITY
AS SUBJECT OF CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH
Petru Railean,
Doctor of Law, Associate Professor
SUMMARY

The article contains an overview of the degree of scientific research in the contemporary doctrine of the role of justice
in ensuring the legality of the state. The author analyzes the works of Russian, Romanian, French researchers, concerned
about the issue in question, and the works of national researchers. Consequently, it is noted the insufficient research level
of the subject in the national doctrine.
Keywords: justice, judicial power, legality, constitutionality, rule of law, doctrine.

I

ntroducere. În prezent, în contextul noilor condiţii democratice, este de necontestat faptul că
un rol distinct în cadrul mecanismului de asigurare a
legalităţii îi revine justiţiei [47, p. 37]. În acelaşi timp,
este la fel de evident că calitatea şi eficienţa acestei
contribuţii depind în mod substanţial de însăşi calitatea organizării şi funcţionării justiţiei în cadrul statului [48, p. 10].
Din această perspectivă, pentru aprecierea rolului
justiţiei în contextul dat, considerăm că sunt relevante
următoarele aspecte:
• conturarea rolului puterii judecătoreşti în statul
de drept, prin prisma principiului separaţiei puterilor
în stat,
• evidenţierea valorii controlului judiciar ca principal mijloc de asigurare a legalităţii,
• identificarea condiţiilor de care depinde calitatea actului de justiţie într-un stat de drept,
• conturarea rolului distinct al justiţiei constituţionale în asigurarea legalităţii constituţionale (constituţionalităţii).
Scopul studiului. În linii generale, toate aceste
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aspecte au fost deja abordate mai mult sau mai puţin
detaliat în doctrina juridică, fiind expuse importante
idei pe marginea lor. În cele ce urmează ne propunem
să prezentăm într-o formulă concisă gradul de cercetare ştiinţifică a momentelor în cauză atât în literatura
de specialitate autohtonă, cât şi în arealul ştiinţific al
altor state, urmărind prin aceasta argumentarea oportunităţii şi importanţei dezvoltării lor în continuare.
Rezultate obținute și discuții. Referindu-ne
nemijlocit la rolul puterii judecătoreşti în statul de
drept, precizăm că în majoritatea demersurilor ştiinţifice contemporane s-a pus accentul pe particularităţile acesteia, statutul ei de putere independentă şi rolul
distinct în sistemul separaţiei puterilor în stat.
Vorbind despre doctrina juridică rusă, menţionăm ca relevante în acest sens lucrările semnate
de către: E.B. Ambrosimova (Судебная власть в
Российской Федерации: система и принципы.
Москва, 2002 [58]); A.D. Boikov (Третья власть
в России. Москва, 1997 [65]); D.V. Karpov
(Социально-правовая природа судебной власти.
Нижний Новгород, 2005 [73]); V.G. Radcenko
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(Содержание и признаки судебной власти.СанктПетербург, 2008 [92]); O.V. Kovalevskaia (Судебная
власть в системе разделения властей. Астрахань,
2008 [78]); V.M. Saviţki (Организация судебной
власти в Российской Федерации. Москва, 1996
[93]); I.L. Petruhin (Проблемы судебной власти в
современной России. Москва, 2000 [90]); D.V. Fetişcev (Судебная власть в механизме государства.
Москва, 2007 [99]); S. Fokov (Судебная власть в
системе разделения властей. Москва, 2007 [101]);
P.N. Şabanov (O некоторых признаках судебной
власти. Воронеж, 2009 [103]); Iu.I. Steţovski
(Судебная власть. Москва, 1999 [96]); V.I. Anişina (Функции судов как самостоятельной ветви
государственной власти в Российской Федерации.
Москва, 2006 [60]) etc.
Practic, în toate publicaţiile enunţate se regăsesc
dezvoltate importante aspecte ce ţin de organizarea şi
funcţionarea puterii judecătoreşti în cadrul unui stat
de drept, principiile ce conturează statutul juridic distinct al judecătorului şi al instanţei judecătoreşti. Ideea
principală promovată de către cercetători priveşte admiterea existenţei unei puteri judecătoreşti reale doar
în condiţiile în care este respectat principiul separaţiei puterilor în stat. Prin esenţă, recunoaşterea acestui
principiu presupune că statul îşi autolimitează puterea
sa prin admiterea unui control asupra activităţii sale
din partea unui organ independent şi cu autoritate –
instanţa judecătorească. În asemenea condiţii, principala menire a puterii judecătoreşti rezidă în apărarea
membrilor societăţii de orice abuz comis de cetăţeni
şi de orice acţiune ilegală a statului, a organelor şi
funcţionarilor acestuia [46, p. 23; 47, p. 38-39].
Referitor la modalităţile concrete de asigurare
a legalităţii de către puterea judecătorească, practic
în majoritatea lucrărilor enunţate pot fi atestate consemnări importante. În acelaşi timp, merită atenţie
şi publicaţiile semnate de către: N. A. Kolokolov,
Судебный контроль в стадии предварительного
расследования. Москва, 2004 [80]; I. D. Fialkovskaia, O. A. Tonenkova, Судебный контроль в сфере
исполнительной власти: понятие, признаки,
место в системе административного права.
Нижний Новгород, 2008 [100] etc. Sunt lucrări în
care se regăsesc abordate mai detaliat mijloacele prin
intermediul cărora puterea judecătorească intervine
în asigurarea legalităţii în cadrul statului, în special, fiind vorba de controlul judiciar exercitat în sfera
administraţiei publice şi controlul judiciar desfăşurat
în cadrul procesului judiciar şi al acţiunilor aferente
acestuia.
O preocupare doctrinară distinctă poate fi atestată
faţă de problema responsabilităţii şi răspunderii judecătorilor ca o condiţie indispensabilă eficienţei actu-
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lui justiţiei şi încrederii cetăţeanului în aceasta. Sunt
de remarcat în acest sens aşa lucrări precum: M. I.
Kleandrov, Ответственность судьи: монография.
Москва, 2011 [75]; Статус судьи: правовой и
смежные компоненты. Москва, 2008 [76]; M. Sapunova, Юридическая ответственность судей
в Российской Федерации: теоретико-правовой
анализ. Москва, 2007 [94]; E. V. Kolesnikov, N. M.
Selezneva, О повышении ответственности судей
в Российской Федерации. Москва, 2006 [79]; G. S.
Denisova, E. G. Şurîghina, Общественное доверие
к суду как индикатор эффективности судебной
власти. Ростов-на-Дону, 2009 [72]; N. N. Seneakin, L. A. Seneakina, Правовая культура судьи как
основа доверия населения к органам правосудия.
Правовая Культура, 2011 [95] etc.
Cu titlu de exemplu vom cita unele idei expuse în
contextul dat de către cercetătorul M. I. Kleandrov,
care susţine că pentru realizarea răspunderii judecătorilor este necesar, în primul rând, un mecanism eficient. Acest mecanism trebuie să fie ireproşabil, adică
faptul abaterii concrete a judecătorilor trebuie să fie
demonstrat, vinovăţia în comiterea acesteia – confirmată, sancţiunea trebuie să fie echitabilă (dreaptă, justă), adecvată, proporţională şi inevitabilă, urmărind în
acelaşi timp un scop preventiv [75, p. 15].
Nu mai puţin importante sunt şi ideile cercetătorilor N. N. Seneakin şi L. A. Seneakina care pledează,
destul de justificat, pentru necesitatea ridicării nivelului culturii juridice a magistraţilor în vederea asigurării calităţii înalte şi eficienţei sporite actului de justiţie
[95, p. 108-109].
Pe lângă formele concrete de răspundere juridică
de care sunt pasibili judecătorii, un aspect important
pe care îl dezvoltă teoreticienii, ţine de coraportul
dintre imunitatea judecătorească şi răspunderea juridică a acestora. Din perspectiva dată, prezintă interes şi alte cercetări în materie, precum: I. S. Kuzneţova, Спорные вопросы неприкосновенности и
ответственности судей. Актуальные проблемы
российского права, 2009 [81]; O. E. Kutafin,
Неприкосновенность в конституционном праве.
Москва, 2004 [83]; A. V. Maliko, Правовые
иммунитеты. Правоведение, 2000 [85]; V. A. Terehin, Судейский иммунитет: проблемы теории,
законодательства и практики. Российская
юстиция, 2011 [97]; V. A. Terehin, S.Iu. Sumenkov,
Правовой иммунитет как необходимый элемент
статуса судей. Саратов, 2006 [98] etc.
În mare parte, cercetătorii se expun pentru un anumit echilibru între imunitatea judiciară recunoscută
judecătorilor şi răspunderea juridică a acestora, pentru
ca astfel să fie evitate atât abuzurile admise din partea
acestora, cât şi atingerile aduse independenţei lor.
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Din cele enunţate putem conchide că în cadrul
doctrinei juridice ruse problema puterii judecătoreşti,
sub aspectul organizării şi funcţionării sale în condiţiile actuale, este destul de bine studiată. Mai mult,
adeseori se accentuează în mod deosebit cerinţele de
natură să sporească eficienţa acestei puteri, cu precădere în contextul asigurării legalităţii [46, p. 25; 47,
p. 42].
Destul de amplu puterea judecătorească este studiată şi în cadrul doctrinei juridice româneşti. În cea
mai mare parte, acest subiect este dezvoltat în manualele de drept constituţional: Muraru I., Tănăsescu E.
S. Drept constituţional şi instituţii politice. Bucureşti,
2009 [37]; Ionescu C. Drept constituţional şi instituţii
politice. Bucureşti, 2004 [30]; Iancu Gh. Drept constituţional şi instituţii politice. Bucureşti, 2005 [28];
Eremia M.-C., Dragnea D. M. Introducere în dreptul constituţional. Note de curs. Bucureşti, 2007 [23]
etc.
Relevante în context sunt şi publicaţiile tematice
semnate de către: Chiuzbaian G. I. Sistemul puterii
judecătoreşti. Bucureşti, 2002 [10]; Cochinescu N.
Organizarea puterii judecătoreşti în România. Bucureşti, 1997 [11]; Craiovan I., Istrate M. Ipostazele
justiţiei. Bucureşti, 2012 [13]; Ionescu S. Justiţie şi
jurisprudenţă în statul de drept. Bucureşti, 2008 [31];
Măgureanu F., Măgureanu Poptean G. Organizarea
sistemului judiciar. Bucureşti, 2009 [34]; Leş I. Sisteme judiciare comparate. Bucureşti, 2002 [33]; Dumbravă H., Cigan D., Danileţ C. Factorii de presiune
şi conflictele de interese în justiţie. Iaşi, 2007 [21];
Dragomir F. Răspunderea penală a magistratului.
Bucureşti, 2011 [20] etc., în care cu lux de amănunte
sunt dezvoltate importante aspecte ale organizării şi
funcţionării puterii judecătoreşti românești în condiţiile actuale.
În concret, ţinem să subliniem valoarea ştiinţifică incontestabilă a monografiei semnate de către S.
Ionescu – Justiţie şi jurisprudenţă în statul de drept
[31], în care autoarea expune puncte de vedere originale pe marginea unor asemenea probleme actuale, precum este rolul dreptului şi al justiţiei în statul
de drept, rolul jurisprudenţei ca izvor de drept etc.,
optând pentru revigorarea unei orientări de definire
a conceptului de drept cu preponderenţă pentru jus
şi mai puţin pentru lex, într-o corelaţie necesară cu
spiritul conceptului stat de drept; caracterul de sursă
creatoare de drept a jurisprudenţei; redimensionarea
problemei ierarhiei clasice a izvoarelor dreptului, cu
reconsiderarea jurisprudenţei etc.
În acelaşi context valoric se înscrie şi lucrarea
semnată de I. Craiovan şi M. Istrate – Ipostazele justiţiei [13], în care autorii propun o abordare profundă
a ipostazelor justiţiei începând cu mitogeneza legii şi
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a justiţiei, conturând clar valoarea justiţiei în istoria
societăţii şi identificând particularităţile justiţiei în
contextul marilor familii de drept. Totodată, autorii
nu au evitat a se expune pe marginea justiţiei în contextul statului de drept, elucidând destul de complet
corelaţia dintre stat-drept-justiţie.
Apreciind în mod deosebit valoarea ştiinţifică substanţială a lucrărilor enunţate, considerăm important
de precizat că unele dintre acestea ne-au servit nu
doar ca suport doctrinar. Unele teze regăsite în paginile lor ne-au motivat chiar la trasarea principalelor
direcţii pentru propriile cercetări. Este vorba, în special, de argumentele aduse în favoarea distincţiei dintre „judiciar” şi „jurisdicţional” şi clarificarea noţiunii de „activitate jurisdicţională” ca fiind o activitate
desfăşurată atât de către instanţele judecătoreşti, cât
şi de alte organe ce folosesc în activitatea lor reguli
judecătoreşti.
În ceea ce priveşte studierea justiţiei şi a puterii
judecătoreşti în doctrina autohtonă, precizăm că sunt
puţine lucrări complexe în materie, majoritatea din ele
având statutul de teze de doctor sau doctor habilitat în
drept. Dintre acestea nominalizăm:
 Puşcaş V. Autoritatea judecătorească în exercitarea puterii de stat. Teză de doctor în drept. Chişinău,
2007 [44] – lucrare în care în mod special este pus
accentul pe evoluţia instanţelor judecătoreşti conform
Concepţiei reformei judiciare şi de drept în Republica
Moldova; identificarea puterii judecătoreşti ca verigă
a puterii de stat prin prisma principiului separării şi
colaborării puterilor în stat; principiile organizării şi
funcţionării instanţelor judecătoreşti; aspecte constituţionale ale puterii judecătoreşti în plan comparativ;
autoritatea judecătorească în sistemul constituţional
al Republicii Moldova; aspecte practico-ştiinţifice ale
perspectivelor de dezvoltare a autorităţii judecătoreşti
în Republica Moldova etc.
Este important de menţionat că cercetătorul formulează propuneri valoroase referitoare la optimizarea situaţiei din domeniul reglementării juridice
a organizării şi funcţionării puterii judecătoreşti în
Republica Moldova, în special, fiind vorba despre:
instituirea Curţii Supreme de Contencios Administrativ; învestirea tuturor instanţelor judecătoreşti cu
dreptul de a sesiza Curtea Constituţională; atribuirea
în competenţa Consiliului Superior al Magistraturii
a dreptului la iniţiativă legislativă, a dreptului de a
prezenta în mod obligatoriu avize asupra proiectelor
de acte normative, asupra tratatelor internaţionale supuse ratificării, sesizărilor depuse la Curtea Constituţională ce ţin de organizarea şi funcţionarea puterii
judecătoreşti, inclusiv a dreptului de a sesiza Curtea
Constituţională privind constituţionalitatea actelor
normative ce ţin de organizarea şi funcţionarea pute-
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rii judecătoreşti etc., propuneri asupra cărora ne-am
expus în propriile studii, apreciindu-le, în general, ca
fiind binevenite.
 Poalelungi M. Conduita legală şi justiţia. Teză
de doctor în drept. Chişinău, 2007 [41] – lucrare în
care sunt abordate detaliat aspecte ce ţin de precizarea
categoriilor de dreptate, echitate şi justiţie, elucidarea
specificului legalităţii în cadrul societăţii, dezvoltarea
esenţei şi particularităţilor ordinii de drept şi a justiţiei. O atenţie distinctă cercetătorul acordă mecanismelor de asigurare a conduitei legale şi justiţiei, precum: controlul constituţional, controlul parlamentar,
avocatul parlamentar, controlul judiciar şi controlul
în contencios administrativ. Pe finalul lucrării, autorul
expune o serie de concluzii şi recomandări, care în
mare parte sunt de natură să contribuie la optimizarea situaţiei din sfera realizării justiţiei într-un stat de
drept, căreia i se recunoaşte un pronunţat rol educativ
în raport cu societatea şi membrii acesteia.
 Negru A. Consolidarea justiţiei în statul contemporan democratic. Monografie. Chişinău, 2012
[38] (publicată în baza tezei de doctor habilitat în
drept: Consolidarea justiţiei în statul contemporan
democratic (aspecte teoretico-practice). Chişinău,
2013) – reprezintă un demers ştiinţific destul de amplu şi profund asupra unor aşa aspecte precum: esenţa
şi accepţiunile justiţiei; rolul justiţiei în procesul edificării şi valorificării unui regim politic democratic;
conceptul, etapele şi formele de consolidare a justiţiei
contemporane; principiul consolidării justiţiei contemporane; modernizarea autoadministrării justiţiei;
rolul carierei juridice în procesul consolidării justiţiei; mecanismul răspunderii disciplinare şi deontologice a magistraţilor etc.
Ampla cercetare ştiinţifică este soldată în consecinţă cu o serie de concluzii şi recomandări importante în materie de consolidare a justiţiei în statul de
drept contemporan, autorul evidenţiind, în special,
următoarele aspecte ale consolidării justiţiei: a) justiţia consolidată – statut, manifestat printr-un ansamblu de drepturi subiective şi obligaţiuni juridice; b)
consolidarea justiţiei – proces de autoperfecţionare şi
modernizare evolutivă şi permanentă în scopul corespunderii funcţionării justiţiei în condiţiile dezvoltării
sociale continue; c) consolidarea justiţiei – principiu
juridic fundamental, de natură generică iniţială, reflectat în acte normativ-juridice, şi care, prin continuitate
şi contiguitate, stabileşte interdependenţa şi legătura
cu celelalte principii tradiţionale ale justiţiei. Calitatea menţionată a justiţiei preîntâmpină, în viziunea
cercetătorului, orice posibilă imixtiune a politicului
în reglementările juridice din domeniu sub pretextul
reformelor necesare.
 La nivel de monografie, puterea judecătoreas-
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că a fost studiată şi de către cercetătorul E. G. Martîncik – Судебная власть в Молдове. Создание и
функционирование. Кишинев, 1999, lucrare ce prin
esenţa sa prezintă situaţia la moment în materie de
organizare şi funcţionare a justiţiei în Republica Moldova, cercetătorul expunându-se asupra exigenţelor
ce urmează a fi întrunite de către o reală putere judecătorească în cadrul unui stat de drept. Merită apreciere poziţia cercetătorului referitor la necesitatea reformării sistemului judiciar şi crearea unei noi puteri
judecătoreşti în baza Concepţiei reformei judiciare şi
de drept în Republica Moldova [87]. Sunt destul de
relevante criticile aduse de către cercetător la adresa Concepţiei menţionate, însoţite de interpretări şi
completări personale, care şi-au păstrat actualitatea
până în prezent.
 O altă monografie valoroasă în materie este
semnată de către D. Baltag şi G.-C. Ghernaja Responsabilitatea şi răspunderea juridică a judecătorilor în
exercitarea justiţiei. Chişinău, 2012 [5] (publicată
în baza tezei de doctor în drept – Responsabilitatea
şi răspunderea judecătorilor în exercitarea justiţiei,
autor G.-C. Ghernaja), în care într-o manieră detaliată este abordată instituţia responsabilităţii şi a răspunderii juridice a judecătorilor, fiind evidenţiate, în
special, formele de răspundere juridică a acestora. În
acelaşit timp, cercetătorii accentuează semnificaţia
deosebită a responsabilităţii magistraţilor, precizând
că aceasta, prin esenţa sa, însoţeşte permanent activitatea judecătorilor în exercitarea justiţiei, în timp
ce răspunderea este doar o excepţie. De aceea, locul
central în teoria răspunderii juridice a judecătorilor
trebuie să-l ocupe nu răspunderea-sancţiune, care are
caracter accidental, ci răspunderea-acţiune care trebuie să fie permanentă şi care înseamnă, pe de o parte,
competenţă, iar pe de altă parte, etică profesională şi
responsabilitate.
Anumite aspecte ale organizării şi funcţionării justiţiei sunt dezvoltate, de asemenea, şi în o serie de publicaţii semnate de: Baltag D. Idealul social de justiţie.
Chişinău, 2003 [4]; Cârnaţ T. Puterea judecătorească
în Republica Moldova. Chişinău, 2005 [9]; Gurin C.
Standarde europene pentru domeniul justiţiei. Chişinău, 2009 [27]; Poalelungi M., Botezatu R., Iabangi
L., Nagacevschi V., Pascari A. Independenţa puterii judecătoreşti. Chişinău, 2006 [43]; Cuşmir М. О
некоторых аспектах функционирования судебной
власти в постсоветских конституционных
системах. Chişinău, 2008 [84]; Cocîrţă Al. Reforma
justiţiei în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova. Chişinău, 2009 [12]; Arseni Al.
Autoritatea judecătorească – veritabilă instituţie de
realizare a ramurii puterii de stat în condiţiile edificării statului de drept. Chişinău, 2013 [2]; Goriuc S.
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Puterea judecătorească în sistemul separaţiei puterii
în stat. Chişinău, 2014 [25] etc.
Un moment important dezvoltat de către unii cercetători ţine de problema precedentului juridiciar şi
a practicii judiciare. În acest sens, vom cita lucrările
semnate de către: Barbăneagră A., Arseni Al., Cobăneanu S., Osmochescu N., Postolache V. Precedentul judiciar: importanţa, problemele şi perspectivele
implementării în sistemul juridic din Republica Moldova. În: Evaluarea necesităţilor sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Chişinău, 2006 [6];
Poalelungi M. Precedentul judiciar. Chişinău, 2013
[42] etc. Semnificaţia deosebită a acestor demersuri
ştiinţifice constă în faptul că în mare parte este dezvoltată ideea şi argumentată necesitatea recunoaşterii
rolului jurisprudenţei de a fi izvor de drept în cadrul
statului. Din punctul nostru de vedere, acesta este un
moment-cheie pentru asigurarea calităţii şi sporirea
eficienţei justiţiei în asigurarea legalităţii [46, p. 29;
47, p. 52].
În pofida numeroaselor studii şi cercetări axate pe
organizarea şi funcţionarea puterii judecătoreşti în
Republica Moldova, practic nu putem atesta nicio lucrare în care să fie dezvoltată nemijlocit rolul puterii
judecătoreşti în asigurarea legalităţii.
Parţial, problema rolului justiţiei în asigurarea
legalităţii în cadrul statului este abordată în lucrări
consacrate controlului exercitat asupra administraţiei publice. Relevante în acest sens sunt: Diaconu M.
Mecanismul asigurării legalităţii actelor administrative în Republica Moldova. Chişinău, 2013 [18]
(monografie în care destul de amplu este studiat rolul
controlului judecătoresc în asigurarea legalităţii actelor administrative); Baurciulu A. Controlul asupra
activităţii organelor administrative în dreptul comparat. Chişinău, 2002 [8] (lucrare în care, de asemenea,
sunt expuse unele particularităţi ale controlului judecătoresc exercitat asupra autorităţilor administrative);
Orlov M. Curs de contencios administrativ. Chişinău,
2009 [39], Principii şi elemente de procedură ale justiţiei administrative. Chişinău, 2008 [40]; Dastic A.
Contenciosul administrativ. Chişinău, 2007 [16] etc.
Un moment comun pentru toate aceste publicaţii priveşte propunerea şi argumentarea necestităţii instituirii jurisdicţiei administrative (cu instanţe şi magistraţi
specializaţi în materie şi norme juridice materiale şi
procesuale distincte), în vederea eficientizării contribuţiei justiţiei la asigurarea legalităţii în administraţia
publică.
Din perspectiva problematicii la care ne referim,
aspectul în cauză prezintă interes cel puţin din două
considerente: în primul rând, este vorba de asigurarea
legalităţii practic în cea mai largă sferă a activităţii
statului – administrarea publică (puterea executivă),
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iar în al doilea rând, controlul în contencios administrativ denotă cel mai clar rolul puterii judecătoreşti
atât în sistemul separaţiei puterilor în stat, cât şi în
cadrul unui stat de drept.
O atenţie distinctă merită investigarea teoreticoştiinţifică a justiţiei constituţionale, dat fiind faptul
că în cadrul unui stat de drept, legalitatea constituţională constituie nucleul legalităţii, iar justiţia constituţională este principala garanţie a acesteia [46, p. 30].
Un aport distinct în acest sens poate fi atestat
practic atât în doctrina rusă, în cea românească, cât
şi în teoria juridică autohtonă. Astfel, din rândul cercetătorilor români sunt de remarcat aşa nume sonore
precum: Lepădatu M. Teoria generală a controlului
constituţionalităţii legilor. Bucureşti, 1974 [32]; Deleanu I. Justiţia constituţională. Bucureşti, 1995 [17];
Muraru I., Constantinescu M. Curtea Constituţională
a României. Bucureşti, 1997 [36]; Ionescu S. Contencios constituţional. Bucureşti, 2010 [29]; Selejan-Guţan B. Excepţia de neconstituţionalitate. Bucureşti,
2005 [50] etc. În cea mai mare parte, cercetătorii
enunţaţi îşi axează studiile pe dezvoltarea instituţiei
controlului de constituţionalitate şi a contenciosului
constituţional, abordând în profunzime şi statutul
Curţii Constituţionale, atribuţiile şi rolul acesteia în
realizarea justiţiei constituţionale.
Nu mai puţin importante în acest sens sunt şi lucrările cercetătorilor francezi în materie (din care practic şi s-au inspirat teoreticienii români şi nu numai):
Drago G. Contentieux constitutionnel francais. Paris,
1998 [19]; Eisenmann Ch. La justice constitutionnelle
et la Haute Cour Constitutionnelle d’Autriche. Paris,
1986 [22]; Fromont M. La justice constitutionnelle
dans le monde. Paris, 1996 [24]; Mathieu B., Verpeaux M. Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux. Paris, 2002 [35]; Rousseau D. La justice
constitutionnelle en Europe. Paris, 1998 [49]; Turpin
D. Contentieux constitutionnel. Paris, 1994 [53] etc.
Destul de amplu şi profund rolul şi valoarea
justiţiei constituţionale sunt studiate şi de către savanţii ruşi, precum: Şapoval V.N. Сущностные
характеристики конституционного контроля.
Конституционное Правосудие, 2005 [104];
Ceharina V.I. Конституционное правосудие.
Юридическая конфликтология. Москва, 1995
[102]; Mîrzalimov R.M. Конституционное
правосудие и права человека. Вестник Российского
университета дружбы народов, 2013 [89];
Маrokko N.А. Функция защиты основных прав
и свобод человека и гражданина в контексте
реализации полномочий Конституционного Суда
Российской Федерации. Москва, 2009 [86]; Kuris
Ă. О стабильности конституции, источниках
конституционного права и мнимом всемогуществе
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конституционных
судов.
Конституционное
правосудие. Ереван, 2004 [82]; Klişas А. А.
Принцип разделения властей как концептуальная
основа
институционализации
системы
конституционного контроля и конституционного
правосудия.
Вестник
Санкт-Петербургского
университета МВД России, 2006 [77]; Vitruk
N. V. Конституционное правосудие. Судебное
конституционное право и процесс. Москва, 1998
[69]; Конституционное правосудие в России (19912001 гг.): Очерки теории и практики. Москва,
2001 [68]; Конституционное правосудие. Судебноконституционное право и процесс. Москва, 2012
[70]; Цель, задачи и функции конституционного
правосудия в государствах новой демократии.
Конституционное Правосудие,2002 [71]; Vasilieva N. N. Модели правовой охраны Конституции
в мировой практике. Общепризнанные принципы
и нормы национального законодательства [67];
Bobotov S. V. Конституционный контроль в
буржуазных странах: доктрина и практика.
Советское государство и право, 1989 [64]; Bondari
N. S. Конституционное правосудие – генератор
«живого» конституционализма (в контексте
практики Конституционного Суда РФ). Chişinău,
2009 [66]; Avakian S. A. Конституция России:
природа, эволюция, современность. Москва,
1997 [59]; Arutunean G. G. Конституционное
правосудие и развивающееся общество. Кейптаун,
2009 [61]; Bainiazov R. S. Конституционное
сознание и правовая культура в российском
обществе. Правовая культура, 2007 [62]; Bateeva
E. V. Законность и конституционная юстиция в
современной России. Москва, 2003 [63] etc.
Un moment important ce se impune în atenţie în
urma studierii lucrărilor enunţate se referă la specificul sistemului judiciar din Federeaţia Rusă, în care
Curtea Constituţională face parte din cadrul puterii
judiciare, acest fapt consolidând substanţial rolul
acestei puteri în sisemul separaţiei puterilor în stat. În
mod corespunzător, savanţii ruşi accentuează dublul
rol al puterii judecătoreşti în asigurarea legalităţii şi
a legalităţii constituţionale (constituţionalităţii), fiind
astfel atât un garant al legalităţii în sfera exercitării
puterii executive, cât şi a celei legislative.
În viziunea noastră, aceste idei pot servi drept o
pistă importantă pentru lansarea unor dezbateri substanţiale pe marginea problemei rolului puterii judecătoreşti în contextul separaţiei puterilor în stat, aspect pe care l-am pus deja în discuție în unele lucrări
[46, p. 31; 47, p. 59].
În ceea ce priveşte doctrina autohtonă, importante
reflecţii pe marginea rolului justiţiei constituţionale în
cadrul statului expun: Martîncik E. G. Национальная
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конституционная юстиция. Проблемы теории и
практики. Кишинев, 2000 [88]; Guceac I. Constituţia la răscruce de milenii. Chişinău, 2013 [26]; Zubco
V. Curtea Constituţională – unica autoritate politicojurisdicţională. Chişinău, 2000 [56]; Funcţiile Curţii Constituţionale. În: Dezvoltarea constituţională a
Republicii Moldova la etapa actuală. Chişinău, 2004
[57]; Arseni A. Jurisdicţia constituţională a Republicii Moldova. Chişinău, 2000 [3]; Armeanic A. Jurisdicţia constituţională – remediu naţional al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
În: Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei
drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru drepturile omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională. Chişinău, 2007 [1];
Puşcaş V. Curtea Constituţională – unicul subiect de
interpretare oficială a Constituţiei. În: Justiţia constituţională în Republica Moldova, 2010 [45]; Smochină
A. Tendinţe actuale în evoluţia jurisdicţiei constituţionale moldoveneşti. În: Rolul Curţii Constituţionale
în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru
drepturile omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională. Chişinău, 2007 [51]; Susarenco Gh., Popa V.
Raportul naţional privind exercitarea justiţiei constituţionale în Republica Moldova. Chişinău, 2004 [52];
Zaporojan V. Accesul direct al persoanei la justiţia
constituţională (practica Germaniei). În: Revista Naţională de Drept, 2007 [54]; Zaporojan V. Plîngerea
constituţională şi excepţia de neconstituţionalitate în
aspect comparativ. În: Rolul Curţii Constituţionale în
sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea
CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru drepturile omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională.
Chişinău, 2007 [55]; Kiseev N. Конституционная
юрисдикция в Республике Молдова: размышления и
практические рекомендации. În: Reintegrarea Moldovei: soluţii şi modele. Chişinău, 2005 [74]; Pulbere D. Воздействие конституционной юрисдикции
на общество În: Influential Constitutional Justice:
its influence on society and on developing a global
human rights jurisprudence. Cape Town, 2009 [91];
Dabija T., Arseni Al. Curtea Constituţională a Republicii Moldova – garant al supremaţiei Constituţiei.
În: Revista Naţională de Drept, 2013 [15] etc.
În marea lor parte, lucrările citate sunt axate pe
dezvoltarea aspectelor ce ţin de organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale ca unică autoritate de
jurisdicţie constituţională din Republica Moldova,
cercetătorii venind cu importante propuneri de optimizare a activităţii acesteia în conformitate cu misiunea ei într-un stat de drept. În principal, majoritatea autorilor se expun pentru extinderea cercului de
subiecţi cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale
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la categoria cetăţenilor şi a tuturor instanţelor judecătoreşti (cu excepţia lui Gh. Susarenco şi V. Popa),
mărirea numărului membrilor Curţii, instituirea
plângerii constituţionale individuale etc., momente
ce în viziunea noastră sunt în măsură să accentueze considerabl aportul jurisdicţiei constituţionale la
asigurarea constituţionalităţii ca nucleu al regimului
legalităţii într-un stat de drept [46, p. 32].
În aceeaşi ordine de idei sunt de remarcat şi unele
teze de doctorat, care prin valoarea lor ştiinţifică deosebită au adus o contribuţie enormă la dezvoltarea
teoriei justiţiei constituţionale. Printre acestea vom
menţiona:
 Baţalai I. – Jurisdicţia constituţională – modalitate supremă a controlului constituţional întrun stat de drept [7], lucrare ce cuprinde o analiză
ştiinţifică a principalelor aspecte ce ţin de formarea
şi funcţionarea jurisdicţiei constituţionale. În mod
special, autorul se expune pentru sporirea rolului
activităţii jurisdicţionale de control al Curţii Constituţionale, prin reformarea calitativă a justiţiei
constituţionale în Republica Moldova. Reformarea
trebuie să implice crearea unui mecanism eficient
de protecţie a Constituţiei prin prevenirea şi soluţionarea conflictelor politice, descurajarea activităţii
negative legislative a unor subiecţi şi consolidarea
funcţiilor de bază a controlului constituţional în Republica Moldova: de protecţie, arbitraj şi de descurajare, care sunt menite să soluţioneze problemele
de bază în domeniul legalităţii constituţionale. In
acelaşi timp, o atenţie deosebită autorul atrage instituţiei plângerii constituţionale, expunându-se destul de tranşant şi argumentat pentru implementarea
acesteia în sistemul justiţiei constituţionale a Republicii Moldova.
 Creangă L. – Căile de asigurare a constituţionalităţii în Republica Moldova. Chişinău, 2012
[14], lucrare axată pe realizarea unui studiu general,
fundamentat ştiinţific în ceea ce priveşte formele,
modalităţile, categoriile, procedeele de realizare a
constituţionalităţii în Republica Moldova. Autoarea intervine cu importante precizări teoretice, de
exemplu, în ceea ce priveşte concretizarea noţiunii
de „constituţionalitate”, subliniind că „aceasta poate
fi apreciată drept validitate a unei legi sau a unui act
juridic în funcţie de conformitatea conţinutului cu
ceea ce prevede Constituţia unei ţări”. Un alt moment accentuat este că controlul constituţionalităţii
constituie o parte constitutivă a principiului legalităţii. Sub acest aspect, legile organice, ordinare şi
actele subordonate legilor trebuie să corespundă
Constituţiei pentru a respecta condiţiile legalităţii”
[14, p. 27].
Totodată, autoarea destul de justificat punctează şi
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principalele probleme şi dificultăţi cu care se confruntă activitatea justiţiei constituţionale din Republica
Moldova la etapa contemporană, venind cu importante propuneri şi soluţii de optimizare în acest sens,
precum: instituirea unui mecanism de control asupra
executării actelor Curţii Constituţionale; reglementarea unui sistem de sancţiuni exprese pentru executarea
necorespunzătoare sau împiedicarea executării actelor
Curţii; implimentarea procedurii de exercitare a justiţiei constituţionale la iniţiativa particularilor etc.
În concluzie, generalizând asupra celor menţionate, constatăm că în pofida numărului mare de
studii în materie, totuşi cu regret, cercetătorii evită
a se expune expres asupra contribuţiei Curţii Constituţionale la asigurarea legalităţii în cadrul statului,
în special, la asigurarea „legalităţii constituţionale”,
concept ce cu mici excepţii practic nu poate fi atestat
în doctrina noastră juridică. Acest fapt ne-a motivat
a dezvolta aspectul dat în cuprinsul a câtorva studii
realizate anterior, existând în acest sens şi două argumente de esenţă [46, p. 33; 47, p. 65-66]:
• în primul rând, activitatea jurisdicţională presupune implicit activitatea desfăşurată de către jurisdicţia constituţională;
• în al doilea rând, regimul legalităţii în condiţiile statului de drept practic este de neimaginat în
lipsa elementului său primar – a regimului constituţionalităţii, altfel spus în lipsa nucleului său – legalitatea constituţională (constituţionalitatea).
Privind în ansamblu studiile realizate de către
cercetătorii autohtoni pe marginea problemei rolului activităţii jurisdicţionale în asigurarea legalităţii
constatăm că lipseşte o abordare integrativă şi complexă a acesteia, problema fiind tratată doar fragmentar, rămânând în umbră importante aspecte ale
acesteia.
Prin urmare, considerăm necesar şi oportun a suplini acest gol din doctrina juridică, prin iniţierea şi
dezvoltarea unor investigaţii ştiinţifice şi dezbateri
teoretice axate cu preponderenţă pe următoarele coordonate [48, p. 16; 46, p. 34; 47, p. 66]:
- fundamentarea teoriei contemporane a legalităţii şi a legalităţii constituţionale (constituţionalităţii);
- concretizarea conţinutului categoriei „activitate jurisdicţională” şi identificarea subiecţilor în
competenţa cărora este atribuită;
- identificarea locului şi rolului puterii judecătoreşti în cadrul statului de drept şi a sistemului separaţiei puterii în stat;
- precizarea contribuţiei jurisdicţiei de drept
comun şi a jurisdicţiei constituţionale la asigurarea
legalităţii şi a legalităţii consituţionale într-un stat
de drept.
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Teoria dreptului
CZU -

UNELE REFLECȚII REFERITOR LA CONTURUL FUNDAMENTAL AL
CONȚINUTULUI ȘI ESENȚEI DE EGALITATE JURIDICĂ
Adelina FLOREA,
doctor în drept, conferențiar universitar interimar
REZUMAT

Conceptul de egalitate naște deseori controverse teoretice în domenii variate, inclusiv în cel al dreptului. Doctrina
juridică nu s-a preocupat în amănunt cu definirea acestui standard, delimitarea subiectului fiind realizată doar tangențial
și destul de formal, fondul dezbaterii fiind furnizat de către jurisprudență, care a trebuit să remedieze absența doctrinară
printr-o avalanșă de aplicări specifice ale principiului egalității, fapt ce a avut drept consecință îmbogățirea conținutului lui
normativ.
Cuvinte cheie: principiile dreptului, principiul egalității, drepturile omului, egalitate juridică, răspundere juridică.

SOME REFLECTIONS CONCERNING THE FUNDAMENTAL CONTENT OF THE LEGAL
EQUALITY CONTENT AND ESSENCE
SUMMARY

The concept of equality often raises theoretical controversy in various areas, including law. The legal doctrine has not
been thoroughly concerned with the definition of this standard, the delimitation of the subject being achieved only tangentially and formally, the substance of the debate being provided by jurisprudence, which had to remedy the doctrinal absence
through an avalanche of specific application of the principle of equality, which resulted in the enrichment of its normative
content.
Keywords: principles of law, principle of equality, human rights, legal equality, legal liability.

I

ntroducere. Egalitatea naşte deseori controverse teoretice în domenii variate, inclusiv în cel
al dreptului. Astfel, în literatura de specialitate, egalitatea este interpretată ca reprezentând nediscriminarea sau ca un tratament juridic ce nu ţine cont de nici
un criteriu neesenţial, aplicabil subiectelor de drept.
Neesenţial, din punctul de vedere al dreptului, este
considerat orice criteriu ce nu poate influenţa drepturile şi obligaţiile de natură juridică ale subiectului de
drept. Aici includem, apartenenţa etnică, limba vorbită, rasa, sexul, opinia politică, confesiunea religioasă
etc. Astfel, în planul dreptului, egalitatea reprezintă
poziţii identice pentru subiectele de drept. Totuşi,
dreptul nu are exclusivitate în ceea ce priveşte operarea cu noţiunea şi fenomenul egalităţii. Dimpotrivă,
orice domeniu al vieţii sociale are, cel puţin, tangenţă
cu respectivul fenomen. Aici includem morala, religia
etc.
Evoluţia societăţii îl determină tot mai mult pe om
să realizeze locul şi rolul care-i revine în cadrul acestei societăţi. Mai mult decât atât, omul devine conştient de drepturile şi libertăţile pe care le poate pretinde
şi care trebuie reglementate şi garantate de către stat.
Legislaţia nu poate însă oferi fiecărui individ, în mod
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separat, condiţii de afirmare particulare, dar, cu certitudine, şanse egale de afirmare.
Scopul studiului îl constituie analiza multilaterală și complexă a conturului fundamental al esenței și
conținutului conceptului de egalitate juridică în calitate de ideal social și principiu juridic de organizare
a vieții sociale, cercetarea aspectelor conceptuale,
normative și legale ale principiului egalității de drept,
or scopul final al lucrării este reprezentat de studiul
complex de natură teoretică cu conexiuni practice ale
esenței și conținutului egalității de drept, precum și
a interacțiunii acestui principiu cu celelalte principii
ale răspunderii juridice. Această interacțiune urmează
a fi examinată din perspectiva unei eficiente realizări
a răspunderii juridice și a respectului față de normele
de drept.
Metode utilizate şi materiale aplicate. În procesul de realizare a studiului au fost aplicate metode de
cercetare ştiinţifică proprii teoriei dreptului: metoda
logică, metoda istorică, metoda comparativă, metoda
prospectivă etc.
Rezultate obținute și discuții. În virtutea numărului mare de izvoare, principiul egalităţii a fost comparat cu palierul unei catedrale sau a unei construcţii
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gotice [1, p, 343]. Acest lucru însă nu ştirbeşte unitatea principiului egalităţii., care se particularizează în
funcţie de domeniul căruia i se aplică [2, p. 44].
În ceea ce priveşte dreptul, aşa cum se deduce din
cele de mai sus, chiar pornind de la principiile sale
fundamentale, ne întâlnim cu fenomenul egalităţii.
Astfel, principiile generale ale dreptului reprezintă o
preocupare constantă a doctrinarilor, exprimând cele
mai înalte aspiraţii ale omului: libertatea, egalitatea,
dreptatea, unitatea, determinând în acelaşi timp existenţa realităţii juridice materiale, în calitatea lor de
premise ale ordinii juridice pozitive. În jurul acestor
precepte fundamentale se dezvoltă întreaga viaţă juridică internă şi internaţională, reprezentând un subiect
de maximă rezonanţă în gândirea juridică.
În domeniul dreptului, principiile reprezintă pilonii fundamentali ce asigură premisele aplicării legii în
strictă conformitate cu litera sa. Nu reprezintă, din păcate, şi o garanţie a respectului faţă de lege din partea
membrilor societăţii. Cu toate acestea, inexistenţa sau
existenţa cu concomitenta nerespectare a principiilor
din domeniul dreptului, ar favoriza cu siguranţă ilegalităţile. Acest lucru este însă incompatibil cu ceea ce
reprezintă statul de drept. În plus, un stat de drept nu
poate exista fără o lege bine gândită şi, totodată, respectată. Respectul legii va fi însă exclusiv eficient în
situaţia în care legea atestă tendinţa spre perfecţiune,
tendinţa de a fi corectă şi nepărtinitoare cu toţi. Legea
este considerată a fi nepărtinitoare doar atunci când
porneşte de la principiul egalităţii tuturor membrilor
societăţii. De aici şi importanţa principiului egalităţii
în domeniul dreptului.
Polimorfismul principiului constituţional al egalităţii face extrem de dificilă încercarea de definire
a acestui concept. Indiferent de faptul dacă îl considerăm un principiu obiectiv de drept sau un drept
subiectiv fundamental, principiul constituţional al
egalităţii se exprimă printr-un şir de valori - perechi
precum: egalitate strictă/egalitate relativă, egalitate
formală/egalitate materială etc. [2, p. 3].
În vederea evidenţierii importanţei egalităţii juridice, considerăm necesară punerea în lumină a tipurilor egalităţii care s-au conturat de-a lungul istoriei ca
rezultat al analizei conceptului de egalitate [3]. Egalitatea politică presupune:
- votul universal, drepturi politice egale;
- participarea permanentă şi egală a cetăţenilor la
exercitarea puterii (direct şi prin reprezentanţi).
Egalitatea juridică presupune, în esenţă, egalitatea cetăţenilor în faţa legii:
- statul are obligaţia de a trata în mod egal toţi cetăţenii, nefavorizând şi nediscriminând pe nimeni;
- fiecare cetăţean poartă răspunderea faptelor
sale.
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Egalitatea economică, sub aspectul veniturilor sau
proprietăţii, poate părea, la prima vedere, atractivă.
Totuşi promovarea egalităţii economice poate pune în
pericol anumite libertăţi. Obţinerea egalităţii economice presupune intervenţia statutului în viaţa socială
şi economică.
Statul democratic poate urmări exigenţa egalităţii,
asigurând pentru cetăţenii săi:
- egalitatea civilă, care însemnă egalitatea în faţa
legii, egalitatea în raport cu sistemul de drepturi şi
de obligaţii (dreptul la educaţie, pedepsirea celui ce a
încălcat legea etc.);
- egalitatea şanselor.
În dreptul contemporan, doctrina dreptului natural
fundamentează drepturile şi libertăţile omului. Pentru
a ilustra, cităm primul alineat din preambulul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, care indică
„Considerând că recunoaşterea demnităţii inerente
tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor
egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume...” şi art.1 din Declaraţia
adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948: „Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi, toate sunt înzestrate cu
raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele
faţă de altele în spiritul fraternităţii”.
Una dintre cele mai cunoscute şi influente teorii
politico-juridice este Teoria Contractului Social, ai
cărei reprezentanţi de seamă au fost englezii J. Locke
şi T. Hobbes, alături de francezul Ch. Montesquieu şi
J. J. Rousseau. Ideea de bază care se degajă din această
teorie este aceea că, prin intermediul contractului, s-a
găsit o formă de asociere care să apere şi să garanteze
atât persoanele, cât şi bunurile fiecărui asociat şi care
să-i permită fiecărui cetăţean să-şi păstreze libertatea
şi să afirme egalitatea faţă de ceilalţi [4, p.33]. Pe lângă o egalitate generală, teoria contractualistă mai face
loc şi egalităţii în aplicarea răspunderii juridice faţă
de toţi membrii societăţii.
Jean-Jacques Rousseau este cel care a admis în
mod egal tuturor vinovaţilor pedeapsa cu moartea în
calitate de sancţiune pentru fapte antisociale grave
şi cel mai reprezentativ dintre contractualişti. Importanţa pe care el o acordă acestui contract social
se datorează scopului acestuia - asigurarea protecţiei
părţilor contractante, în numele căruia este justificat
orice mijloc de pedeapsă la care poate recurge partea
contractantă, inclusiv pedeapsa cu moartea, pentru
apărarea intereselor sale.
J.-J. Rousseau divizează legile în câteva categorii:
politice (fundamentale) - reglementează relaţia suveranului cu statul; civile - reglementează relaţiile dintre
cetăţeni sau dintre cetăţeni şi stat; penale - „reglementează relaţia dintre persoană şi lege” (infracţiunile şi
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pedepsele), răspunderea juridică fiind reglementată de
legea penală şi care „nu au atât rolul de categorie distinctă de legi, cât rolul de a conferi forţă şi autoritate
celorlalte legi” [5, p. 190]. Ultima categorie de legi,
stabilită de J.-J. Rousseau, reprezintă obiceiurile, mai
cu seamă opinia publică. Aşadar, rolul pe care îl are
legea penală, în opinia lui J. J. Rousseau este imens,
deoarece ea conferă forţă juridică, ba mai mult decât
atât - autoritate - celorlalte categorii de legi, în opinia
lui J.-J. Rousseau, prin aplicarea sancţiunilor prevăzute de norma juridică penală se poate cultiva respectul faţă de litera legii, în general, ceea ce conferă un
caracter şi un rol aparte răspunderii juridice. Ceea ce
este deosebit de important, este faptul că toate aceste
categorii de legi tratează însă subiectele pe poziţie de
egalitate şi nicidecum altfel.
În general, sistemele contractualiste afirmă că
oamenii, hotărându-se să convieţuiască în societate,
au cedat puterii sociale dreptul de a sancţiona, de a-i
proteja (Hobbes şi Grotius), dreptul de a aplica legile
constituind pactul social (Fichte).
Ch. L. de Montesquieu a continuat ideile predecesorilor săi atât în ceea ce priveşte egalitatea subiectelor dreptului, în ceea ce ţine de răspunderea juridică,
precum şi manifestarea egalităţii în cadrul instituţiei
răspunderii juridice. Una dintre cele mai importante opere ale sale. Despre spiritul legilor, abordează
problema ce ne interesează. Autorul face conexiunea
dintre forma de guvernământ şi caracterul sancţiunilor aplicate celor ce încalcă legea. Astfel, statelor despotice le este specifică duritatea sau asprimea sancţiunii, pe când formelor precum monarhia şi republica
le este mai apropiat umanismul sancţiunii juridice.
Montesquieu vede impactul formei de guvernământ
asupra nivelului criminalităţii şi deci, asupra frecvenţei cu care se aplică sancţiunea juridică. În acest sens,
autorul menţionează că în statul democratic predomină sentimentul responsabilității, ceea face ca fiecare cetăţean al respectivului stat să aibă un simţ al
responsabilităţii sporit, ceea ce ar conduce inevitabil
la diminuarea numărului de infracţiuni şi a altor nelegiuiri. În urma comportamentului cetăţenilor, legile
în aceste state nu trebuie să fie dure. În plus, aici legiuitorul are o preocupare de bază: să prevină comiterea de fapte antisociale, preocupare mai importantă
decât a pedepsi pentru comiterea de atare fapte, spre
deosebire de statele despotice în care lucrurile stau
exact invers, şi anume: cetăţenii sunt duri, cu caractere imposibil de controlat, ei fiind mult mai predispuşi
spre comiterea de fapte antisociale. Din aceste cauze,
statul este obligat să reacţioneze astfel, încât planca
durităţii sancţiunilor pentru aceste acţiuni să fie ridicată la maximum. Prin urmare, din cele expuse deducem că legiuitorul din statele autoritare are grijă mai
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mult de sancţionarea celor ce comit fapte antisociale,
întrucât prevenirea lor nu reuşeşte în aceeaşi măsură
ca legiuitorului din statele cu forme moderate de guvernă mint [6, p. 318].
În etapa actuală putem afirma că instituţiile democratice trezesc şi flatează pasiunea pentru egalitate fără a o putea vreodată satisface, întorcându-ne în
timp, la istoricul dispoziţiilor constituţionale autohtone, observăm că în dreptul nostru, în mod tradiţional,
egalitatea a fost considerată mai degrabă ca un drept
fundamental al cărui definire impune cu necesitate
enumerarea anumitor criterii în funcţie de care orice
discriminare este interzisă, tradiţie pe deplin valorificată de actualul text constituţional ce consacră aşanumitele criterii ale nediscriminării: „Toţi cetăţenii
Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate,
origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială” - art. 16 din
Constituţia R. M. [7, art. 16].
Ca regulă, majoritatea drepturilor fundamentale
sunt regăsite o singură dată în textul constituţiilor, dar
principiul egalităţii poate fi regăsit în mai multe texte
ale unei singure Constituţii, în scopul unei mai bune
aplicări a acestuia [8, p. 4].
Conceptul de egalitate are o natură polisemică, hibridă, ce fundamentează regimurile democratice. Din
perspectiva legii naturale, libertatea şi egalitatea sunt
simetrice sau angajează interpretări ce le privilegiază
alternativ, în ordine deductivă. Egalitatea contractuală
a cetăţenilor unei societăţi e considerată a fi condiţia
derivată, pentru ca toţi să-şi poată exercita o libertate
înscrisă în natura individuală, existând astfel obiecţia formalismului acestei egalităţi parţiale. Distincţia
dintre egalitatea metafizică şi egalitatea naturală (metaistorică, anterioară intrării ei într-o societate) este
urmată de constatarea fundamentării acestui drept
prin două concepţii sincretice: rights of man (egalitate proprie unei societăţi anume, empirică, funcţională) şi human rights (egalitate generică a umanităţii, cu
miză dogmatică într-o definire absolută a omului) [9,
p. 324]. Cert este că ideea libertăţii, egalităţii şi demnităţii umane se materializează în principiile fundamentale ale dreptului care guvernează întregul proces
legislativ. În acest context, J. J. Rousseau stipulează
că procesul guvernării trebuie să se întemeieze pe
norme de drept prevăzute într-un contract social, care
să conţină atât drepturi şi obligaţii pentru guvernanţi,
cât şi pentru guvernaţi, astfel ca principiile justiţiei
şi echităţii să se înfăptuiască după următoarele comandamente: “Nimeni nu trebuie să fie atât de bogat,
încât să-l poată cumpăra pe altul” şi “Nimeni atât de
sărac, încât să fie silit să se vândă” [10, p. 121]. Acest
aspect se referă atât la egalitatea în drepturi, cât şi la
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demnitate. Ea nu semnifică în nici un fel uniformitate. Din contra, ea permite de a fonda respectul diferenţelor. Acest principiu al „egalităţii în demnitate şi
drepturi” constituie un soclu fundamental al edificiului dreptului.
Egalitatea se adresează, în egală măsură, autorităţilor publice şi persoanelor private, dar poate fi invocată în mod eficient şi de subiectele colective de drept
nu doar de cele individuale, sub forma unei egalităţi
de tratament, acest lucru fiind posibil în măsura în
care orice subiect de drept are, cel puţin, vocaţia de
a fi tratat nediscriminatoriu. John Rawls consideră că
inegalităţile sociale rezidă în diferenţele dintre beneficii şi datoriile ataşate lor. El trasează o distincţie între
echitate (o practică socială este echitabilă în măsura
în care actorii implicaţi cunosc şi acceptă normele ce
reglementează practică respectivă) şi dreptate (legitimitatea unei practici în raport cu sistemul de valori al
societăţii respective).
Edificiul constituţional al oricărei ţări este, cu
siguranţă, sortit prăbuşirii, dacă principala coloană de susţinere a acestuia - drepturile şi libertăţile
resortisanților - nu este reală şi durabilă. Indubitabil,
dinamica istoriei umanităţii sugerează forma de mişcare a unui bumerang: totul pleacă de la om şi revine
la el, în folosul sau împotriva lui. Prin urmare, putem
afirma faptul că omul reprezintă reperul axiologic
cardinal al oricărui sistem juridic [11, p. 115]. Astfel,
nu este deloc întâmplător faptul că, după un prim titlu
în Constituţie, care sintetizează unele dintre principiile ce guvernează întreaga materie constituţională, urmează titlul având ca substanţă drepturile, libertăţile
şi îndatoririle fundamentale, considerat a fi „un titlu
cu ambiţii tutelare” [11, p. 115].
Egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii; egalitatea de tratament juridic; egalitatea şanselor; nediscriminarea; salariu egal pentru o muncă egală şi alte realizări ale progresului gândirii umane au găsit oglindire
în reglementările naţionale şi internaţionale. Meritul
deosebit, în acest sens, le revine revoluţionarilor francezi, care au afirmat principiile libertăţii, egalităţii şi
justiţiei în calitate de fundamente ale statalităţii. Principiul egalităţii se regăseşte şi în legislaţia comunitară, precizându-se obligativitatea respectării acestuia
de către statele - membre, instituţiile comunitare neputând adopta în cadrul legislaţiei lor criterii care ar
aduce atingere acestui principiu. De asemenea, o largă
aplicabilitate în cadrul procedurii instituite de Curtea
Europeană de justiţie o are principiul nediscriminării,
chiar şi în cazul în care a fost vorba de un tratament
arbitrar şi nejustificat între două persoane în cadrul
politicii de personal al instituţiilor comunitare.
Tratatul de la Amsterdam a transformat egalitatea
de tratament între bărbaţi şi femei într-un obiectiv al
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Comunităţii (art. 2) prin prevederea nevoii de a se
elimina inechitatea şi a se promova egalitatea între
bărbaţi şi femei (art. 3 par. 2 TCE).
Carta drepturilor fundamentale ale UE stipulează:
“Orice discriminare bazată pe sex, culoare, origine
etnică sau socială, trăsătură genetică, limbă, credinţă
sau religie, opinii politice sau de altă natură, calitatea
de membru al unei minorităţi naţionale, proprietate,
naştere, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală va fi
interzisă” (art. 21).
Mai mult decât atât, Tratatul de la Lisabona prevede că principiul egalităţii este “una dintre valorile
UE” (art.11).
Reieșind din cele expuse, formulăm concluzia că,
în etapa actuală, pe bună dreptate, principiul egalităţii
este regăsit în multiple texte normative, întrucât este
unul dintre pilonii statului de drept, ceea ce semnifică
imensa importanţă pe care acesta o prezintă pentru
garantarea exercitării libere a drepturilor şi libertăţilor fiecărui subiect de drept.
În doctrina de specialitate s-a creat opinia că egalitatea juridică este un principiu de drept având valoare
de axiomă juridică. O atare interpretare a „egalităţii
juridice” a devenit tradiţională în doctrina juridică.
Aceasta se fundamentează pe particularităţi constructive ale egalităţii juridice, care se exprimă în capacitatea acesteia de a constitui ideea fundamentală a
conştiinţei juridice şi vectorul fundamental al politicii
statului în domeniul dreptului şi, totodată fiind consfinţită juridic să exercite influenţă reglementativă
asupra comportamentelor persoanelor [12, p. 15]. În
ansamblu, aceste particularităţi ale egalităţii juridice
o caracterizează în calitate de principiu fundamental
de drept, care constituie scopul, mijlocul, finalitatea şi
criteriul de acţiune a dreptului [13, p. 41].
În opinia noastră, formula clasică a instituţiei juridice a principiului egalităţii de drept a fost consfinţită
în art. 6 din Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului, care stipulează: „Legea exprimă voinţa tuturor.
Toţi cetăţenii sunt în drept să participe direct sau prin
reprezentanţii lor la adoptarea ei. Aceasta este unică
şi apără sau sancţionează. Toţi cetăţenii sunt egali în
faţa legii şi de aceea au acces egal la funcţiile publice
şi orice alte servicii în corespundere cu capacităţile
şi aptitudinile personale fără careva diferenţieri, cu
excepţia celor condiţionate de propriile capacităţi.
[14, p. 14]”. Aceeaşi formulă a egalităţii de drept este
consfinţită şi de Constituţia Republicii Moldova art.
16, alin. (2): „Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt
egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de origine etnică, limbă, religie, sex, opinie,
apartenenţă politică, avere sau de origine socială [7].
În acest fel, principiul egalității de drept, în calitate
de instituţie juridică complexă, desemnează consfin-
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ţirea juridică a identicităţii poziţiei sociale a persoanelor, exprimată în egalitatea în faţa legii şi egalitatea
în drepturi.
Principiile generale de drept recunoscute la nivel
mondial reprezintă ideile călăuzitoare prelucrate de
ONU şi alte organizaţii internaţionale şi exercită o
influenţă globală asupra practicii judiciare a tuturor
statelor. Din analiza conţinutului elementelor fundamentale ale principiului egalităţii de drept se evidenţiază indisolubila conexiune a acestuia cu instituţia drepturilor şi libertăţilor omului. Anume această
circumstanţă constituie temeiul suficient de a atribui
principiul egalităţii de drept la categoria principiilor
fundamentale ale dreptului.
Recunoaşterea în unanimitate a principiului egalităţii de drept se exprimă în aceea că componentele
lui - egalitatea în faţa legii şi egalitatea în drepturi
reprezintă: 1) fenomene obligatorii a fi recunoscute şi
asigurate de către toate statele democratice („Fiecare
stat participant la prezentul Pact, - stipulează art. l din
Pactul internaţional cu privire la drepturile politice
şi civile, - se obligă să respecte şi să asigure tuturor
celor aflaţi pe teritoriul său şi sub jurisdicţia sa drepturile recunoscute de Pact, fără nici o diferenţă bazată
pe rasă, naţionalitate, sex, limbă, religie, convingeri
politice, origini sociale şi naţionale, situaţie materială
sau altă circumstanţă”); 2) expresia ce reflectă esenţa
şi natura juridică a reglementării juridice.
Concluzii. Formalizarea egalităţii este etapa finală a formării egalităţii în calitate de fenomen independent. Opinăm că anume aceasta şi este legitim şi
esenţial în înţelegerea procesului formativ al egalităţii
sociale. Echitatea, libertatea şi răspunderea reprezintă
fundamentele sociale de bază ale egalităţii de drept.
Fiecare dintre ele nu este doar obiect de egalare şi criteriu al egalităţii de drept, ci şi modalitate sau mijloc
(formă), şi instrument de realizare a acesteia.
Analiza elementelor de conţinut al principiului
egalităţii de drept permite concluzionarea referitoare
la existenţa unei strânse şi indisolubile conexiuni a
acestuia cu instituţia drepturilor şi libertăţilor omului. Această concluzie, la rândul ei, permite atribuirea
principiului egalităţii de drept la categoria principiilor
fundamentale ale dreptului.
Principiul egalităţii de drept reprezintă ideea călăuzitoare fundamentală a sistemelor democratice de
drept, care proclamă egalitatea oamenilor în faţa legii
şi egalitatea lor în drepturi prin consfinţirea etalonului
unic al echităţii, libertăţii şi răspunderii în actele normative interne şi internaţionale.
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REFLECȚII ASUPRA RĂSPUNDERII POLITICE A PARLAMENTULUI
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REZUMAT

Articolul este consacrat unei probleme foarte actuale pentru societatea noastră – răspunderea Parlamentului, mai concret
răspunderii politice a acestuia. Pornind de la insuficienta cercetare a acestei forme de răspundere a Parlamentului în doctrina
de specialitate, autorul își propune să elucideze esența și particularitățile acesteia, dar și să traseze o delimitare clară între
răspunderea politică a acestei autorități și răspunderea sa juridică.
Cuvinte-cheie: parlament, răspundere, răspundere juridică, răspundere politică.

REFLECTIONS ON THE POLITICAL LIABILITY OF THE PARLIAMENT
Victor Micu,
PhD student
SUMMARY

The article is devoted to a very current issue for our society - the responsibility of Parliament, more specifically – its
political responsibility/liability. Starting from the insufficient research of this form of accountability of the Parliament in
the specialized doctrine, the author aims to elucidate the essence and its peculiarities, but also to draw a clear delimitation
between the political responsibility of this authority and its legal liability.
Keywords: parliament, responsibility, legal liability, political responsibility.

I

ntroducere. După cum ne-am expus în mai
multe studii publicate anterior, fără a neglija
importanţa teoretică şi practică a diferitor clasificări
atestate în doctrină, principalele forme de răspundere
a Parlamentului în calitatea sa de autoritate reprezentativă sunt [6, p. 194; 7, p. 158; 5, p. 59]: răspunderea
politică şi răspunderea juridică.
În opinia noastră, cunoașterea detaliată a acestor
forme de răspundere este una principială pentru întregul proces de responsabilizare a organului reprezentativ suprem din stat și a membrilor săi, mai ales în
contextul dezvoltării democrației și consolidării statului de drept în Republica Moldova. În pofida acestui fapt, trebuie să recunoaștem că în doctrină prea
puțin s-a vorbit despre aceste forme de răspundere.
Mai mult, pe alocuri cercetătorii le confundă fără a
încerca o delimitare clară între ele, chiar dacă la o
primă vedere este evident că acestea sunt două forme
de răspundere distincte.
Scopul studiului. Pornind de la aceasta și ținând
cont de faptul că asupra răspunderii juridice a Parlamentului ne-am expus deja cu alte ocazii, în prezentul
studiu ne propunem o abordare succintă a răspunderii
politice a Parlamentului, în vederea elucidării esenței
și particularităților acesteia, dar mai ales pentru a trasa o delimitare clară între aceasta și răspunderea juridică a Parlamentului.
Rezultate obținute și discuții. Iniţial, merită reiterată ideea conform căreia, în general, răspunderea
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politică a reprezentanţilor stă la baza democraţiei reprezentative, existând o legătură foarte strânsă între
răspundere şi reprezentare. Astfel, dacă un guvernant
reprezintă poporul, el trebuie să fie responsabil în faţa
acestuia, ceea ce implică pentru reprezentant nu numai obligaţia furnizării de explicaţii regulate ori de
câte ori acestea îi sunt cerute în timpul mandatului, ci
şi posibilitatea de a fi înlăturat de la putere ca urmare
a reînnoirii mandatului la următoarele alegeri [10, p.
39].
În legătură cu conceptul de răspundere politică, în
doctrină au fost formulate trei teorii [10, p. 258]:
prima priveşte conceptul ca fiind unul sui generis, fără nicio legătură cu conceptul de răspundere
în general,
a doua – înţelege răspunderea politică ca o
formă specială a răspunderii juridice (fiind denumită
şi răspundere politico-juridică);
a treia – comasează răspunderea politică cu
cea morală într-o formă distinctă de răspundere politico-morală.
După cum se ştie, în cadrul conceptului de răspundere în general, este necesară îndeplinirea mai multor
condiţii, precum: existenţa unei proceduri reglementate strict de lege pentru angajarea acesteia, săvârşirea
unei fapte ilicite (prin care să se încalce o normă de
drept) şi aplicarea unei sancţiuni (de către autorităţi în
limita competenţelor prevăzute de lege).
În raport cu aceasta, răspunderea politică dispune
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de cu totul alte trăsături. În acest sens, este unanim
admis că aceasta intervine indiferent de săvârşirea
unei fapte culpabile, în sens juridic. În consecinţă,
răspunderea politică nu poate fi caracterizată prin tandemul culpă-sancţiune, aşa cum se întâmplă în cazul
răspunderii în general [10, p. 258]. Mai mult, nici instanţele care aplică o asemenea răspundere nu coincid
cu cele proprii răspunderii juridice.
Din perspectiva dată, răspunderea politică este
văzută ca o răspundere a organelor de stat şi a demnitarilor faţă de popor (populaţie) pentru necorespunderea activităţii încrederii acordate [17, p. 64]. În mod
special, răspunderea politică are la bază ideea că guvernanţii sunt în serviciul guvernaţilor, răspunzând în
faţa corpului electoral în mod direct atunci când acesta se pronunţă cu prilejul noilor alegeri [10, p. 259].
Pornind de la aceste momente, în doctrină se susţine că răspunderea politică a Parlamentului se angajează, pentru motive politice, în faţa unu organ politic,
care este corpul electoral [10, p. 258]. Ea decurge din
fapte prin care sunt încălcate reguli politice extrajuridice (atât de către Parlament, cât şi de parlamentari şi
partidele politice reprezentate în Parlament) şi conduce la suportarea unor sancţiuni extrajuridice, precum
[8, p. 186]:
ostilitatea populaţiei manifestată prin mitinguri, demonstraţii, marşuri de protest; ostilitatea presei, scăderea credibilităţii dovedită de sondajele de
opinie (sancţiuni politice aplicate în timpul exercitării
mandatului – e.n.);
pierderea alegerilor (sancţiune politică aplicată după expirarea mandatului – e.n.) etc.
Astfel, sancţiunea, impusă politic, de către autorităţi politice şi pentru motive politice va fi o sancţiune
politică, manifestându-se, în special, printr-un dezacord politic (vot de neîncredere) ce duce la pierderea
puterii. Totodată, aceasta are un regim juridic special,
ce presupune proceduri specifice, diferite de formele
răspunderii juridice (civile, penale sau administrative), reglementate, de regulă, de constituţii şi se referă,
în special, la procedura votului [10, p. 258].
Analizând răspunderea politică din punctul de
vedere al interacţiunii politicii cu dreptul, cercetătorii ruşi [12, p. 197-198] susţin că pentru răspunderea
politică nu există temeiuri ca atare, aceasta fiind, mai
întâi de toate, o constrângere nejuridică, determinată de necorespunderea viziunilor ce ţin de realizarea
politicii de stat. Respectiv, forma dată de răspundere
poate fi aplicată ca mijloc de soluţionare a conflictelor politice sau de atingere a consensului între adepţii
diferitor forţe politice.
În pofida trasării unei astfel de distincţii clare între
răspunderea juridică şi cea politică (pe care o susţinem), totuşi, în prezent (în condiţiile în care teoria
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răspunderii a evoluat foarte mult) unii cercetători români susţin că tradiţionala răspundere politică este de
fapt tot o formă a răspunderii juridice, o instituţie a
dreptului constituţional (în cazul parlamentarilor), respectiv a dreptului administrativ (în cazul Şefului de
stat şi al miniştrilor) [1, p. 138; 3, p. 328].
În ce priveşte răspunderea Parlamentului în ansamblu, în doctrina aceluiaşi spaţiu, se consideră că
răspunderea juridică este cuprinsă în cadrul răspunderii politice, putându-se chiar vorbi în acest caz de răspunderea politico-juridică a Parlamentului, răspunderea politică având o sferă mai cuprinzătoare decât
cea juridică [10, p. 391].
Mai mult, o asemenea poziţie poate fi atestată şi în
doctrina rusă. În acest sens, unii autori [11, p. 30-31]
sunt de părerea că răspunderea subiecţilor raporturilor juridico-statale este o răspundere politică, deoarece are loc în sfera exercitării puterii politice şi realizării intereselor politice. Pe de altă parte însă, această
răspundere este juridică, întrucât este reglementată de
actele normativ-juridice. Pe cale de consecinţă, subiecţii dreptului statal (dreptului constituţional – e.n.)
poartă răspundere politico-juridică (identificată de
mai mulţi cercetători cu răspunderea constituţională
[14, p. 37; 13, p. 5; 16, p. 338]).
În acelaşi context, suscită interes şi o altă opinie
expusă în literatura de specialitate rusă [15] (citată de
autorul autohton I. Muruianu [9, p. 134]), prin care
se propune instituirea unei răspunderi care să survină
pentru rezultatul activităţii desfăşurate pe parcursul
mandatului, pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor propuse. În concret, se descrie un mecanism de
răspundere politică care de fapt reprezintă un control
(instituit prin lege adoptată pe calea referendumului) din partea poporului asupra înalţilor demnitari
de stat, care ar putea lua forma unui referendum la
finele expirării mandatului deputaţilor (ori a şefului
statului) pentru a decide: „Merită promovare”, „Fără
consecinţe” sau „Merită pedeapsă”. În primul caz, reprezentanţii puterii sunt declaraţi eroi şi sunt trataţi
corespunzător, în cel de-al doilea, faţă de ei nu se ia
nici o măsură, în al treilea – reprezentanţii execută
o pedeapsă cu închisoarea pe o perioadă echivalentă
mandatului exercitat.
Sfidând pe alocuri anumite principii de drept (în
special, în ultimul caz), totuşi trebuie să recunoaştem
că propunerea e una îndrăzneaţă şi practic inacceptabilă pentru guvernanţi, chiar şi sub forma unei răspunderi politice. Cu toate acestea însă, considerăm că
în pofida faptului că autorul enunţă caracterul politic
al răspunderii în cauză, sunt întrunite o serie de elemente şi trăsături ce denotă natura juridică a acesteia.
Pornind de la aceste momente, apreciem acest caz ca
fiind un exemplu ce destul de clar şi elocvent reflectă
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cât de uşor se poate confunda răspunderea politică cu
cea juridică şi vice versa.
Referitor la teoria răspunderii politico-morale a
Parlamentului, mai întâi vom preciza unele momente
cu caracter general ce ţin nemijlocit de răspunderea
morală care, după cum se ştie, reprezintă în esenţă
asumarea datoriei omului ca fiinţă morală, liber consimţită, faţă de sine şi faţă de altul/ceilalţi privind însuşirea şi îndeplinirea demnă a unor sarcini, cerinţe,
nevoi, precum şi a urmărilor îndeplinirii acestora [10,
p. 260].
Evident, normele morale sunt dotate cu sancţiuni
de aceeaşi natură. Acestea pot fi exterioare subiectului şi anume o reacţie a mediului social (a colectivităţii) faţă de fapta imorală şi în acest caz avem de a face
cu forme diferite de manifestare a oprobriului public
sau pot fi interioare, din sfera conştiinţei subiectului,
acestea fiind cele mai puternice şi eficiente sub formă
de regrete, păreri de rău, mustrări de cuget sau scrupule de conştiinţă [2, p. 40-41].
Spre deosebire de normele juridice, care pot fi
aduse la îndeplinire cu ajutorul forţei de constrângere
a statului, normele morale au ca sancţiune oprobriul
public, marginalizarea, desconsiderarea, regretul,
mustrarea. Eficienţa sancţiunilor morale depinde de
profilul moral al persoanei, care resimte mai profund
sau mai puţin profund această sancţiune. Toate aceste
aspecte, în viziunea, cercetătorilor [10, p. 260-261],
pot fi transpuse de la nivelul răspunderii morale individuale a fiecărui parlamentar la nivelul răspunderii
Parlamentului, adică a întregii adunări reprezentative
în ansamblul său.
În ceea ce ne priveşte însă (pornind de la esenţa
răspunderii morale), considerăm că este greu de imaginat ca Parlamentul, în ansamblul său, să respecte
normele morale sau etice. Obligaţia respectării acestor norme revine nemijlocit parlamentarilor, relevante
în acest sens fiind şi dispoziţiile Legii despre statutul
deputatului în Parlament [4] care, în art. 15, prevede: „Deputatul este obligat să respecte cu stricteţe
Constituţia, legile, normele etice şi morale” (e.n.).
De asemenea, „deputatul este dator să fie demn de
încrederea alegătorilor, să contribuie prin exemplul
personal la întărirea disciplinei de stat, la îndeplinirea
obligaţiilor civice, la asigurarea drepturilor omului şi
la respectarea legislaţiei”. Pe cale de consecinţă, am
putea conchide că, sub acest aspect, strict vorbind,
parlamentarii sunt pasibili de răspundere politicomorală, în timp ce Parlamentul – doar de răspundere
politică.
Cu toate acestea însă, cercetătorii, privind problema cu mult mai extensiv, susţin că pornind de la faptul
că acţiunile politice ale Parlamentului, întreprinse în
cursul mandatului, sunt analizate de către electorat cu
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prilejul alegerilor, când este evaluat întregul comportament al reprezentanţilor din perspectiva respectării
atât a normelor politice, cât şi a normelor morale, în
vederea reînnoirii sau nu a mandatului, între răspunderea politică şi răspunderea morală a Parlamentului
există o strânsă legătură [10, p. 261]. În acest context,
în doctrină chiar s-a opinat că însăşi noţiunea de răspundere politică se află la intersecţia a două categorii:
„politică” şi „etică”, fiind astfel o răspundere pentru
deciziile luate, o răspundere pentru „imaginea însăşi
a puterii”, sfera sa de aplicare fiind activitatea politică
[12, p. 197].
Aşadar, acţiunea politică a Parlamentului poate
atrage şi pe parcursul mandatului oprobriul corpului
electoral, manifestat sub forma acţiunilor de protest,
demonstraţiilor, întrucât, prin aceasta este posibil să fi
fost încălcate şi norme morale. Prin urmare, oportunitatea luării unor decizii care afectează un grup social
reprezentativ, poate fi sancţionată atât politic, cât şi
moral [10, p. 261].
Adevărata sancţiune pentru modul de acţiune a
Parlamentului, din perspectiva normelor morale şi
politice, este însă sancţiunea electorală [�], care intervine la finalul mandatului şi care constă în nealegerea pentru un nou mandat. Astfel, cele două tipuri de
răspundere a Parlamentului – morală şi politică – sunt
analizate în strânsă legătură, vorbindu-se de o veritabilă răspundere politico-morală, care presupune un
mecanism de evaluare a acţiunii Parlamentului şi a
consecinţelor practice ale acestei acţiuni, atât pe parcursul mandatului, cât şi la finalul său [10, p. 261].
În esenţă, răspunderea politico-morală presupune integrarea în structura personalităţii umane a unui
sistem de valori, principii, norme etice şi politice necesare în acţiunile pe care le întreprinde individul în
domeniul său de activitate. Din acest punct de vedere, participarea responsabilă a fiecărui parlamentar
la conducerea societăţii nu s-ar putea realiza în afara
conştientizării şi integrării organice a sistemului de
valori politico-morale propriu unei societăţi la un moment dat. Pe cale de consecinţă, în elaborarea, aplicarea şi controlul deciziilor pe plan economic, politic,
social-cultural etc., reprezentanţii poporului trebuie
să se manifeste prin comportamente care să exprime
un înalt simţ al răspunderii, ca urmare a integrării sistemului de valori, principii şi norme politico-morale
existente la un moment dat în societate [10, p. 261].
Pe de altă parte, răspunderea politico-morală a
Parlamentului în ansamblul său, ca autoritate reprezentativă, este o răspundere colectivă ce intervine la
expirarea mandatului parlamentar în faţa electorilor;
ea intervine astfel pentru motive politice, morale şi
are ca sancţiune nealegerea pentru un nou mandat,
legislativul desfăşurându-şi mandatul sub control
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electoral. Sancţiunea ce intervine pentru încălcarea
sistemului de valori şi principii politice şi morale se
materializează la finalul mandatului, prin nealegerea
reprezentantului pentru un nou mandat sau chiar prin
nealegerea membrilor partidului politic care s-au abătut de la normele de conduită politico-morală existente în societate, pe perioada mandatului cât s-au aflat la
guvernare [10, p. 268-269].
Generalizând asupra teoriei răspunderii politicomorale a Parlamentului, şi în general, asupra subiectului răspunderii politice a Parlamentului, ţinem să
subliniem următoarele momente importante:
Referitor la teoria răspunderii politico-morale,
considerăm că, strict vorbind:
doar parlamentarii sunt pasibili de răspundere politico-morală (putând fi sancţionaţi cu excluderea din partid), care poate interveni atât pe parcursul
exercitării mandatului, cât şi la finele acestuia,
în timp ce Parlamentul este pasibil doar de
răspundere politică, care intervine, de regulă, la expirarea mandatului şi are drept sancţiune nealegerea
pentru un nou mandat.
Cu toate acestea însă, ar fi incorect să nu remarcăm
că din perspectiva sancţiunii politice principale aplicate (nealegerea pentru un nou mandat), răspunderea
politică a Parlamentului, dar şi a parlamentarilor, este
iluzorie. Aceasta se explică prin faptul că parlamentarii nu sunt aleşi individual, ci pe listele propuse de
partidele politice [7, p. 169].
Respectiv, şi efectul sancţiunii politice date se răsfrânge direct asupra partidelor care participă la alegeri, şi nu asupra parlamentarilor nemijlocit care, cât
nu ar fi de paradoxal, ar putea să obţină şi mai multe
mandate consecutiv în pofida blamului expus de popor la alegeri faţă de activitatea/conduita Parlamentului în timpul exercitării mandatului său.
În concluzie, precizăm că în sensul său strict, de
răspundere politică poate fi pasibil doar parlamentarul,
sancţiunea politică fiindu-i aplicată fie de partidul care
l-a înaintat în calitate de candidat (prin excluderea din
partid), fie de alegătorii care l-au ales nemijlocit (prin revocare, în cazul mandatului imperativ). La aceste şi alte
momente importante vom reveni însă cu alte ocazii.
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REZUMAT

Articolul cuprinde un studiu prin care se trasează o paralelă între actul administrativ și alte acte juridice, precum legea,
actele judecătorești, contractul civil și alte acte juridice, în vederea identificării asemănărilor și deosebirilor dintre acestea.
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ADMINISTRATIVE ACT AND OTHER LEGAL ACTS:
SIMILARITIES AND DIFFERENCES
Mihail Diaconu,
Doctor of Law, Associate Professor
SUMMARY

This article includes a study which proposes to draw a parallel between the administrative act and other legal acts, such
as the law, the judicial acts, the civil contract and other acts, in order to identify similarities and differences between them.
Keywords: administrative act, judicial act, law, civil contract.

I

ntroducere. Varietatea largă a actelor administrative nu împiedică identificarea lor în ansamblul actelor juridice ale puterii publice, limitele de
demarcaţie, după cum vom vedea în continuare, fiind
destul de clare şi evidente.
Pentru început însă, considerăm important a preciza
că semnificaţia juridică a actelor administrative constă
în faptul că, în cadrul sistemului izvoarelor dreptului,
acestea ocupă locul doi după actele legislative [7, p.
64].
Deşi actele juridice au foarte multe trăsături comune între ele, natura juridică a actului administrativ se
deosebeşte esenţial de celelalte acte juridice, adică de
lege, acte judecătoreşti, contracte civile etc.
Scopul studiului. Pornind de la cele menționate,
în prezentul demers științific ne propunem să trasăm
o paralelă între actul administrativ și alte acte juridice,
precum legea, actele judecătorești, contractul civil și
alte acte, în vederea identificării asemănărilor și deosebirilor dintre acestea.
Rezultate obținute și discuții.
Actul administrativ şi legea. Referindu-ne la asemănarea dintre actul administrativ şi lege, vom nota
că [4, p. 7]:
- ambele generează, modifică sau sting anumite
drepturi şi obligaţii;
- ambele sunt o manifestare de voinţă de putere
unilaterală;
- ambele sunt obligatorii spre executare, obligativitatea lor fiind asigurată prin forţa de constrângere a
statului.
Deosebirea dintre acestea constă în următoarele [1,
p. 231]:
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- legea, ca act juridic, are o forţă juridică superioară actului administrativ, deşi sunt acte juridice unilaterale;
- actul administrativ este forma principală de activitate a puterii executive, pe când legea este forma
principală de activitate a puterii legislative [4, p. 7];
- legea este adoptată de Parlament ca unică autoritate legiuitoare şi numai din iniţiativa unor subiecţi cu
drept de iniţiativă legislativă (Preşedintele Republicii,
Guvernul şi deputaţii în Parlament etc.), iar actul administrativ poate fi iniţiat de orice persoană interesată;
- autoritatea legii se întemeiază pe suveranitatea
statului, pe când actul administrativ este emis în baza
legii, având sarcina să organizeze executarea sau să
execute legea, este subordonat acesteia, fiind supus
mai multor forme de control ce-i asigură legalitatea;
- legea este în toate cazurile un act cu caracter normativ generalizator, pe când actul normativ, în majoritatea cazurilor, este un act individual, iar în cazurile
când are caracter normativ, sfera sa de răspîndire este
mai restrânsă, referindu-se la o singură problemă sau la
un grup de probleme determinate;
- legea, fiind un act al puterii legiuitoare, poate fi
suspendată, modificată, interpretată sau abrogată numai
de Parlament, printr-un act de aceeaşi forţă juridică,
excepţie fac Constituţia şi legile constituţionale a căror
interpretare ţine de competenţa Curţii Constituţionale.
Actele administrative pot fi suspendate, interpretate,
modificate sau abrogate atât de organul emitent, cât şi
de organele ierarhic superioare acestora sau de instanţele judecătoreşti;
- actul administrativ este executoriu imediat, iar
legea este urmată de o procedură specială de punere în
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executare (promulgarea, publicarea, emiterea de acte
administrative de organizare a executării) [4, p. 7], respectiv actele administrative sunt cu mult mai mobile
în comparaţie cu legea, ele find supuse numeroaselor
modificări prin intermediul unei proceduri mai simple,
ca în cazul legilor;
- modificarea legii în mod obligatoriu atrage şi
modificarea actelor administrative adoptate/emise în
baza acesteia, iar modificarea actelor administrative nu
implică o asemenea obligaţie, în schimb toate modificările operate trebuie să se încadreze în aceleaşi limite
ale legii în baza căreia a fost adoptat actul administrativ în cauză;
- principalul scop al legii rezidă în reglementarea
juridică a anumitor relaţii sociale, în timp ce scopul actului administrativ constă fie în dezvoltarea reglementării normative a unor relaţii sociale, care au devenit
deja obiect de reglementare legislativă, fie în necesitatea aplicării dispoziţiilor legislative la cazuri concrete
pentru reglementarea unor situaţii singulare din practica administrării, adică aplicarea nemijlocită a dispoziţiilor legii [7, p. 65].
Actul administrativ şi actele judecătoreşti. Conform trăsăturilor sale juridice, actul judecătoresc (sentinţă, hotărâre, dispoziţie, încheiere) constituie un act
al organului de stat ce realizează justiţia, examinează
cazurile penale, civile şi contravenţionale, aplică normele dreptului în vigoare faţă de persoane concrete, ce
au încălcat legea, precum şi soluţionează litigiile dintre
diferiţi subiecţi ai dreptului, care apar în sfera realizării
funcţiilor administraţiei publice. Scopul adoptării/emiterii actului judecătoresc constă în stabilirea vinovăţiei
unei sau altei persoane de comiterea diferitor delicte,
soluţionarea legală şi temeinică a litigiilor [7, p. 69].
Hotărârea judecătorească, ca şi actul administrativ,
este un act juridic, o manifestare unilaterală de voinţă,
de putere, emisă în baza legii, obligatorie spre executare.
Deosebirile esenţiale dintre cele două categorii de
acte constau în faptul că:
- hotărârea judecătorească este actul juridic prin
care se înfăptuieşte puterea judecătorească, pe când actul administrativ realizează puterea executivă. În concret, hotărârea judecătorească este rezultatul exercitării puterii judecătoreşti, forma juridică de realizare a
justiţiei, iar actul administrativ este rezultatul realizării
administrării de stat sau locale, este forma juridică a
administrării. Actul administrativ poate servi ca probă
în procesul judiciar în contextul examinării litigiilor civile, de muncă, fiscale, administrative etc. [7, p. 70];
- prin actul administrativ este organizată executarea legii, iar hotărârea judecătorească intervine pentru
a sancţiona încălcarea legii, soluţionând un litigiu juridic;
- drept temei pentru emiterea actului judecătoresc
serveşte fapta prin care se încalcă legea sau un litigiu
apărut între subiecţii de drept; temei pentru emiterea/
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adoptarea actului administrativ serveşte necesitatea
realizării faptelor administrative în vederea executării
legilor;
- actul administrativ este executoriu imediat, din
momentul emiterii, iar hotărârea judecătorească este
urmată de o procedură de învestire cu formulă executorie prevăzută de normele de procedură penală, civilă,
contravenţională;
- actul judecătoresc întotdeauna este un act individual, prin care se soluţionează un anumit caz sau
litigiu, în timp ce actul administrativ poate fi atât individual, cât şi normativ;
- actul judecătoresc este orientat spre aflarea adevărului asupra cazului examinat şi, de regulă, hotărârea
este emisă în favoarea unei părţi; actul administrativ
este emis/adoptat în vederea asigurării satisfacerii intereselor publice;
- prin emiterea unui act judecătoresc pot fi anulate
sau suspendate actele administrative, în timp ce ultimele nici într-un caz nu pot modifica actele judecătoreşti;
- de asemenea, cele două categorii de acte sunt supuse unui regim juridic diferit, reglementat de normele
ce aparţin diferitor ramuri de drept.
Actul administrativ este emis în baza procedurii
administrative respectându-se principiile necontradictorialităţii şi a sesizării din oficiu, însă hotărârea judecătorească se emite după procedura proprie, civilă sau
penală, având la bază principiile contradictorialităţii şi
a nesesizării din oficiu.
Hotărârea judecătorească este adoptată/emisă de
către instanţele judecătoreşti care, prin esenţa lor, sunt
autorităţi independente şi se supun doar legii. Prin urmare, nimeni nu este în drept să dea indicaţii instanţei
cum să soluţioneze un caz sau altul. Spre deosebire de
acestea, actele administrative pot fi adoptate/emise de
către subiecţii administraţiei atât în baza şi în vederea
executării legii, cât şi a indicaţiilor, a ordinelor autorităţilor ierarhic superioare, care, în limitele competenţei
lor, în procesul de administrare, dispun de dreptul de a
da indicaţii, dispoziţii obligatorii pentru executare de
către organele ierarhic inferioare şi funcţionarii publici
subordonaţi [6, p. 182].
Actul administrativ este în principiu revocabil de
organul emitent sau de organul ierarhic superior, pe
când hotărârea judecătorească nu este revocabilă, instanţa care a emis-o nefiind învestită să o anuleze [1, p.
232] din proprie iniţiativă.
În acelaşi context, vom atrage atenţia că actul administrativ se deosebeşte şi de actele procurorului
(sesizare, contestare, ordine, dispoziţii, instrucţiuni
metodologice etc.) în baza trăsăturilor juridice şi a
conformitenţei emiterii. Actele emise în cadrul supravegherii exercitate de procuror constituie o formă a reacţiei acestuia la încălcarea legii, ele nu conţin norme
juridice noi, precum şi dispoziţii cu caracter administrativ, care sunt caracteristice actelor administrative.
Actul administrativ şi contractul civil. Contractul
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civil reprezintă un act bilateral, încheiat prin acordul
de voinţă a două sau mai multe persoane, ca act juridic încheiat în scopul de a genera, modifica sau stinge
raporturi juridice de drept civil [5, p. 28]. La rândul
său, actul administrativ reprezintă manifestarea unei
singure voinţe juridice, în regim de drept administrativ sau putere publică. Ca şi actele administrative,
contractele din dreptul privat sunt acte juridice care
produc anumite efecte juridice şi sunt obligatorii spre
executare.
Contractul nu poate fi executat din oficiu şi părţile, în caz de neînţelegere, soluţionează problemele
pe cale judecătorească. Actul administrativ însă, fiind
emis în baza şi în vederea executării legii, este executoriu din oficiu.
Regimul juridic aplicabil celor două categorii de
acte este diferit de cel comun, de drept civil în cazul
contractelor şi de cel administrativ, de drept public, în
cazul actelor administrative, ceea ce presupune aplicarea unor norme juridice diferite cu privire la emiterea,
la aplicarea, la controlul legalităţii fiecărui fel de act în
parte [3, p. 124].
Actul administrativ şi alte acte. Actele administrative se deosebesc şi de documentele ce au valoare
juridică şi de actele de serviciu. Documentele care au
valoare juridică (legitimaţia de serviciu, diploma etc.)
prin ele însele nu generează, nu modifică şi nici nu
sting raporturi juridice concrete. Emise potrivit unei
forme prestabilite, ele doar atestă anumite fapte de
natură juridică. De exemplu, ordinul Ministrului Afacerilor Interne de angajare în serviciu a unei persoane
în structurile respective constituie un act administrativ
individual. Anume acest ordin determină modificarea
statutului juridico-administrativ al persoanei în cauză,
apariţia unor raporturi juridice dintre ea şi organul în
care este angajat. Legitimaţia de serviciu primită atestă doar faptul apariţiei raporturilor date [6, p. 182].
După cum am văzut ceva mai sus, unii cercetători
recunosc actele cu valoare juridică (care atestă sau
constată anumite drepturi, obligaţii sau fapte juridice)
ca fiind tot acte administrative [1, p. 220], probabil
în virtutea naturii juridico-administrative a organelor
emitente şi a rolului lor în emiterea/adoptarea actelor
administrative propriu-zise.
Documentele de serviciu (certificate, rapoarte,
dările de seamă, stenogramele şedinţelor etc.) nu au
valoare juridică, dar constituie o importantă sursă de
informaţie. În baza acestor documente, ca şi în cazul
actelor cu valoare juridică, pot fi emise/adoptate acte
administrative (de exemplu, în baza raportului cu privire la încălcarea de către funcţionarul public a disciplinei de serviciu, poate fi emis un ordin de sancţionare disciplinară a acestuia).
În fine, actele administrative se deosebesc şi de
actele organizaţiilor şi asociaţiilor nestatale, care sunt
obligatorii doar pentru membrii acestora, realizarea lor
fiind asigurată prin mijloacele proprii ale organizaţiilor
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(asociaţiilor) în cauză. Aceasta se datorează şi faptului
că actele acestor organizaţii nu sunt emise/adoptate în
regim de putere publică [6, p. 182-183]. Doar în cazul
în care le sunt delegate anumite competenţe din partea statului, actele adoptate în baza exercitării acestor
competenţe capătă semnificaţie juridico-administrativă [7, p. 72].
Generalizând, subliniem că ţinând cont de faptul că
actele administrative constituie acte juridice ce exprimă o manifestare de voinţă juridică unilaterală, emise/adoptate de autorităţile publice în regim de putere
publică, în baza şi în vederea executării legii, acestea
dispun de un regim juridic special, care prin esenţă,
circumscrie limitele legale ale acţiunii administraţiei
publice într-un stat de drept [2, p. 106].
Distincţia dintre actele administrative şi celelalte
acte juridice sau cu valoare juridică are o importanţă
atât teoretică, cât şi practică. Sub aspect teoretic, cunoaşterea acesteia facilitează înţelegerea modalităţii
de acţiune a administraţiei în realizarea sarcinilor şi
exercitarea funcţiilor cu care a fost învestită, precum
şi a forţei juridice cu care se impun actele administrative în activitatatea autorităţilor publice şi a persoanelor fizice şi juridice. Din punct de vedere practic,
distincţia este utilă pentru orientarea cetăţeanului şi a
altor subiecţi de drept în vederea ripostării faţă de orice act al administraţiei considerat că lezează drepturile şi libertăţile persoanei. În acelaşi timp, este un real
reper pentru controlul legalităţii actelor administrative
exercitat de către instanţele judecătoreşti.
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REZUMAT

Existența unui cadru legislativ bine formulat, experimentat și racordat la legislația internațională, spune multe despre
posibilitățile copiilor orfani spre a dobândi afecțiune, căldură părintească, sursă de existență materială și spirituală prin intermediul instituției adopției în străinătate, îndeosebi, în condițiile în care actualmente se află Republica Moldova.
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SUMMARY

The existence of a legal framework well formulated, experienced and connected to international law, says a lot about the
possibilities orphans way to gain affection, warmth parental source of material existence and spiritual through the institution
of adoption abroad, in particular, given that at present Republic of Moldova.
Keywords: adoption, orphan, adoptive parent, law, affiliation, affection, family.

I

ntroducere. Pe fonul exodului actual al
populației Republicii Moldova, aflat în accelerată creștere, fenomenul abandonului de copii capătă amploare în ritm similar. La această cauză se mai
adaugă și înrăutățirea condițiilor de trai, disperarea și
subdezvoltarea sistemului de educație sexuală, consumul exagerat de alcool, sărăcia și lipsa asistenței
corespunzătoare din partea statului, lipsa speranței și
a încrederii în ziua de mâine.
În aceste condiții, o primă soluție, dar nu și unica, la problema copiilor abandonați, este adopția,
fapt care ar contribui esențial la sporirea gradului de
ocrotire a lor din partea „noilor” părinți. Evident, din
cauze enumerate mai sus care, de fapt, au determinat
pe mulți să apuce drumul pribegiei în țările înalt dezvoltate, în ultimul timp capătă amploare și fenomenul
adopției internaționale, care nu trebuie confundată, în
nici un caz, cu reîntregirea familiei.
După cum e și firesc, necesitatea și posibilitatea de a
adopta copii, vine din partea celor ce dispun de mijloace de existență suficiente, care să ajungă lor, dar și celor ce vin în „noua familie”, condiție impusă chiar și de
legislația autohtonă în domeniu (vezi art. 16 din Legea
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nr. 99/2010). Această cerință fiind valabilă, atât pentru
adopția națională, cât și cea internațională, ultima devenind în ultimii ani mai atractivă și favorabilă pentru
copiii orfani, în eventualitatea în care ajung să beneficieze de ea. Totuși, adopția internațională se prezintă astăzi în rândul populației Republicii Moldova sub
înfățișarea unei instituții mai puțin cunoscute, confundată uneori cu traficul ilicit de copii. De aceea, adopţia
internaţională este foarte des asociată cu interese comerciale, altfel spus, cu urmărirea unui scop de profit.
Nu în zadar, destul de frecvent, adopţia internaţională
este percepută drept vânzare de copii, export și import
de copii, intermediere, trafic de copii şi multe alte fapte
ilicite care, în principiu, periclitează imaginea pozitivă a adopţiei internaţionale, mai ales, în condițiile în
care actualmente se află Republica Moldova. De aceea,
instituţia adopției cu foarte multe puncte nevralgice și
sensibile poate fi înţeleasă în sensuri diferite, convenabile pentru promovarea diferitelor interese.
Pe de o parte, adopția internațională se arată drept
o instituţie luminoasă cu frumoase perspective întru
fericirea şi ocrotirea copilului, pe de altă parte, ni se
reflectă un tablou foarte complicat și sumbru.
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Pentru a exclude orice fel de speculații, s-a simțit
nevoia de o sensibilizare, prezentare prin reglementare constructivă la nivel internațional al instituției
adopției, norme ce urmau a fi preluate mai târziu de
un șir de state. Astfel s-a făcut că art. 21 al Convenţiei
face trimitere la drepturile copiilor care sunt adoptaţi,
în acele ţări în care adopţia este permisă, stabilinduse datoria primordială a respectării intereselor majore
ale copilului, în fiecare caz aparte, prin detalierea minimului de cerinţe impuse prin procedurile de adopţiune. Se menţionează că adopţia în străinătate poate
fi luată în considerare doar în cazul în care copilului
nu i se găseşte un plasament corespunzător în ţara sa
de origine[12, p. 211]. Pe această idee se fundamentează și prevederea de la art. 33 alin. (2) lit. c) și d) a
Legii nr. 99/2010, potrivit căreia, copilul adoptabil,
fără nevoi speciale, este adoptat de către adoptatorul
cu domiciliul în străinătate, dacă nu a fost cerut în
adopţie naţională ori în tutelă sau curatelă timp de un
an, iar cel cu nevoi speciale cu 6 luni din momentul
luării la evidenţă drept copil adoptabil.
În context, după cum se observă în planul
coerenței reglementărilor în domeniu, legislația Republicii Moldova, actualmente, conține un compartiment aparte dedicat în exclusivitate procedurilor de
adopție internațională. Este vorba de capitolul V din
Legea privind regimul juridic al adopției prin care se
stabilesc condițiile, termenii, precum și cheltuielile
aferente necesare a fi suportate în cadrul desfășurării
tuturor procedurilor de adopție internațională [4].
Metode aplicate și materiale utilizate. Scopul
principal al lucrării ar fi fost imposibil de atins fără
a recurge la utilizarea metodelor de cercetare, cunoscute și aplicate pe larg în cadrul realizării cercetărilor
juridice de un asemenea nivel. Dintre acestea, am făcut uz de metode cum ar fi: metoda deductivă și explicativă, metoda cognitivă, metoda sistemică, metoda
interpretativă, precum și cea prospectivă.
Rezultate obținute și discuții. Examinată superficial din perspectiva istorică a evoluției sale ca
instituție juridică, constatăm că adopția, actualmente,
a ajuns să reprezinte, fără îndoială, unul dintre cele
mai actuale şi controversate fenomene ale dreptului
contemporan. Cu toate acestea, privită încă din optica unei instituţii modeste, rar utilizată în societăţile
tradiţionale, adopţia cunoaşte, în special, după cel de
al II-a război mondial o ascensiune spectaculoasă în
majoritatea statelor lumii[11, p.89]. În scrierile mai
vechi, dar deopotrivă, și în actele juridice anterioare
ale Republicii Moldova, instituţia adopţiei a fost desemnată, în decursul timpului, prin denumiri diferite,
cum ar fi bunăoară denumirea de: „luare de suflet”,
„adopţie”, „înfiere”. În pofida numeroaselor intitulări, toate actele internaționale în domeniu: Conven-
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ţia europeană în materia adopţiei de copii, încheiată
la Strasbourg la 24 aprilie 1967[13, p. 96-103], Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului din 20
noiembrie 1989, ratificată de Republica Moldova la
12 decembrie 1990, Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale,
încheiată la 29 mai 1993 la Haga şi ratificată de Republica Moldova la 26 februarie 1998, dar și legislația
națională: Codul Familiei al Republicii Moldova[3],
folosesc în acest sens termenul adopţie�.
În esență, cum nu s-ar numi, adopția, după cum se
consideră unanim, este un fenomen complex, sociologic şi juridic, un mijloc pentru soluţionarea problemelor familiale ale copilului după cum poate fi o sursă de
probleme familiale, dacă drepturile celor implicaţi în
adopţie şi, mai ales, drepturile fundamentale şi interesul copilului nu sunt respectate. În acest sens, putem
afirma cu toată încrederea că adopţia a cucerit lumea,
adică devine tot mai des un fenomen internaţional
care a captat atenţia, atât a guvernelor naţionale, cât
şi a organismelor internaţionale pe fonul intensificării
problemelor de fertilitate înregistrate în tot mai multe
cupluri de tineri. În aceste împrejurări, copiii devin o
necesitate foarte preţuită în ţările care înregistrează o
rată scăzută a naşterilor şi unde atitudinea mai liberală a scăzut și legitimitatea numărului copiilor pentru
adopţie.
Ca noțiune, adopţia poate fi definită drept operaţiunea juridică prin care se creează raporturi de filiaţie
şi rudenie civilă, în condiţiile legii, între persoanele
prevăzute de lege [11, p. 90]. În adopţie interesele
majore ale copilului trebuie să reprezinte cea mai
importantă raţiune, mai degrabă decât raţiunea primară. De aceea, principiul primordialităţii, alături de
altele ce promovează rațiunea înfierii, oferirii căldurii
părințești, la început artificiale poate, ar trebui să fie
prevăzute expres în lege. Orice reglementare care blochează acest principiu ar putea însemna o încălcare
gravă a Convenţiei în domeniu, dar și a celor conexe
ce au drept obiectiv apărarea drepturilor și intereselor
tuturor copiilor indiferent de statutul lor. Desigur, copilul orfan este acel copil care urmează să fie adoptat,
dar subiectul interesului major nu trebuie neapărat limitat la această categorie, pentru că și alți copii pot fi
afectaţi în urma procesului de adopţie.
Printre altele, legislația națională în domeniul
adopției nu conține careva prevederi ce ar veni în
sprijinul intereselor copiilor care deja trăiesc în familia adoptivă, adică sunt copii biologici ai adoptatorilor. Pentru că, oricum, copii biologici din momentul
adoptării altor copii de către părinții lor ar putea fi
afectați de sentimentul geloziei, egoismului față de
frații deveniți prin efectul „filiației în linie colaterală”. Or, sentimentele și afecțiunea părinților acestora

27

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

va trebui să fie împărțită între copii biologici și cei
adoptați din rațiune de instinct uman, realitate ce nu
poate fi negată oricât nu ne vom strădui. Din aceste
raționamente nicidecum nu trebuie desprinsă ideea
interzicerii adopției unui copil de către familia care
mai are și copii biologici.
Urmând această cale a expunerii, amintim că și
Convenția în materie de adopție nu interzice unei persoane să adopte un copil pentru motivul că ea are sau
ar putea avea un copil legitim (biologic din căsătorie),
iar dacă adopţia îmbunătăţeşte situaţia juridică a copilului, cu atât mai mult, nu se va putea legal interzice
unei persoane să adopte un alt copil. Și practica judiciară autohtonă agreează o asemenea situație. Examinând dosarul nr. 2-915, constatăm că atunci când
familia X, având doi copii biologici, a depus o cerere
de adopţie a minorului Y, copil al prietenilor săi care
au decedat într-un accident rutier, instanţa de judecată
a sectorului Botanica a încuviinţat adopţia, deoarece
soţii îndeplineau toate cerinţele necesare pentru a fi
adoptatori. Prin urmare, faptul, că în familie mai erau
doi copii biologici, nu a servit temei pentru a respinge
încuviințarea respectivei adopţii [7].
Acestea fiind precizate, cu titlu de sugestie, considerăm admisibilă adopția copiilor de familii în care
există și copii biologici, cu precizarea că ar mai fi
necesară și instituirea obligației părinților adoptivi,
pe lângă cele impuse prin art. 42 din Legea 99/2010,
de a asigura asistență psihologică în primele luni copiilor biologici, dar deopotrivă și celor adoptivi în
cadrul familiei „noi dobândite” odată cu care dobândesc „frați și surori noi”. Cu toate acestea, la nivel de
legislație internațională este indiscutabilă chestiunea
de statut personal1. Pe această cale, amintim că statutul personal al copilului trebuie respectat, asigurând
recunoaşterea în statele contractante a adopţiilor realizate potrivit Convenţiei. Diviziunea clasică existentă între sistemele juridice supun statutul personal fie
legii naţionale (lex patria- Franţa, Italia, Grecia), fie
legii domiciliului (exdomicili - Anglia, Danemarca,
Norvegia) .
În ce privește subiecții cu drept de adopție, Convenţia Europeană în materia adopţiei de copii încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967 în art. 6 alin. (1)
prevede că: „Legislaţia nu poate permite adopţia unui
copil decât de către două persoane unite prin căsătorie, fie că adoptă simultan, fie că succesiv sau de către
un singur adoptator”. Deşi Republica Moldova nu a
aderat la această Convenţie, Codul Familiei al Republicii Moldova în redacția de până la 2013 prevedea
expres la art. 121 alin. (4) că persoanele necăsătorite
nu pot adopta acelaşi copil. Cu toate că această re1
Adopţia în limba latină înseamnă posibilitatea de a trece în
altă familie devenind membru al ei.
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glementare a fost abrogată, respectiva regulă impusă
prin dispozițiile Convenției se face resimțită, dacă nu
expres, atunci implicit prin conținutul art. 12 alin. (6)
din legea 99/2010 potrivit căreia: „adopţia copilului
de către soţi este permisă numai în cazul în care căsătoria lor durează de cel puţin 3 ani până la momentul
depunerii cererii de adopție”. Cu atât mai mult, prin
respectiva normă vedem că se insistă nu numai în vederea interzicerii adopției din partea a două persoane
concomitent, ci chiar și soților înainte de a împlini 3
ani de viață conjugală.
În contextul dat, această normă s-ar referi, de ce nu
și la concubini, deși actualmente, acestora din urmă li
se permite să adopte în mod individual, pentru că adopţia unui copil de către mai mulţi adoptatori rămâne
a fi interzisă, cu excepţia cazului în care aceasta se
face de către ambii soţi simultan (art. 11 din Legea
99/2010). Da, scopul adopţiei este să asigure copilului
adoptat o situaţie cât mai apropiată de cea a copilului
firesc, copil ce nu poate avea mai mult de un tată şi o
singură mamă [15, p. 282], însă nu poate și să impună
acest fapt. Odată ce adopția fiind admisibilă din partea
unei singure persoane, prin statutul celuilalt soț, soție,
concubin sau concubină, aceștia vor dobândi în mod
automat, deși neoficial, statutul de mamă, respectiv
cel de tată adoptiv.
O deosebită atenție acordă legislația internațională
și adopției încuviințate unei femei necăsătorite. Deseori femeia singură doreşte să adopte un copil, nefiind
rudă cu el, dar având cele mai bune intenţii, de a-i
oferi copilului o viaţă şi educaţie din cele mai bune de
a-şi crea o familie pentru sine. Având în vedere faptul
că copilul va fi crescut şi educat numai de un singur
părinte, ca regulă, se acordă prioritate cuplurilor familiale, dar asta nu înseamnă că cei necăsătoriţi nu
pot adopta, dacă îndeplinesc cerinţele legii.
Posibilitatea adopţiei unui copil este un element al
capacităţii juridice familiale şi nu un drept subiectiv
al cetăţeanului [16, p. 160]. Dreptul de adopție, în tot
cazul este condiționat, or, altfel spus, încorporează în
sine și exigența posibilității fizice2, intelectuale, materiale3 și spirituale a potențialului adoptator. Această
necesitate se impune prin legislația și practica judiciară națională, atâta timp, cât în fiecare caz concret
prin îndeplinirea condiţiilor de fond şi controlul lipsei
impedimentelor, instanţa de judecată ia decizia de adopţie numai în cazul când actul juridic de încuviinţare
a adopţiei coincide cu interesul copilului. Și prevederile Convenţiei condiționează ca orice adopţie po2
Prin statut înţelegem starea, capacitatea şi relaţiile de familie
ale unei persoane fizice.
3
Nu pot adopta copii persoanele a căror stare de sănătate nu
le permite îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor şi responsabilităţilor privind creşterea şi educarea copiilor.

august 2018

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

tenţială va trebui să urmeze investiţiile necesare cu
rapoarte complete ale specialiştilor înaintea autorităţilor care se ocupă de procedurile de adopţie.
Referitor la condiționalitatea privind starea fizică
și materială a potențialilor adoptatori, mai precizăm
că aceasta trebuie să existe în toate cazurile și de fiecare dată când se va intenționa să fie adoptat un copil,
în sensul că, dacă o persoană a adoptat 3 copii, datorită stării materiale favorabile, această stare nu poate
fi considerată de același nivel și în cazul în care ulterior se solicită adopția încă a doi copii, pentru că cea
inițială se va diminua în detrimentul tuturor copiilor,
deci capacitatea de adopţie a adoptatorului trebuie
evaluată de fiecare dată, având în vedere că numărul
celor înfiați nu este limitat prin lege. Or, în sensul art.
12 al Convenţiei de la Strasbourg (1967), nu poate
fi impediment la adopţie numărul de copii care pot
fi adoptaţi de un singur adoptator şi care nu poate fi
limitat prin legislaţia internă. Opiniile copilului nu
sunt menţionate în mod explicit printre cerinţele de
obţinere a consimţământului, dar se presupune că trebuie luate în considerare, după cum este menţionat
în aceeași normă din Convenție. Or, instanţa judecătorească poate încuviinţa adopţia numai dacă este în
interesul superior al adoptatului. În acest sens se va
verifica îndeplinirea tuturor cerinţelor legale pentru
încheierea adopţiei, inclusiv a termenelor şi procedurilor prevăzute de lege şi se va recurge la ancheta
socială pentru a verifica pe teren scopurile reale ale
adopţiei ce se solicită a fi încuviinţată [14, p. 379].
Convenţia pentru drepturile copilului adoptă o poziţie neutră privind adopţiunea, chiar în cazul în care
aceasta se face în ţara de origine a copilului. Este evident că satisfacerea nevoilor psihologice ale copiilor
de stabilitate şi ataşament personal nu este legată de
formalitatea adopţiei, dar acolo unde este cazul, statul
trebuie să intervină pentru a se convinge dacă sunt
respectate drepturile copilului. Există persoane care
consideră că adopţia este cea mai favorabilă soluţie
pentru copiii fără familie.
Astfel se face că Guvernul Franţei recomandă prin
intermediul legislației ca în cazul în care copilul este
lipsit definitiv de familie şi posibilitatea de a creşte în
mediul ei, să se recurgă urgent la adopţie.
Legea islamică nu recunoaşte conceptul de adopţie prin care se ascund părinţii naturali şi relaţiile de
sânge ale copilului.
Adopţia în străinătate poate fi considerată ca un
mijloc de a se asigura îngrijirea necesară a copilului,
evitând în mod deliberat menţiunea precum că ţările
trebuie să considere adopţia în străinătate ca fiind o
posibilitate de a asigura îngrijirea copilului. Numărul
crescând al adopţiilor în străinătate a constituit un subiect de îngrijorare. De aceea, adopţia în străinătate
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este în mod evident privită ca o ultimă soluţie posibilă, mai exact ca fiind o ultimă instanţă. În același
sens se expune și legislația națională în domeniu, evident racordată parțial la cea internațională, stabilind
că copilul adoptabil fără nevoi speciale este adoptat
de către adoptatorul cu domiciliul în străinătate, dacă
nu a fost cerut în adopţie naţională ori în tutelă sau
curatelă timp de un an din momentul luării la evidenţă
drept copil adoptabil. De asemenea, adopţia în străinătate trebuie să fie autorizată, ca fiind în interesele
copilului, de către autorităţile competente, pe baza
unei investigaţii şi a unei informări corecte şi obţinându-se acordurile părinţilor (vezi art. 29 din Legea
nr. 99/2010).
O dată ce Convenţia de la Haga stabileşte principiile de bază şi le pune la dispoziția adopţiei în străinătate, depinde, totuşi de fiecare stat în parte să se asigure că legislaţia, specializarea profesională şi mecanismele administrative pe care le propune adopţia sunt
eficiente și în corespundere cu legislația internațională
în domeniu. Dintre aceste reglementări, cea mai importantă, credem noi, este cea a interzicerii obținerii
de foloase materiale de pe urma adopției în străinătate
în contextul tendințelor de „transformare” a ei în trafic de copii. Despre acest fapt se menționează expres
în Convenție, anume prin art. 32, că nimeni nu poate
obţine un câştig material necuvenit dintr-o activitate privind o adopţie internaţională. Cu toate că sunt
stipulări precum că nu va avea de câştigat nici o persoană în urma adopţiei internaţionale, în practică se
plăteşte foarte scump pentru copilul adoptat şi însăşi
procedura adopţiei este grea şi cere mult timp, chiar
atunci când copilul este de acord să plece şi practic
îi numeşte „mamă”, „tată” pe potențialii părinţi adoptivi.
Dintre toate actele internaționale în materia
adopției, până în prezent, cel mai important tratat în
care statele s-au implicat, rămâne a fi Convenţia de
la Haga privind protecţia şi cooperarea în cazurile de
adopţie în străinătate. Este o Convenţie clar formulată și mult experimentată, de o mare importanţă în
adopţia internaţională, precum şi în practica statelor,
conținând concluziile, referinţele, activităţile distincte în materia adopţiei. Menţionăm faptul că multe ţări
care au devenit părţi înregistrează un număr mare
de adopţii internaţionale. Pentru Republica Moldova, prevederile Convenției sunt în vigoare de la data
de 1 august 1999[6]. Pe lângă ratificarea acestui act
internațional, Parlamentul Republicii Moldova, la
12.XII.1990, adoptă și Hotărârea nr. 408-XII „despre aderarea la Convenţia internaţională cu privire la
drepturile copilului”. Aderând la această Convenţie,
ţara noastră a recunoscut că, pentru deplina şi armonioasa dezvoltare a personalităţii sale, copilul trebuie
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să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de
fericire, dragoste şi înţelegere. Tot atunci statul nostru
şi-a asumat obligaţiunea de a oferi protecţie specială copiilor lipsiţi de mediul familial şi de a asigura
posibilitatea îngrijirii corespunzătoare din partea altei
familii sau în cadrul unei instituţii. Ca protecţie specială pentru aceşti copii a fost recunoscută şi adopţia,
atât în ţara de origine a copilului, precum şi în străinătate.
După aderarea Moldovei la această Convenţie,
imediat în anul 1991, au avut loc două cazuri de adopţiune în străinătate şi anume, în SUA[8], iar în 1992
cifra copiilor, cetăţeni ai Moldovei, înfiaţi în străinătate a ajuns la 33, cu toate că legislaţia familiei de
atunci nu fusese modificată şi, deci, lipsea o bază legislativă de reglementare a adopţiei în străinătate. Din
această cauză, în acelaşi an, adopţiunea internaţională
a fost stopată.
Abia prin Legea nr.1482-XII de la 10 iunie 1993
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în problema înfierii copiilor rămaşi fără îngrijirea
părintească, legislaţia Republicii Moldova a fost adusă în concordanţă cu legislaţia internaţională.
Cu toate acestea, în ţara noastră, o lege aparte
care ar fi consfinţit drepturile copiilor de a fi înfiați
în străinătate aşa cum se prevedea în legislaţia internaţională, nu a existat până în anul 2010, atunci când
a fost adoptată legea privind regimul adopției. Locul
acesteia a fost ținut până atunci de Legea cu privire la
drepturile copilului, adoptată la 15.XII.1994.
Deci, prin acest act legislativ a fost consfinţit pentru prima dată în țara noastră dreptul copiilor orfani
sau rămaşi fără îngrijire părintească la protecţie socială. Acest fapt includea şi plasarea copilului în sânul
unei familii din străinătate, adică adopţiunea internaţională.
În trecut, legislația mai veche a familiei prevedea
faptul că „înfierea unui copil care este cetăţean al RM
de către cetăţeni străini se face numai în cazuri excepţionale, adică nu există posibilitatea de a înfia copilul
sau a-l pune sub tutela (curatelă) cetăţenilor aflaţi în
rudenie cu el, indiferent de cetăţenia lor, ori a cetăţenilor Republicii Moldova”. La baza procedurii unei
astfel de înfieri se lua în considerare continuitatea
educaţiei copilului, provenienţa lui etnică, apartenenţa la cultură şi religie, limba maternă. De aici reiese
că una dintre premizele de bază ale admiterii adopţiunii internaţionale o constituie faptul că copilul nu
poate fi încredinţat unei familii sau nu poate fi îngrijit
în mod corespunzător în ţara sa de origine.
O altă condiţie care se cere a fi respectată și actualmente, este necesitatea asigurării copilului prin adopţiunea în străinătate a unei educaţii care s-ar conforma
cu originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvis-
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tică. Nu poate fi admisă o adopţiune în străinătate,
dacă copilul nu va beneficia de garanţiile şi normele
echivalente celor existente în cazul unei adopţiuni în
ţară.
Recurgând la aspectul comparat al cercetării fenomenului adopției internaționale, compararat cu legislaţia spaniolă, atunci putem afirma că aceasta, făcând
abstracţie de Dreptul convenţional, nu reglementează
în mod special procedura de dotare cu eficacitate în
Spania a actelor străine de jurisdicţie voluntară. Totuşi, dispoziţia adiţională 2 al LO 1/96 a Protecţiei
Juridice a Minorului stabileşte că „pentru înscrierea
în Registrul spaniol a adopţiilor realizate în străinătate, reprezentantul registrului va aprecia concurenţa
cerinţelor articolului 95 al Codului Civil. Astfel a fost
consfinţit ceea ce exista deja ca o practică uzuală de
eliberare în Spania a recunoaşterii unei adopţii constituite în străinătate: solicitarea înregistrării în Registrul de Stare Civilă. Drept pentru care, soluţia constă în faptul ca persoana interesată să insiste asupra
înregistrării adopţiei realizate de o autoritate străină
în Registrul Consular de Stare Civilă al Consulatului
spaniol de la demarcaţie, sau în Spania, ceea ce e mai
frecvent în practică, în Registrul de Stare Civilă. Reprezentanţii acestora, adică Consulul sau Judecătorul,
trebuie să verifice, înainte de a trece la înregistrare,
dacă sunt respectate formalităţile prevăzute de legislaţie [9, p. 38].
Revenind la discuții despre calitatea reglementărilor naționale actuale în materia adopției internaționale,
constatăm cu multă apreciere că modificările operate
în ultimul timp au facilitat sporirea posibilităților de
acces al multor copii la afecțiune spirituală, obținând
căldura familiei, iar prin intermediul acesteia şi a părinţilor adoptivi, dar și la cea materială, menționând
că legislația în formula de față echivalează statutul
juridic în sens patrimonial al copilului adoptiv cu cel
al copilului biologic. Prin urmare, acesta dobândește
prin adopție toate drepturile patrimoniale garantate de
lege, cum ar fi: dreptul la întreținere, dreptul de acces
la bunurile proprietate privată a părinților, precum și
dreptul de a-i moșteni legal. Pe această cale, nu trebuie de evitat a recunoaște, că și părinții adoptivi dobândesc unele drepturi generate datorită calității de părinte adoptiv. Este vorba de dreptul la anumite plăți și
indemnizații din partea statului, precum și dreptul de
a gestiona afaceri dobândite de aceștia prin moștenire,
evident, de multe ori, prin moștenire testamentară. În
unele state (România), din cauza faptului că copii
până la vârsta de 18 ani nu pot iniția activități de întreprinzător în nume propriu, atunci ei pot desfășura
asemenea activități prin intermediul părinților, în cazul nostru și prin intermediu părinților adoptivi, dacă
au obținut un fond de comerț pe cale succesorală [10,
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p. 44]. Or, potrivit art. 42 din Legea nr. 99/2010, părintele adoptiv are faţă de copilul adoptat drepturile şi
obligaţiile părintelui biologic faţă de copilul său.
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REZUMAT

În acest articol sunt reflectate normele de drept naţionale şi internaţionale care protejează şi promovează interesele familiei. Republica Moldova, asumându-şi angajamente în conformitate cu tratatele internaţionale, este obligată să asigure sprijinul necesar şi integral pentru familie şi membrii săi. Astfel, analizând materialele, am stabilit care sunt măsurile adoptate
la nivel internaţional şi naţional cu privire la protecţia intereselor familiei.
Cuvinte-cheie: familie, protecţie internaţională a familiei, protecţie internaţională a copilului, drepturile copilului.

SUMARRY

This paper reflects the national and international rule of law that protects and advances the interests of the family. The
Republic of Moldova, by assuming commitments according to international pacts, is engaged to provide the needed and full
support for the family and its members. Thus, by analysing the materials, we determined which are the measures adopted
both at the international and national levels regarding the protection of the interests of the family.
Keywords: family, international protection of the family, international child protection, the rights of the child.

I

ntroducere. Familia este agentul pentru conştientizarea importanţei drepturilor omului şi
respectarea acestora, precum şi a valorilor umanităţii
şi tradiţiei culturale proprii şi respectarea acestora.
Protecţia internaţională a familiei este încadrată în
protecţia internaţională a drepturilor omului. Comunitatea internaţională s-a preocupat şi se preocupă în
mod constant ca familia să se bucure de protecţie şi
asistenţă, necesare pentru a-şi asuma deplin responsabilităţile în cadrul unei comunităţi.
Scopul studiului constă în analiza şi cercetarea
multiaspectuală a protecţiei familiei prin prisma normelor internaţionale şi a celor naţionale.
Metode aplicate şi materiale utilizate. Metodele
aplicate în timpul cercetării sunt: analiza, comparaţia,
investigaţia ştiinţifică, sinteza. Materialele folosite au
fost preluate din legislaţia internaţională şi naţională,
aflate în vigoare şi literatura de specialitate de peste
hotarele ţării.
Rezultatele obţinute şi discuţii. Din cele mai
vechi timpuri, funcţiile familiei rămân fundamentale
şi de neînlocuit, iar acestea nu se referă doar la aspectele cu caracter material (de ex., traiul cotidian, hrana,
îmbrăcămintea ş.a.m.d.), dar şi la valorile spirituale
(educaţia, dragostea, siguranţa, afecţiunea, solidaritatea, comunicarea etc.). Anume existenţa unei scări a
valorilor conduce la transformarea familiei într-o comunitate a vieţii şi a dragostei, în care fiecare dintre
membrii săi se simte protejat şi în siguranţă. Aşadar,
familia este prima instituţie cu care persoana intră în
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contact, este prima unitate socială în care aceasta dobândeşte conştiinţa valorii existenţei sale şi importanţa respectării demnităţii sale umane. Tot familia este
acea care ne face conştienţi de drepturile fundamentale ale fiecăruia dintre membri, promovând, per se, o
veritabilă cultură a drepturilor omului şi a protecţiei
acestora.
Putem afirma, pe bună dreptate, că familia este o
instituţie intermediară între individ şi societate, este
comunitatea care, pe lângă solidaritate ca formă a
vieţii, protejează şi educă membrii săi pentru proiectarea acestora în viaţa socială. În acest sens, familia,
ca unitate fundamentală a societăţii, mai contribuie
şi la coeziunea şi dezvoltarea socială, la promovarea
identităţii şi a valorilor, având un rol primordial în
menţinerea culturii unei naţiuni. O adeverire a recunoaşterii importanţei sale este şi faptul că principalele
acte internaţionale în materia drepturilor omului evidenţiază necesitatea protejării familiei. În acest fel,
familia este prima piatră de temelie în edificarea unei
societăţi.
În acest context, autorităţile naţionale sunt conştiente de importanţa respectării şi protejării familiei
pentru asigurarea progresului societăţii. Din aceste
considerente, statele promovează politici familiale
care, într-o măsură mai mare sau mai mică de intervenţie juridică, încearcă să păstreze unitatea familială, implicându-se în acest areal privat cât mai puţin
posibil, dar, în acelaşi timp, depunând eforturi pentru
a o proteja.
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În aceeaşi măsură, şi dreptul internaţional se ocupă de protecţia şi promovarea intereselor familiei prin
intermediul găsirii unui consens interstatal cu referire
la aspectele de bază ale acesteia, în vederea atingerii, în interiorul statelor, a unei bunăstări familiale cât
mai înalt posibile. Mai mult decât atât, statele sunt
conştiente de funcţia socială unică a familiei în ceea
ce priveşte membrii mai vulnerabili ai societăţii, de
unde şi apare interesul statelor de a promova şi consolida, prin intermediul organizaţiilor internaţionale,
politicile privitoare la familie. Cooperarea instituţionalizată şi permanentă a statelor în cadrul organizaţiilor internaţionale întăreşte eforturile pentru a promova stabilitatea nucleului familial şi pentru a garanta
dezvoltarea armonioasă a familiei.
Chiar dacă, astăzi, politicile familiale continuă să
ţină de competenţa fundamentală a statului (de vreme
ce protecţia familiei se conturează în primul rând prin
intermediul dreptului intern al statelor), fără îndoială,
exigenţele care sunt impuse statelor pentru a participa
în cadrul organizaţiilor internaţionale sunt relevante,
deoarece servesc la omogenizarea tratării acestui domeniu şi evitarea unor incompatibilităţi excesive între legislaţiile diferitelor state. Din acest motiv, este
oportun să ne întrebăm despre măsurile cu privire la
protecţia intereselor familiei, adoptate la nivel internaţional
După cum a fost statuat într-un şir de convenţii,
declaraţii şi rezoluţii internaţionale, familia este elementul natural şi fundamental al societăţii [1].
Primul act internaţional care a pus în centrul atenţiei sale protecţia familiei, mamei şi a copilului este
Declaraţia de la Geneva privind drepturile copilului
din 26 septembrie 1924 [2]. Declaraţia în cauză este
formată din câteva proclamaţii, şi anume: copilul trebuie să dispună de toate mijloacele necesare pentru
dezvoltarea sa normală, atât materială, cât şi spirituală; copilul înfometat trebuie să fie hrănit; copilul bolnav trebuie să fie îngrijit; copilul retrogradat trebuie
să fie ajutat; copilul delincvent trebuie să fie corectat;
copilul orfan şi abandonat trebuie să fie adăpostit şi
ajutat; în caz de catastrofă, copilul este primul care
primeşte îngrijire; copilul trebuie să fie pus în poziţia
de a-şi câştiga traiul şi trebuie să fie protejat împotriva oricărei forme de exploatare; copilul trebuie să
fie educat în conştiinţă că talentele sale trebuie să fie
dedicate slujirii semenilor.
În anul 1948, a fost adoptată Declaraţia Universală a Drepturilor Omului [3], care prevede că „familia
constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a
statului” (art. 16.3) şi că „mama şi copilul au dreptul
la ajutor şi ocrotire deosebită” (art. 25.3). Importanţa
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului rezultă
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şi din faptul că este unul dintre puţinele instrumente internaţionale menţionate în mod expres în art. 4.1
din Constituţia Republicii Moldova, dar şi din faptul
că aceasta constituie esenţa drepturilor familiei, exprimate în anul 1948, care au fost, ulterior, dezvoltate
prin adoptarea altor acte internaţionale.
În procesul de dezvoltare a instituţiei protecţiei
familiei pe plan internaţional, în anul 1959, a fost
adoptată Declaraţia drepturilor copilului, proclamată prin Rezoluţia 1386 (XIV) a Adunării Generale a
ONU din 20 noiembrie 1959 [4]. Declaraţia prevede
necesitatea dragostei şi înţelegerii pentru dezvoltarea
completă şi armonioasă a copilului, care va creşte, ori
de câte ori este posibil, în grija părinţilor săi, care vor
fi responsabili pentru el, într-o atmosferă de afecţiune şi de siguranţă morală şi materială (principiul 6).
În calitate de principiu de bază, este enunţat interesul
superior al copilului, de care trebuie să ţină cont cei
care se fac responsabili de educaţia şi îndrumarea sa
(principiul 7).
Sistemul de protecţie a mamei şi a copilului este
fortificat şi prin adoptarea, în anul 1966, a Pactului
Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale [5], care prevede, inter alia, „dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de cea
mai bună sănătate fizică şi mintală pe care o poate
atinge” (art. 12.1). Pe lângă diferitele măsuri care trebuie să fie adoptate în vederea exercitării depline a
acestui drept se numără acţiunile de scădere a mortalităţii nou-născuţilor şi a mortalităţii infantile, precum
şi pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului.
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile
şi politice din anul 1966 [6] prevede că „orice copil,
fără nici o discriminare întemeiată pe rasă, culoare,
sex, limbă, religie, origine naţională sau socială, avere sau naştere, are dreptul din partea familiei sale, a
societăţii sale şi a statului la măsurile de ocrotire pe
care le cere condiţia de minor” (art. 24.1).
În continuare, anul 1979 este marcat de Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptată de Adunarea Generală
a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 34/180 din 18 decembrie 1979, în vigoare din 3 septembrie 1981 [7].
Preambulul Convenţiei proclamă că femeile trebuie
să participe, în aceleaşi condiţii ca şi bărbaţii, la viaţa
politică, socială, economică şi culturală din ţara lor,
pentru a contribui la creşterea bunăstării societăţii
şi a familiei şi pentru a-şi servi ţara şi omenirea în
deplinătatea posibilităţilor lor; precum şi importanţa
socială a maternităţii, dar şi rolul părinţilor în familie
şi în educarea copiilor; la fel şi faptul că rolul femeii
în procreare nu trebuie să fie o cauză de discriminare, deoarece educarea copiilor necesită o împărţire a
responsabilităţilor între bărbaţi, femei şi societate în
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ansamblul său. Tot Preambulul mai enunţă şi faptul
că pentru atingerea unei egalităţi reale între bărbat şi
femeie trebuie de schimbat rolul tradiţional al bărbatului, dar şi al femeii în societate şi familie.
La 20 decembrie 1993, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a emis o Declaraţie pentru eliminarea tuturor formelor de violenţă asupra femeilor
[8], potrivit căreia, violenţa reprezintă o încălcare a
drepturilor omului, inclusiv violenţa în familie (art.
2). Declaraţia de la Viena şi Programul de acţiune de
la Viena proclamă că drepturile femeii constituie o
componentă inalienabilă şi indisolubilă a drepturilor
universale ale omului, care nu trebuie relativizate prin
invocarea cutumelor, tradiţiei sau religiei.
La 20 noiembrie 1989, la New York, sub egida
Adunării Generale a Naţiunilor Unite, este adoptată
Convenţia cu privire la drepturile copilului [9], care,
asemenea Declaraţiei privind drepturile copilului, statuează că, „dată fiind lipsa de maturitate fizică şi intelectuală, copilul are nevoie de protecţie şi îngrijire
specială, inclusiv de o protecţie juridică adecvată, atât
înainte, cât şi după naşterea sa”. Anume în această
Convenţie este formulată, pentru prima dată, noţiunea de copil, prin care se înţelege „orice fiinţă umană
sub vârsta de 18 ani, exceptând cazurile în care legea
aplicabilă copilului stabileşte limita majoratului sub
această vârstă” (art. 1). Convenţia proclamă o multitudine de drepturi fundamentale ale copilului. Am dori
să menţionăm, inter alia, următoarele: dreptul la viaţă
(art. 6), dreptul la nume, cetăţenie şi de a-şi cunoaşte părinţii (art. 7), dreptul de a participa liber la viaţa
culturală şi artistică (art. 31), precum şi dreptul de a fi
apărat contra oricărei forme de abuz şi exploatare (art.
19). Convenţia cu privire la drepturile copilului califică
familia ca fiind grupul fundamental al societăţii, precum şi mediul natural pentru dezvoltarea şi bunăstarea
tututor persoanelor şi, în special, a copiilor.
În anul 2000, au fost adoptate două protocoale
facultative la Convenţia cu privire la drepturile copilului, şi anume: Protocolul facultativ cu privire la
implicarea copiilor în conflicte armate [10] şi Protocolul facultativ referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă [11].
Adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, a fost
adoptat, în anul 2000, Protocolul privind prevenirea,
reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în
special al femeilor şi copiilor [12].
Printre alte instrumente internaţionale preocupate
de ocrotirea copiilor, femeilor şi familiei, mai pot fi
menţionate:
Convenţia asupra cetăţeniei femeii căsătorite,
adoptată la 29 ianuarie 1957 de Adunarea Generală
a ONU;
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Convenţia privind consimţământul la căsătorie,
vârsta minimă pentru căsătorie şi înregistrarea căsătoriilor, adoptată la 7 noiembrie 1962 de Adunarea
Generală a ONU şi intrată în vigoare la 9 decembrie
1964;
Convenţia privind statutul refugiaţilor, adoptată
la 28 iulie 1951 la Conferinţa plenipotenţialilor asupra statutului refugiaţilor şi apatrizilor, convocată de
ONU şi intrată în vigoare la 22 aprilie 1954;
Convenţia pentru reprimarea traficului cu fiinţe
umane şi a exploatării prostituţiei semenilor, adoptată
prin Rezoluţia nr. 317 (IV) din 2 decembrie 1949 de
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite şi intrată în vigoare la 25 iulie 1951;
Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării
în materia adopţiei internaţionale, întocmită la 29 mai
199, la Haga,;
Convenţia asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, întocmită la 25 octombrie 1980,
la Haga;
Convenţia privind lupta împotriva discriminării în
domeniul învăţământului, adoptată la 14 decembrie
1960 de Conferinţa Generală a Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură şi intrată în vigoare la
22 mai 1962; precum şi alte instrumente internaţionale, adoptate sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite,
Organizaţiei Mondiale a Muncii, Consiliul Europei
ş.a.
Cu referire la actele Consiliului Europei, am dori
să menţionăm: Codul european de securitate socială
(revizuit); Carta socială europeană - revizuită (Strasbourg, anul 1996); Convenţia europeană în materia
adopţiei de copii (Strasbourg, anul 1967); Convenţia
europeană asupra repatrierii minorilor (Haga, anul
1970); Convenţia europeană asupra statutului juridic
al copiilor născuţi în afara căsătoriei (Strasbourg, anul
1975); Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi
executării deciziilor privind supravegherea copiilor şi
restabilirea supravegherii copiilor (Luxemburg, anul
1980); Convenţia cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din
regiunea Europei (Lisabona, anul 1997); Convenţia
pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale a Consiliului Europei (Lanzarote, anul 2007) ş.a.
Per general, Consiliul Europei este o organizaţie
centrată pe valoarea persoanei, adică antropocentrică,
dar nu se bazează doar pe dimensiunea de protecţie a
fiinţei umane. Consiliul Europei are o viziune clară
asupra cooperării ample, multiforme şi atotcuprinzătoare. Din această perspectivă, protecţia şi garantarea
drepturilor fundamentale nu constituie o modalitate
pentru atingerea altor obiective, ci este un scop în
sine şi ocupă locul central în mecanismul creat de
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această organizaţie, este piatra de hotar al acesteia.
Vorbim despre protecţia drepturilor persoanei în faţa
abuzurilor statale. Aceasta este pornirea cu care Consiliul Europei se avântă, inclusive, în apărarea drepturilor fundamentale pe care familia le are, în calitate de
protagonistă sau, şi mai rău, ca victimă a abuzurilor.
Astfel, atât rezoluţiile şi recomandările, cât şi convenţiile şi hotărârile, relaţionate într-un mod sau altul
cu Consiliul Europei, protejează fiinţa umană, demnitatea sa, viaţa privată, familia ca celulă fundamentală
a societăţii, persoanele dependente de demnitate şi
atenţie etc. Totodată, Consiliul Europei este deschis
faţă de schimbările şi transformările care se produc
în cazul persoanei, societăţii sau familiei. Realitatea
socială evoluează şi ne prezintă tot mai multe situaţii
noi. Consiliul este sensibil la toate schimbările care
vizează familia.
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale [13] este,
ad valorem, unul dintre cele mai însemnate acte ale
Consiliului Europei. Importanţa şi aplicabilitatea
Convenţiei este sporită, fără echivoc, graţie organului
jurisdicţional convenţional, care verifică respectarea
de către state a drepturilor şi garanţiilor prevăzute în
Convenţie. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a
creat o teorie referitoare la drepturile fundamentale,
în general, şi referitoare la protecţia familiei, în special. În mod evident, teoria din urmă este centrată pe
demnitatea fiinţei umane şi pe valoarea celulei familiale. Jurisprudenţa CEDO a mers în pas cu identitatea
familiei, aflată în permanentă schimbare, cu evoluţia
din sânul familiei, cu conţinutul incert şi imprevizibil pe care viitorul poate să-l ofere dreptului la viaţă
familială. Jurisprudenţa în materie familială a Curţii
este extrem de vastă. Curtea nu a oferit o noţiune teoretică a termenului familie, dar a adaptat art. 8 din
Convenţie, precum şi art. 2 din Protocolul nr. 1 la realitatea socială existentă.
Anume nedefinirea precisă a noţiunii de familie
de către Convenţie a facilitat ca organul de control al
Convenţiei să poată aplica protecţie familiei într-un
număr considerabil de situaţii, demonstrând „plasticitatea” acestui instrument juridic internaţional [14].
În acest sens, statul deţine obligaţia pozitivă fundamentală de a proteja familia fiecărei persoane care
se află sub jurisdicţia sa, deoarece aceasta este comunitatea care va răspunde mai satisfăcător cerinţelor
fiinţei umane pe parcursul întregii sale vieţi. Protecţia
acordată de stat familiei nu numai că este benefică
fiinţei umane ca persoană (izolată), dar reprezintă,
ab initio, o garanţie pentru stat ca acesta să-şi atingă
obiectivele privind realizarea binelui comun.
Relaţiile existente în cadrul familiei şi interacţiunea acesteia cu grupuri similare tind să producă o
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dezvoltare considerabilă pentru membrii săi şi pentru
comunitatea care nu poate obţine subvenţii şi programe de stat pentru a-şi îmbunătăţi condiţiile sociale.
Aşadar, statele, în baza angajamentelor pe care
şi le-au asumat în conformitate cu tratatele internaţionale la care sunt parte şi în concordanţă cu valorile societăţilor pe care le reprezintă, sunt obligate să
asigure sprijinul necesar şi integral pentru familie şi
membrii săi, prin crearea unui cadru legislativ şi politici publice pertinente, precum: promovarea ocupării
forţei de muncă şi stabilităţii economice, accesul la
servicii de educaţie şi sănătate, repartizarea echitabilă
a sarcinilor şi responsabilităţilor familiale între femei
şi bărbaţi, împuternicirea şi protecţia celor mai slabi,
îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi a securităţii sociale, protecţia împotriva violenţei şi a separării forţate,
măsuri speciale pentru mame şi pentru nou-născuţi
etc.
Importanţa familiei se relevă şi prin faptul că Legea Supremă a RM conţine unele prevederi referitoare
la aceasta. Art. 48 al Constituţiei RM [15] stipulează
că „familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea
societăţii”, iar art. 49 proclamă că „statul facilitează,
prin măsuri economice şi prin alte măsuri, formarea
familiei şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin, precum
şi ocroteşte maternitatea, copiii şi tinerii”. La fel, art.
50 stabileşte că „mama şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire specială”, iar „exploatarea minorilor,
folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii,
moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori
dezvoltarea normală sunt interzise”. Art. 28 prevede
că „statul respectă şi ocroteşte viaţa intimă, familială
şi privată”. Aceste prevederi au fost concretizate în
cadrul mai multor acte normative ale RM.
Unul dintre acestea este Codul familiei [16], care
prevede că „familia şi relaţiile familiale în Republica
Moldova sunt ocrotite de stat”. Codul familiei consacră drepturile familiale şi ocrotirea lor, drepturile şi
obligaţiile personale ale soţilor, relaţiile juridice dintre părinţi şi copiii, dreptul copiilor minori, drepturile
şi obligaţiile părinţilor, obligaţia de întreţinere etc.
Un rol deosebit în ocrotirea familiei şi minorilor
îl are Codul penal al RM [17], care conţine un capitol dedicat infracţiunilor contra familiei şi minorilor (Capitolul VII). În calitate de infracţiuni contra
familiei, sunt prevăzute: incestul (art. 201), violenţa
în familie (art. 2011), exercitarea necorespunzătoare
a obligaţiilor părinteşti (art. 2012), divulgarea secretului adopţiei (art. 204), abuzul părinţilor şi a altor
persoane la adopţia copiilor (art. 205). Ca infracţiuni
contra minorilor, Codul incriminează: traficul de copii (art. 206), scoaterea ilegală a copiilor din ţară (art.
207), atragerea minorilor la o activitate criminală sau
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determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale (art.
208), pornografia infantilă (art. 2081), recurgerea la
prostituţia practicată de un copil (art. 2082), precum
şi atragerea minorilor la consumul ilegal de substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu
efecte similare (art. 209). În mod evident, Codul penal conţine şi alte prevederi care vin să ocrotească
familia şi minorii. Am putea face trimitere, cu titlu
de exemplu, la: pruncucidere (art. 147), omorul intenţionat săvârşit cu bună ştiinţă asupra unui minor sau
a unei femei gravide, precum şi asupra unui membru
de familie (art. 145, alin. (2), lit. e) şi e1)), violul săvârşit cu bună ştiinţă asupra unui minor, a unei femei
gravide sau al unui membru de familie (art. 171, alin.
(2), lit. b), b1) şi b2)), ademenirea minorului cu scop
sexual (art. 1751), răpirea minorului de către rudele apropiate (art. 1641), traficul de fiinţe umane (art.
165) sau atragerea minorilor la activitate criminală
sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale
(art. 208).
Concomitent, Codul contravenţional al RM [18]
conţine reglementări referitoare la: violenţa în familie
(art. 781), activităţi publice cu impact negativ asupra
minorilor (art. 901), neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului (art.
63), împiedicarea exercitării dreptului de a comunica cu copilul şi de a-l educa (art. 64), necomunicarea
despre existenţa unui pericol pentru viaţa sau sănătatea copilului (art. 65) etc.
În continuare, am dori să amintim şi Codul de procedură penală [19], care conţine unele reglementări
referitoare la ocrotirea familiei şi a minorilor, printre
care cităm: măsuri de protecţie aplicate victimelor violenţei în familie (art. 2151) şi cazurile speciale de
audiere a martorului minor (art. 1101).
Un rol important îl are şi Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie [20], care
enunţă subiecţii violenţei în familie, dreptul la protecţie al victimei, dreptul de a solicita eliberarea ordonanţei de protecţie etc.
Dintre alte acte normative, menţionăm: Legea
privind drepturile copilului, nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994, Legea cu privire la ocrotirea sănătăţii
reproductive şi planificarea familială, nr. 185-XV
din 24 mai 2001 şi Legea cu privire la tineret, nr.
279-XIV din 11 februarie 1999.
În concluzie, menţionăm că interesul manifestat
faţă de protejarea instituţiei familiei este strâns conexat nu doar cu persoana, luată ca subiect individual,
ci şi cu societatea şi statul per ansamblu. De vreme ce
familia oferă un mediu favorabil dezvoltării adecvate
a fiinţei umane, ea contribuie în mod direct la dezvoltarea socială. Se va manifesta un grad mai înalt de bunăstare în societăţile care protejează integral familiile
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care o compun, permiţându-le să-şi asume pe deplin
rolul său în comunitate, deoarece persoanele care se
conformează ei obţin un grad mai înalt de satisfacere
a nevoilor lor, şi anume: pe de o parte, educarea unor
cetăţeni pregătiţi pentru provocările vieţii în societatea modernă, iar pe de altă parte, un grad mai scăzut
de îngrijorare a statului de a oferi soluţii la necesităţile materiale şi spirituale ale persoanelor fără familii.
Există numeroase prevederi referitoare la familie în
legislaţia internaţională, la care Republica Moldova
este parte. Totuşi, dacă nu se respectă normele juridice fundamentale adoptate pentru protecţia familiei,
adică nu sunt aplicate în practică, atunci ele nu sunt
de folos şi, drept urmare, vom avea o societate fără
familii cu tradiţii, fără valori, fără educaţie, cu un nivel scăzut de dezvoltare, iar în consecinţă, instituţia
familiei ar putea dispărea.
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ELEMENTELE CONTRACTULUI DE ANTREPRIZĂ
Angelina TĂLĂMBUȚĂ,
doctor în drept, conferențiar universitar interimar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
REZUMAT

Pentru asigurarea unor condiţii normale de viaţă este necesar de a depune careva eforturi în vederea executării anumitor lucrări şi prestarea serviciilor. Deoarece numai activând omul îşi poate satisface necesităţile sale. Însă, nu este posibil
ca singur să execuți toate lucrările necesare. De aceea executarea lor este posibilă a fi obţinută de la alte persoane, numai
contra plată. Prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor au o mare însemnătate pentru satisfacerea necesităţilor materiale
şi culturale ale oamenilor şi de aceea dezvoltarea lor constituie o sarcină esenţială a economiei. Forma juridică de prestare
a rapoartelor de executare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor o constituie contractul de antrepriză.
Cuvintecheie: antrepriză, servicii, prestare de servicii, executarea lucrărilor.

ELEMENTS OF THE ANTREPTIZATION CONTRACT
Angelina TĂLĂMBUȚĂ,
doctor of law, interim professor, Agrarian University of Moldova
SUMMARY

In order to ensure normal living conditions, it is necessary to make some efforts to carry out certain works and the provision of services. Because only by enabling man can meet his needs. However, it is not possible for you to do all the necessary work yourself. Therefore, their execution is possible to be obtained from other people, only for payment. The provision
of services and the execution of works are of great importance for meeting the material and cultural needs of people and
therefore their development is an essential task of the economy. The legal form of performance of works execution reports
and the provision of services is the contract of enterprise.
Keywords: enterprise, services, provision of services, execution of work.

I

ntroducere. Contractul de antrepriză, fiind un
contract civil, trebuie să îndeplinească toate
condiţiile esenţiale cerute de lege pentru încheierea
oricărui convenţii, şi anume: capacitatea părţilor consimţământul; obiectul; cauza și termenul. Studierea
amănunțită a elementelor contractului de antrepriză
este determinată de faptul, că sfera aplicării lui este
destul de vastă şi legislaţia nu limitează domeniile de
aplicare şi nici obiectul contractului, care poate fi orice
rezultat al activităţii fizice şi intelectuale, fiind reprezentat printr-o anumită valoare patrimonială. Însă nu
orice deservire reprezintă prin sine acordarea serviciilor, precum şi nici orice servicii acordate este obiectul
reglementării juridice civile. Din păcate, în literatura
juridică, economică şi filozofică nu este definire clară
a sferei deservirii şi a serviciilor. Unii autori, le identifică, alții consideră, că sfera serviciilor cuprinde relaţiile dintre toţi participanţii la circuitul civil [12, p.
226].
Metode aplicate și materiale utilizate. În procesul studiului au fost aplicate metodele generale de
cunoaștere ale dreptului contractual, precum ca istorică, deductivă, logică, analitică, comparativă, etc., fiind
folosite și combinate în dependență de problematica
abordată în lucrare. Cu toate acestea, materialele uti-
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lizate în cercetare, le constituie operele savanților din
domeniu, care reprezintă doctrina juridică din Republica Moldova, România, Federația Rusă.
Rezultatele obținute și discuții. Contractul de antrepriză poate fi încheiat atât între persoane fizice şi
persoane juridice, cât şi între persoane juridice. Calitatea de antreprenor o pot avea atât persoanele fizice
cât şi persoanele juridice de drept privat sau publice
[14, p. 220].
De aici rezultă că clientul trebuie să aibă, fie capacitatea cerută de lege pentru a face acte de administrare ( de exemplu: reparații curente la imobilul său),
după cum contractul reprezintă un act de administrare
a patrimoniului sau un act de dispoziţie [9, p. 320].
Astfel, dacă lucrarea are caracterul unui act de dispoziţie, clientul trebuie să aibă capacitatea deplină de
exerciţiu.
Determinând posibilităţile cetățeanului în calitate de întreprinzător, trebuie de constat că, antrepriza
- este contract civil şi nu de muncă, de aceea asupra
lui nu se răsfrâng normele legislaţiei muncii. Ceia ce
înseamnă că, se recunoaşte valabil numai acel contract
de antrepriză, care a fost încheiat cu antreprenorul ce
a atins deja vârsta de 18 ani. În afară de aceasta, în
cazul executării sistematice a lucrărilor de antrepriză,
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cetăţenii trebuie să dispună de certificat de înregistrare
[8, p. 215].
Reieşind din faptul că, antreprenorul - persoana fizică trebuie să execute personal lucrul indicat, rezultă
că el nu este în drept să atragă alte persoane subantreprenori la executarea lucrării.
Client - este persoana în sarcină căreia se execută
lucrarea [10, p.68]. În calitate de client poate activa
orice persoană fizică, juridică sau statul. În practicul
Codului Civil al Republicii Moldova art. 946[1], clientul mai este numit şi beneficiar. De cele mai dese
ori, persoana fizică apare ca client în baza contractului
de antrepriză în vedere deservirii sociale a populaţiei. Persoanele juridice apar în calitate de client atunci
când transmit executarea lucrărilor altor persoane, adică în baza contractului de sub-antrepriză. Statul apare
în calitate de client, atunci când lucrările se execută
în vedere satisfacerii necesităţilor sale. Determinarea
părţilor participante la contract este necesară pentru
stabilirea tipului de antrepriză şi de asemenea a normelor care nemijlocit reglementează aceste tipuri de
contracte.
În ultimul timp, în legătură cu dezvoltarea organizaţiilor tehnico-ştiinţifice, arbitrare, o largă răspândire a primit practica executării lucrărilor de creaţie
în baza contractului de antrepriză. Aceasta se explică,
în primul rând, prin faptul, că contractul de antrepriză
permite de a constitui operativ un colectiv de creaţie
pentru executarea fiecărei lucrări concrete, de asemenea, de a evita limitările existente legate de executarea muncii în cumul. Contractul de antrepriză încheiat
între întreprindere şi colectivul de creaţie, lărgește
posibilitatea acestora de a executa lucrări de natură
tehnico-științifică. Reieşind din aceasta putem constata că şi colectivul de creaţie sunt părţi ale contractului
de antrepriză.
Caracterul juridic al colectivelor de creaţie, spre
deosebire de întreprinderi constă în aceia că ele sunt
independente din punct de vedere juridic. Colectivul
de creaţie nu se include în structura întreprinderii şi
membrii acestui colectiv, respectiv, nu sunt angajaţi
bugetari ai întreprinderii. Relaţiile reciproce dintre colectivul de creaţie şi întreprindere sunt reglementate
de către legislaţia civilă şi [15, p. 211] de către contractele încheiate între ei ( contractul de antrepriză).
Prevederile normative de bază, ce determină condiţiile
legăturilor contractuale dintre întreprindere şi colectivul de creaţie se conţine în capitolul al XI „Antrepriză” al Codului Civil a Republicii Moldova [1].
Contractul de antrepriză încheiat între întreprindere şi colectivul de creaţie este caracteristic, esenţa constă în aceia, că colectivul de creaţie nu este persoana
juridică, de aceea, reieşind din teoria dreptului civil, el
nu poate apărea ca parte la contract. Axioma teoretică
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menţionată, totuşi nu are un sens absolut. Chiar şi-n
cazul recunoașterii ei ca perseverentă, sunt concepții
juridice suficiente, ce permit de a stabili o corectitudine deplină în formarea raporturilor concrete între
întreprindere şi colectivul de creaţie. Dacă contractul
este semnat din partea întreprinderii, de către conducătorul ei, iar din partea colectivului de creaţie - de
către toţi membrii lui, atunci în baza acestui contract
apar obligaţii multilaterale.
Astfel, pentru crearea lui nu este nevoie nici de statut, nici de un alt document ce determină statul colectivului, este suficient ca un grup de persoane să încheie cu întreprinderea contractul juridic civil. Însă colectivul de creaţie poate fi uşor descompus, deoarece
legăturile ce unesc membrii săi sunt suficiente numai
pentru executarea fără conflict a lucrătorilor.
Consimţământul părţilor în cazul contractelor de
antrepriză nu prezintă particularități. Pentru valabilitatea sa se cer a fi întrunite condiţiile generale în materie.
Cauza cuprinde două elemente: scopul imediat;
scopul mediat.
Scopul imediat este reprezentat de executarea
contraprestației celeilalte părţi.
Scopul mediat, întotdeauna concret şi variind de la
un contract de antrepriză la altul, îl constituie motivul
determinat care a antrenat consimţământul la încheierea contractului.
Obiectul contractului. Dacă e să ne orientăm asupra prescripției esenţiale a contractului de antrepriză,
care mijlocește executarea anumitei lucrări, atunci nu
poate fi negat faptul, că obiectul material se conţine
doar în acelea raporturi de antrepriză, care faptul, că
obiectul material se conţine doar în acelea raporturi
de antrepriză, care sunt legate de confecționarea unora sau altor obiecte. De aici, însă, nu rezultă, că toate
celelalte raporturi de antrepriză în genere sunt lipsite
de obiect. La aceste raporturi poate lipsi obiectul lor
material, dar în mod obligatoriu ele au obiectul lor juridic. Astfel antrepriza dispune de obiect cu un dublu
caracter. Caracterul juridic este determinat de obligaţia de a face. Obiectul material este exprimat prin rezultatul lucrării executate.
Când contractul are un obiect material (exemplu
un bun confecționat de către antreprenor), atunci prin
el însuşi nu se deosebește cu nimic de obiectul material a multor alte contracte. Particularităţile specifice ale
antreprizei constau numai întra-aceia, că acest obiect
apare ca un rezultat al propriei activităţi de producţie a
antreprenorului. Altfel vorbind, particularităţile specifice, caracteristice obiectul material al antreprizei, pot
fi stabilite doar în baza relevării obiectului juridic al
acestui contract [16, p.143].
Pentru contractul de antrepriză importanţă repre-
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zintă atingerea şi transmiterea rezultatului final la lucrării executate, spre deosebire de contractul de muncă,
care reglementează organizarea a însăşi procesului de
muncă. Pentru antrepriză este caracteristică independenţa operativă a antreprenorului în procesul executării lucrării. Prin aceasta contractul dat se deosebește
de contractul de muncă, în cadrul căruia persoana ce
execută lucrarea se practică o astfel de ordine, în care
antreprenorul plăteşte materia primă transmisă lui, iar
clientul plăteşte costul-deplin la primirea producţiei,
inclusiv şi costul materialelor. În aşa ordine materia
primă, transmisă de către client, trece în proprietatea
sau în administrarea operativă antreprenorului în perioada executării lucrării. Aceasta din urmă suportă şi
riscul pieririi fortuite a materialelor.
În literatura română [11, p.143], unii autori consideră, că deoarece antrepriza este un contract sinalagmatic, are un dublu obiect: lucrarea executată şi
preţul. Însă antrepriza poate cuprinde confecționarea
cu transmiterea ulterioară a unor şi aceleiași producții.
În acest caz apare întrebarea: faţă de acest contract urmează a fi aplicarea normelor privind antrepriza sau
vânzarea-cumpărarea?
Această întrebare capătă importanţă practică, deoarece normele din cadrul capitolului „Antrepriza” se
deosebesc esenţial de cele ce reglementează vânzarea
- cumpărarea. Semnul, care permite de a diferenția.
Aceste contracte, constă-n aceea, că vânzătorul realizează marfa, fabricată din propriul material, iar antreprenorul - atât din materialul său, cât şi din materialul
transmis lui de către client. însă utilizarea acestui criteriu nu întotdeauna este reușită. În acest sens reprezintă
importanţa soluţia cuprinsă în convenția de la Viena
privind vânzarea internaţională de mărfuri, membră
a căreia este şi Republica Moldova. În art. 3 p. l al
acestei convenţii se prevede că, contractele furnizate
a mărfurilor, care se supun confecționării sau producerii, se consideră contracte de vânzare-cumpărare cu
condiţia, că parte care a comandat mărfurile nu-şi asumă obligaţie să pună la dispoziţie o parte esenţială din
materiile necesare pentru confecționarea sau producerea acestor mărfuri [2, p.173].
Astfel, dacă clientul (cumpărătorul) comandând o
anumită cantitate de produse, îşi asumă obligaţia de a
asigura producătorul cu o anumită parte a materialelor
necesare, calificarea contractului depinde de volumul
acestei părţi: este ea esenţială (şi atunci de faţă este antrepriza) sau ne-esenţial (atunci de faţă este antrepriza) sau ne-esenţială (atunci vânzare-cumpărare),plus
la aceasta noţiunea de „esenţială” este raţional de a
stabili în el însuşi, că se are în vedere vânzarea-cumpărarea sau furnizarea.
Deoarece în Codul Civil al Republicii Moldova
avem un contract aparte care are ca obiect prestarea de
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servicii, considerăm că pot fi aplicate regulile contractului de antrepriză şi-n cazul prestării de servicii, dar
nu direct, ci prin analogie.
Forma contractului de antrepriză nu este supusă
reglementării juridice speciale de către Codul Civil al
republicii Moldova. Însă în practică, antrepriza de cele
mai multe ori îmbracă forma scrisă, spre deosebire de
multe alte contracte juridice civile. Aceasta se explică
printr-un șir de cauze.
În primul rând, antrepriza, de regulă nu poate fi săvârşită în baza achitărilor în numerar, deoarece transmiterea lucrării executate este despărțită timp de momentul încheierii contractului. Astfel, încât limitarea
utilizării formei scrise în baza acestor temeiuri este
exclusă. Numai în cadrul raporturilor de antrepriză în
care, de exemplu, se efectuează reparația urgentă în
prezenţa clientului, convenția după esenţă se execută în baza achitării în numerar şi-n acest caz decade
necesitatea întocmirii ei în forma scrisă, indiferent de
preţul contractului.
În al doilea rând, când în calitate de antreprenor
este o persoană juridică, ce deservește necesităţile populaţiei, ea în mod obligatoriu eliberează clientului o
chitanță, care şi confirmă faptul încheierii convenţiei.
În al treilea rând, chiar şi-n raporturile dintre
cetățeni, cazurile întocmite antreprizei în forma scrisă
sunt larg răspândite, deoarece raporturile sunt de lungă
durată. În ceia ce priveşte antrepriza în vederea deservirii sociale a populaţiei contractul se încheie pe calea
primirii spre executare a comenzii efectuate. In aceste
cazuri contractul se prestează prin eliberarea chitanței,
întocmită de către antreprenor în două exemplare şi
semnată de ambele părţi contactate. În chitanță se fixează toate condiţiile esenţiale ale contractului şi elementele comenzii clientului.
Dacă pentru una sau alta varietate al contractului
de antrepriză este confirmat contractul tip, forma contractului trebuie să fie în mod obligatoriu scrisă după
modelul contractului tip.
Preţul contractului de antrepriză, reprezintă suma
bănească pe care clientul este obligat să o plătească
antreprenorului pentru lucrarea executată sau serviciul
prestat. Mărimea acestei remunerații, de regulă se stabileşte în momentul încheierii contractului.
După cum reiese din prevederile art. 966 Cod Civil
al Republicii Moldova, preţul nu este o condiţie Esenţială a contractului. Aceasta se explică prin aceia, că,
dacă preţul, folosindu-ne de terminologia Convenţiei
de la Viena, privind vânzarea internaţională de mărfuri, nu este nici „determinat” şi nici „determinabil”,
se aplică norma care prevede în acest caz aplicarea
preţului, care în situaţiile comparabile, de obicei se încasează de la executarea lucrărilor analogice.
Preţul stabilit astfel trebuie să cuprindă atât compen-
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sarea cheltuielilor antreprenorului, cât şi remunerația
ce i se cuvine. Preţul poate fi stabilit de fie sub formă
unei sume globale (preț forfetar), fie pe baza unui deviz (preț de deviz). În cazul preţului forfetar, acesta se
stabileşte în momentul înscrierii contractului sub forma unei sume globale (de exemplu 100 mii lei), pentru
întreaga lucrare. În acest caz antreprenorul este obligat
să execute şi să predea lucrarea în condiţiile prevăzute
în contract, afară numai dacă doreşte acordul scris al
clientului pentru modificările şi adăugările la planul
iniţial şi pentru majorarea preţului [15, p.188].
Devizul este calculul materialelor utilizate şi a lucrărilor executate conform contractului. El se întocmeşte de regulă de către antreprenor şi capătă forţă
juridică pentru părţi din momentul aprobării de către
client. Legea admite posibilitatea întocmirii avizului
fix sau aproximativ [1, art. 949].
Dacă la momentul încheierii contractului este posibil de a stabili volumul lucrărilor ce urmează a fi
executate, cantitatea materialelor şi costul lor, se întocmeşte devizul fix. In acest caz nu se admite careva
abateri de la devizul fix. Antreprenorul care a depășit
devizul fix nu are dreptul la recunoaşterea cheltuielilor
suplimentare, chiar şi-n lipsa vinovăţiei. În cazul, în
care la momentul încheierii contractului nu este posibil de a se stabili definitiv costul şi cantitatea lucrărilor
şi materialelor se întocmeşte devizul aproximativ care
poate fi concretizat pe parcursul executării contractului.
Dacă antreprenorul este nevoit să depășească considerabil devizul aproximativ, el este obligat să-1 informeze la timp pe client despre acest fapt. Notificarea se
consideră făcută la timp dacă ea a urmat imediat după
ce antreprenorul a determinat necesitatea depășirii
considerabile a devizului aproximativ [6, p.89]. Neexecutarea acestei obligaţii lipseşte pe antreprenor, ca
la finisarea lucrărilor, de a cere recuperarea cheltuielilor extra-devizei. Codul Civil al Republicii Moldova
prevede că nerespectarea acestei obligaţii acordă clientului dreptul de a cere rezilierea contractului şi acoperirea cheltuielilor ce depășesc devizul aproximativ.
Clientul, fiind notificat despre necesitatea depășirii
considerabile a devizului aproximativ, are dreptul să
renunțe de la contract, recuperând antreprenorului
cheltuielile suportate al art. 949 Cod Civil al Republicii Moldova. Codul Civil al Republicii Moldova prevede în art. 897 al.2, că dacă depășirea esenţială a devizului aproximativ a fost imprevizibilă la încheierea
contractului, antreprenorul are dreptul numai la cheltuielile suportate, iar clientul este în drept să accepte
această depășire cu acoperirea tuturor cheltuielilor sau
să se folosească de drepturile menţionate mai sus.
În literatura rusă se indică, că preţul poate fi stabilit prin trei metode de bază. Prima metodă - indicarea
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preţului în însăşi conţinutul contractului, ceea ce este
caracteristic pentru lucrările de volum mic. A doua
metodă - preţul se stabileşte în baza cursului valutei
de la bursă sau piaţă, ceea ce se întâlnește destul de
rar. A treia metodă - preţul se stabileşte prin devizul
constituit de antreprenorial, care devine partea constitutivă a contractului din momentul acceptării lui de
către client.
Trebuie de menţionat ca, condiţiile privind avansul
contribuie intereselor antreprenorului, iar arvuna asigură interesele ambelor părţi. Aceasta se explică prin
faptul că antreprenorul se va abate de la executarea lucrărilor, fie ca clientul va anunţa antreprenorului despre refuzul sau de a efectua plata, avansul, conform
regulii generale, va fi restituit.
Reglementarea juridică a arvunei, forma ei şi asigurarea ei este prevăzută de art. 631-633 Cod Civil a
Republicii Moldova . În acest caz nu apar dificultăţi.
Alt lucru este avansul. În legislaţie nu este determinată
noţiunea aceasta. Se admite de a se considera ca de
obicei al activităţii de a face regula următoare - avansul reprezintă prin sine suma de bani, plătită înainte în
vederea calculării obligaţiei bănești. Această sumă nu
are caracter de garanţie, precum aceasta are un loc în
cazul arvonei. Însă, practic, întotdeauna clientul plăteşte antreprenorului avansul aproximativ, în mărime
de 20, 30 sau 50 % din suma contractului. Mărimea
avansului depinde şi de faptul, din ale cui materiale se
execută lucrările de antrepriză - ale clientului sau ale
antreprenorului. Dacă din materialele antreprenorului,
atunci în practică clientul aproape în toate cazurile
plăteşte avansul.
Spre deosebire de avans, arvuna se utilizează în
practica mai rar. Conform regulii generale, arvuna
rămâne la antreprenor, dacă clientul a refuzat de la
contract sau trebuie să fie restituit clientului, numai că
în mărime dublă - dacă antreprenorul a refuzat de la
contract.
Atunci când părţile presupun plata arvunei, ele trebuie direct să-1 indice astfel în contract sau prin alt
mod să dea de înţeles că merge vorba despre arvună.
Orice îndoială se va interpreta prin faptul, că partea
din preţ plătită înainte este avansul. Prin finalităţile
sale, arvuna îndeplineşte două funcţii principale: confirmă încheierea contractului; garantează executarea
contractului [13, p.164]. Ca dovadă de confirmare a
încheierii contractului, arvuna probează încheierea
contractului, atunci cînd nu există înscrisuri sau alte
dovezi în acest sens. Un contract ce prevede plata arvunei, ca o condiţie esenţială, atunci contractul nu se
va considera încheiat, până cînd consumatorul nu-şi
va onora obligațiunea de a achita arvuna. Ca mijloc
de garantare a executării contractului, arvuna este menită să tempereze interesul fiecărei părţi contractante

41

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

de a face tot posibilul pentru ca contractul garantat
cu arvună să se execute, căci în caz de neexecutare a
contractului, partea vinovată va suporta consecinţele
negative.
Legiuitorul indică şi o altă metodă a raporturilor
financiare, ca formă de garantare a obligaţiilor de
antrepriză. Aceasta-i reținerea, prevăzută anterior în
partea generală a dreptului obligaţiilor. Antreprenorul
o aplică atunci, când clientul, fiind obligat să plătească suma prevăzută de contract, nu o plăteşte. În acest
caz antreprenorul este în drept să efectueze reținerea
: rezultatelor lucrării, utilajelor, lucrărilor, transmise
spre prelucrare, resturile materialelor neutilizate; altor
bunuri, până la plata de către client a sumelor corespunzătoare.
Termenul contractului este o condiţie esenţială, deoarece clientul este cointeresat în executarea lucrării
nu în genere, dar în termen. În cadrul contractului de
antrepriză deosebim : termen de începere a executării
lucrării, termen intermediar şi final. Delimitarea strictă
a termenilor de executare a lucrărilor este importantă
nu numai pentru faptul, că ea contribuie la realizarea
ritmică a lucrărilor şi la timp. Aceasta este şi mijlocul
de control al clientului asupra executării conforme a
lucrărilor.
Antreprenorul poate (dacă aceasta nu-i prevăzut de
lege sau contract) să poarte răspundere pentru încălcarea oricărui termen de executare a lucrărilor: începător, intermediar, final; totodată şi recuperarea cheltuielilor, pricinuite prin încălcarea acestor termeni. Antreprenorul poartă răspunderea sporită în cazul încălcării
termenului final [5, p.121].
În literatura juridică termenul intermediar este
definit ca termen în care se execută controlul asupra
executării lucrării, iar termenul final în care are loc
transmiterea rezultatelor lucrării şi a dreptului de proprietate clientului. Dacă termenul de începere a executării lucrării nu este determinat în contract: executarea
trebuie să urmeze în termenul raţional după apariţia
obligaţiei. Însă aceasta prevedere nu poate fi aplicată
faţă de termenii intermediari.
Executarea necorespunzătoare a contractului cu
toate consecinţele ce rezultă din aceasta se recunoaşte,
fără îndoială, încălcarea termenului final, iar dacă în
această privinţă în contract nu este prevăzută altceva,
atunci şi a termenului începător şi intermediar.
În concluzie, elementele contractului de antrepriză
au o importanță majoră atât din punct de vedere juridic cât și practic. Problemele executării obligaţiilor de
către părţi în termenii stabiliţi au valoare în vederea
distribuirii riscului pieirii fortuite a lucrului. De exemplu, dacă lucrul a fost deteriorat, în urma unui incendiu, până la transmiterea lui clientului, dar în perioada
când antreprenorul se afla în întârziere, consecinţele
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deteriorării bunului le va suporta antreprenorul, dacă
în contract va fi prevăzut că explică prin aceea, că
acești termeni au forţă juridică numai cu condiţia că,
ei joacă rolul de încheiere a etapelor separate a lucrărilor să fie direct indicați în contract. În caz contrar se
va recunoaşte, că sunt numai termeni de începere şi
finalizare.
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АННОТАЦИЯ

Анализ гражданского законодательства Республики Молдова гласит о наличии проблем в области правового
регулирования непоименованных договоров, а в частности в области благотворительности и спонсорства. Разночтения правовых актов, пробелы, а также отсутствие законодательного регламентирования данной сферы жизнедеятельности общества, в какой-то мере препятствует осуществлению благотворительной и спонсорской деятельности
на территории Республики Молдова.
Ключевые слова: правовое регулирование, благотворительность, спонсорство, непоименованные договоры.
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SUMMARY

An analysis of the civil legislation of the Republic of Moldova states that there are problems in the legal regulation of
unnamed contracts, in particular in the field of charity and sponsorship. The discrepancies in legal acts, gaps, and the absence
of legislative regulation of this sphere of the society’s life are hindering the implementation of charity and sponsorship
activities on the territory of the Republic of Moldova to some extent.
Keywords: legal regulation, charity, sponsorship, unnamed contracts.
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REZUMAT

Analiza dreptului civil al Republicii Moldova susține că există probleme în domeniul reglementării juridice a contractelor
nenumite, și, în special, în domeniul de caritate și sponsorizare. Diferite interpretări ale actelor juridice, lacunele și lipsa
reglementării legislative a sferei vieții sociale, într-un fel interferează cu punerea în aplicare a activităților filantropice și de
sponsorizare pe teritoriul Republicii Moldova.
Cuvinte-cheie: reglementarea juridică, de caritate, contracte de sponsorizare, nenumite.

В

ведение. Анализ гражданского законодательства Республики Молдова гласит о
наличии проблем в области правового регулирования непоименованных договоров, а в частности
в области благотворительности и спонсорства.
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Разночтения правовых актов, пробелы, а также
отсутствие законодательного регламентирования данной сферы жизнедеятельности общества,
в какой-то мере препятствует осуществлению
благотворительной и спонсорской деятельности
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на территории Республики Молдова. Согласно
ч(1) ст.19 Закона Республики Молдова” О благотворительности и спонсорстве”: “Защита прав и
законных интересов физических и юридических
лиц-участников благотворительной и спонсорской деятельности гарантируется и обеспечивается государством ”[1], однако, на самом деле,
именно в области оказания спонсорской помощи,
есть пробелы, которые мы попытаемся рассмотреть, проанализировать и предложить способы
их устранения.
Постановка проблемы. Наличие проблем и
пробелов в области оказания благотворительной
и спонсорской поддержки, лишает возможности
субъектов гражданского общества в полной мере
осуществлять реализацию своих прав и законных
интересов.
Актуальность темы. Актуальностью данного
исследования является углубленный анализ процесса оказания спонсорской поддержки в Республике Молдова. Основное внимание обращено на
изучение механизма оказания спонсорской поддержки.
Состояние исследования. Изучению данной
проблемы были посвящены труды следующих
правоведов: Nicu Popa, Чаусская О. А, Брагинский
М. И, Подгруша В.В, Мойсеенко А.С.
Целью данного исследования является исследование и анализ оказания спонсорской поддержки, углубленное изучение механизма работы в области спонсорства, а также предложение
новых способов и методов, способствующих закреплению и регламентированию правового регулирования такой сферы жизнедеятельности общества, как спонсорство.
Изложение основного материала исследования. Если заключаемый договор не подпадает
ни под один из видов договоров, закрепленных
в гражданском законодательстве, то возникают
трудности с установлением норм, которые употребляются при правовом, законодательном урегулировании непоименованных (неназванных)
договоров. Непоименованный договор может
быть урегулирован общими положениями обязательственного права, что позволяет говорит об
отсутствии по общему правилу, пробелов в праве. Лишь при отсутствии общих норм и условии
договора, можно говорить о пробеле и, следовательно, об основании для применения аналогии
закона или аналогии права.[2,c.147]
В том случае, если регулирование такого вида
договоров, как непоименованные договора затруднительно, ввиду разного рода причин, то регулирование возможно с учетом утвердившихся
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двух позиций: первая позиция предусматривает,
что на непоименованные договоры должны распространятся и действовать общие положения об
обязательствах и договорах, а уже в последствии
аналогия закона и аналогия права, вторая позиция
предусматривает, что регулирование непоименованных договоров должно осуществляться посредством применения к ним тех сходных норм
поименованных договоров, а после уже положениями об обязательствах и договорах, аналогии
права.
Специальные нормы, которые предлагаемы
для поименованных гражданско-правовых договоров способствуют образованию справедливого
и точного баланса прав и обязанностей субъектов
данной договорной конструкции, а также установлению возможных рисков и, возможно, будут
не столь эффективны при влиянии на непоименованные договора. Применение специальных
норм способствует сближению непоименованной
договорной конструкции с поименованной. Если
непоименованный договор будет противоречить
императивным нормам, регулирующим законам
предусмотренный договор, т.е (поименованный
), он может считаться полностью или частично
недействительным, что является неприемлемым
при установлении договора в качестве непоименованного. Если изначально будут применяться
нормы о сходной поименованной договорной конструкции, это сузит свободу в выборе того вида
договора, а также выбор необходимых условий и
норм, которые наиболее приемлемы для субъектов гражданского права. Таким образом непоименованные договоры первоначально подпадают
под влияние и регулирование общих положений
обязательственного права, а уж потом под аналогию закона и права.
Итак, при правовом регулировании непоименованных договоров стоит принимать во внимание установленный перечень применимых норм:
1. Согласие, волеизъявление сторон;
2. Общее положение о договоре;
3. Общее положение об обязательствах;
4. Применение норм о сходном договоре по
аналогии закона;
5. Аналогия права[3]
Так, М. И. Брагинский полагал, что к непоименованным договорам необходимо применять в
первую очередь нормы о сходном типе непоименованных договоров и только при их отсутствии
- общие нормы, регулирующие гражданскоправовые договоры и обязательства затем аналогию права[4,c.50]
Тот перечень условий, который предусмотрен
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для непоименованного договора может не быть
применен для поименованной договорной конструкции. Таким образом эффективным было бы
применение аналогии закона, которая не только
заполняет имеющиеся пробелы права, но и стоит
на страже интересов и взглядов слабой стороны
договорной конструкции, а также на страже публичных интересов, с учетом принципов справедливости добросовестности и разумности.
Правовое регулирование договорных конструкций осуществляется ГК РМ, Раздела 2 О
договорах в общем (ст.666 -753 ГК РМ)[5] и на
основе норм, которые расписаны в Главе 1 ГК РМ
Общие положения о сделках, где регулируется и
рассматриваются следующие вопросы: понятие,
предмет, содержание, форма сделок ( ст. 195, 199,
206, 208 ГК РМ)[5], а так же условия действительности и недействительности сделок ( ст. 199-241
ГК РМ)[5]
На обязательства, возникающие из договора
распространяются общие положения об обязательствах, предусмотренные в Книге 3 Обязательства
Раздела 1 Об обязательствах в общем (ст.513-665
ГК РМ)[5], если иное не предусмотрено Общими
правилами о договорах (ст.666-753 ГК РМ)[5] и
Разделом 3 ГК РМ Отдельные виды обязательств
(ст. 753-124 ГК РМ)[5]
По-нашему мнению на непоименованные
договоры должны распространятся общие положения обязательственного права, а уже потом аналогия закона и права. Отличие непоименованных договоров от поименованных договоров в основном, в присущих им существенных признаках, предмете, объекте, объеме прав
и обязанностей, договорной направленности и
механизме правового регулирования.
Попытаемся проанализировать механизм правового регулирования в области благотворительности и спонсорства и оценим, на самом ли деле
работает данный механизм? или нуждается в дополнительной поддержке со стороны государства,
посредством более детального регламентирования данной сферы жизнедеятельности общества.
[ 6, c.12 ]
Как известно спонсорство весьма широко распространенный род деятельности в Республике
Молдова, да и на всем континенте. Большое количество спонсоров считают необходимым быть задействованными в деятельности, которая направлена на оказание денежной поддержки в отношении каких-либо бюджетных средств спортивной
организации, а также оказание различного рода
помощи частным лицам.
Само понятие “спонсор” весьма известное.
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Определение данного термина содержится в Закон Республики Молдова №1227 от 27.06.1997
“О рекламе”, а именно в ст.22:” под спонсорством
понимается осуществление физическим или юридическим лицом(спонсором)вклада в виде денежных средств, имущества, результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения
работ в деятельность другого физического или
юридического лица(спонсируемого) при подготовке и осуществлении последним программ и
мероприятий общественного значения.”[7]
Оказывая спонсорскую помощь, спонсор в
какой-то мере надеется на то, что эта помощь ему
в последствии окупится. Как обычно, рычагом,
используемым в данном случае-является реклама.
Предположим, что спонсорская помощь была оказана спортивной школе. В данном случае работники спортивной школы выступают рекламораспространителями, а спонсор рекламодателем, а уже
спонсорский вклад будет признаваться платой за
рекламу, согласно ч(2) ст.22 Закона “О рекламе”.
[7] В данном случае рекламу можно классифицировать как “спонсорская реклама”. Хотя нигде не
упоминается и не встречается о таком виде рекламы. Но хотелось бы отметить, что она отличается
своей направленностью, предметом, что позволяет ее отличать от традиционной рекламы. Начнем
с того, что не будет рассматриваться в виде” спонсорской рекламы” спонсируемые передачи, которые способствуют продаже, покупке каких-либо
товаров или услуг спонсора либо третьего лица,
если это никак не относится к спонсируемому мероприятию или спонсируемому проекту, согласно
ч(4) ст.22 Закона “О рекламе”.[7]
Далее, если предприниматель оказал спонсорскую поддержку определенными денежными
средствами, способствует тому, чтобы его имя
посредством СМИ было доведено до потребителя, то это будет расцениваться как коммерческая
реклама. Например, если газета, где размещаются объявления или заголовки о спонсоре принадлежит спонсору. И в результате, объявление в
виде:” Приобретайте лучшие товары АО “Свежий
апельсин”, расположенное в центре города будет
являться результатом проведения коммерческой
рекламы, а если это объявление будет размещено
в таком виде:
“Выражаем благодарность ведущему субъекту
предпринимательства АО” Свежий апельсин” за
оказание содействия в проведении организационного мероприятия, между учащимися 9-12 классов теоретических лицеев”, в этом случае будет
рассматриваться как спонсорская реклама. Как
мы можем видеть разница налицо.
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В практике предоставление финансовых ресурсов наличными или банковским переводом является наиболее распространенной формой спонсорства[ 8, p.3]
Как правило, любая оказываемая официальная
помощь должна быть соответствующе оформлена. В данном случае спонсорская деятельность
осуществляется физическими и юридическими
лицами добровольно по просьбе лица и состоит
в предоставлении ему финансовых и материальных средств для поддержки мероприятий общественного значения, согласно ч(2) ст.1 Закон Республики Молдова №1420 от 31.10.2002 “О благотворительности и спонсорстве”. [1] Но не следует
путать благотворительную деятельность со спонсорской. Согласно ч(2) и ч(3) ст.7 Закон Республики Молдова “О благотворительности и спонсорстве”: ”Благотворительность является основной
деятельностью благотворительной организации.
Благотворительные организации не осуществляют
спонсорскую деятельность.” [1] Согласно ч(1) ст.5
Закон Республики Молдова “О благотворительности и спонсорстве”: ”Физические и юридические
лица вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную и спонсорскую деятельность на
принципах добровольности и свободы выбора ее
целей, предусмотренных настоящим законом.”
[1], это означает, а) что данная деятельность не
противоречит закону, а также общим принципам
гражданского права.
Исходя из ст.3 Закон Республики Молдова “О
благотворительности и спонсорстве” можно увидеть, что спонсорская деятельность осуществляется в целях удовлетворения интересов общества
в области науки, культуры, религии, образования,
литературы, искусства, спорта, здравоохранения,
опеки и попечительства, в области охраны окружающей среды и благоустройства улиц, парков,
в области охраны и реставрации памятников
истории , природы, архитектуры, культуры и искусства и т.д.[1] Согласно ч(3) ст.6 Закон Республики Молдова “О благотворительности и спонсорстве”: ”Благотворители и спонсоры вправе
определять цели, сроки и порядок использования
своих пожертвований и средств спонсорской поддержки”[1], б) указывает на индивидуальность и
целенаправленность данных деяний, в) наличие
особого объекта, а также осуществляется в удовлетворении интересов общества.
Однако, нам бы хотелось обратить внимание
на следующее: при наличии всех этих значимых
признаков, осуществление спонсорской поддержки на договорной основе на практике встречается
чаще, чем он о имеет место быть в теории, т. е
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закреплено на законодательном уровне, так-как
упоминание о договоре о спонсорской поддержке
мы встречаем лишь в ч(3) ст.3 Закон Республики
Молдова “О благотворительности и спонсорстве”:
”В случае, если спонсорство осуществляется путем предоставления материальных ценностей, то
в договоре о спонсорской поддержке реальная
стоимость этих ценностей определяется на момент передачи их пользователю.”[1] и в пкт.15
Приложения к Постановлению Правительства
Республики Молдова № 489 от 04.05.1998г. “О
порядке подтверждения пожертвований на благотворительные цели и спонсорскую поддержку”
[9], а ГК РМ вообще не содержит данного договора. Создается впечатление, что спонсорская деятельность не столько бескорыстная, а скорее деятельность экономического направления с целью
взаимовыгодного сотрудничества, где вложения
спонсора –это своего рода плата за проведенную
спонсируемым рекламу, для повышения ему авторитета и имиджа. По сути дела спонсируемый достигает своей цели за счет вложений спонсора. [
10, c.17 ] Что это-пробелы в праве, или недоработка законодателя? Мы в свою очередь, хотим дать
свою оценку на увиденное и предложить свой вариант поправки.
Итак, приходим к выводу, что национальным молдавским законодательством, а именно ГК РМ не предусмотрен и не урегулирован
процесс оказания спонсорской помощи, что показывает о наличии пробела в сфере правового
регулирования спонсорской поддержки, данный вид договора лишь упоминается однажды
в Законе Республики Молдова” О благотворительности и спонсорстве”, и упоминается в Законе Республики Молдова” О рекламе”, однако
в ходе написания работы нам удалось показать,
что данный договор имеет свой объект, свою
индивидуальную направленность, содержание,
субъективный состав, не противоречит закону
и способствует удовлетворению потребностей
общества и его можно причислить к числу непоименованных договоров в гражданском праве Республики Молдова.
Предлагаем: а) более грамотно сформировать законодательную базу, чтобы она соответствовала как в практике, так и в теории, а не
просто упоминалась как пустая фикция;
б) пополнить Закон Республики Молдова “О благотворительности и спонсорстве”, а
именно пункт 2 ст.1 следующим содержанием:
“Под спонсорской деятельностью понимается
бескорыстная, безвозмездная деятельность, направленная на поддержку и развитие всех сфер
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жизнедеятельности человечества, посредством
грамотного, открытого, доступного, прозрачного вложения финансовых и материальных
средств, безвозмездного выполнения работ,
оказания услуг и поддержки”;
в)дополнить Закон Республики Молдова “О
благотворительности и спонсорстве”, а именно
пункт 3 ст.3 следующим содержанием: “По договору о спонсорской поддержке одна сторона,
физическое или юридическое лицо, именуемое
(спонсор), обязуется безвозмездно, бескорыстно, открыто, доступно, прозрачно оказать поддержку, направленную на поддержку и развитие всех сфер жизнедеятельности человечества,
другому физическому или юридическому лицу,
именуемый (спонсируемый), в виде вложения
финансовых и материальных средств, выполнения разного рода работ, оказания услуг и
поддержки” ;
г) дополнить ст.3 Закона Республики Молдова “О благотворительности и спонсорстве”, путем добавления пункта 4 следующего содержания: ”Для заключения договора о спонсорской
поддержке, спонсируемый заблаговременно
уведомляет спонсора о необходимости получения спонсорской финансовой и материальной
поддержки, направленной на поддержку и развитие определенных сфер жизнедеятельности.
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Drept penal
CZU 343.2/.7

IMIXTIUNEA ŞI EFECTELE IMPLEMENTĂRII PRINCIPIULUI
UMANISMULUI ÎN CADRUL DREPTULUI ŞI RĂSPUNDERII
JURIDICO-PENALE
Ruslan Munteanu,
doctorand ICJP al AŞM
REZUMAT

Principiul umanismului este expres prevăzut ca principiu fundamental al dreptului penal şi, deci, a răspunderii juridicopenale, anume instituţia răspunderii juridico-penale se confruntă cel mai des şi într-un mod vădit de încălcare a principiului
umanismului, dar tot instituţia răspunderii juridico-penale trebuie să manifeste un umanism desăvârşit în momentul aplicării
măsurilor de constrângere.
Cuvinte cheie: răspundere penală, răspundere juridică, principiul umanismului, drept penal.

THE IMPACT AND EFFECTS OF IMPLEMENTATION OF HUMANISM PRINCIPLE IN LAW
AND JURIDIC-PENAL LIABILITY
SUMMARY

The principle of humanism is expressly provided for as a fundamental principle of criminal law and therefore also of legal-criminal liability, namely the institution of criminal-law liability, is facing most often and in a manifest way of violating
the principle of humanism, but all legal and criminal liability institution should show a perfect humanism when applying
coercive measures.
Keywords: criminal liability, legal liability, humanism principle, criminal law.

I

ntroducere. Realizarea prin constrângere a ordinii de drept penal are loc în cadrul raportului
juridic penal de conflict, născut ca urmare a săvârşirii
infracţiunii. În cadrul acestui raport juridic au loc tragerea la răspundere penală a făptuitorului, judecata
şi, în cazul în care este dovedit vinovat de săvârşirea
infracţiunii, sancţionarea lui potrivit legii şi executarea pedepsei aplicate. Aşadar, constrângerea juridică
penală nu are loc în mod direct, nemijlocit, ci indirect, prin intermediul răspunderii juridice penale, adică prin constatarea existenţei elementelor răspunderii
penale şi aplicarea sancţiunilor legale.
Metode aplicate şi materiale utilizate. În procesul studiului au fost aplicate metodele: analiza, sinteza, comparaţia, conştientizarea logică şi statistica.
Materialele utilizate le constituie operele savanţilor
din domeniu, care reprezintă doctrina juridică a României, a Federaţiei Ruse, a Republicii Moldova, precum şi legislaţiile corespunzătoare.
Rezultatele obţinute şi discuţii. Răspunderea
penală este o formă a răspunderii juridice, alături de
răspunderea civilă, cea administrativă ori disciplinară. De regulă, realizarea ordinii de drept penal are
loc prin conformare, adică membrii societăţii adoptă
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de bunăvoie conduita prescrisă de normele dreptului
penal. Există însă întotdeauna un anumit număr de
persoane care nu se conformează prevederilor legii
penale şi săvârşesc infracţiuni. În această situaţie,
realizarea ordinii de drept penal este posibilă numai
prin constrângere, adică prin aplicarea sancţiunilor
prevăzute de normele încălcate faţă de cei care au săvârşit faptele interzise de legea penală [4, p. 310].
Răspunderea penală este o instituţie juridică fundamentală a dreptului penal, care, alături de infracţiune şi pedeapsă, reprezintă componentele de bază
ale întregului sistem de drept penal. În mecanismul
reglementării juridico-penale cele trei instituţii sunt
interdependente. Astfel, infracţiunea ca fapt interzis
de legea penală nu poate fi concepută fără consecinţa
inevitabilă care este răspunderea penală, iar aceasta,
la rândul său, ar fi lipsită de obiect fără sancţiunea
penală [4, p.247].
În sens restrâns, prin răspundere penală înţelegem
obligaţia unei persoane de a suporta o sancţiune penală datorită faptului că a săvârşit o infracţiune. Aşa
cum s-a afirmat, răspunderea penală nu este un element al infracţiunii, ci efectul, consecinţa infracţiunilor [13, p. 226].
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În sens larg, prin răspundere penală se înţelege
însuşi raportul juridic penal de constrângere, născut
ca urmare a săvârşirii infracţiunii între stat, pe de o
parte, şi infractor, pe de altă parte. Acest raport are
un caracter complex, al cărui conţinut îl formează
dreptul statului de a trage la răspundere pe infractor,
de a-i aplica sancţiunea prevăzută pentru infracţiunea
săvârşită şi de a-l constrânge să o execute, precum şi
obligaţia infractorului de a răspunde pentru fapta sa
şi de a se supune sancţiunii aplicate, în vederea restabilirii ordinii de drept şi restaurării autorităţii legii
[4, p. 311].
În această accepţiune răspunderea penală reflectă
reacţia imediată a societăţii faţă de infractor. Actualul
Cod penal al Republicii Moldova prevede un cadru
amplu de reglementări privind răspunderea penală ca
instituţie fundamentală a dreptului penal: conceptul
de răspundere penală, temeiul răspunderii penale, liberarea de răspundere penală. Conform prevederilor
art. 50 din Codul Penal al Republicii Moldova, „se
consideră răspundere penală condamnarea publică,
în numele legii, a faptelor infracţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit, condamnare ce poate fi
precedată de măsurile de constrângere prevăzute de
lege” [5].
În acest sens, condamnarea publică, consideră autorul A. Barbăneagră, constă în faptul că şedinţele de
judecată în cauzele penale sunt deschise, la ele are
acces publicul şi sentinţa de condamnare se pronunţă
totdeauna public, chiar dacă în unele cauze şedinţele
judiciare au fost secrete [6].
Totodată, tragerea la răspundere penală a infractorului se poate face doar de către organele de stat competente şi în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, iar sentinţele de condamnare sunt
pronunţate în numele legii. Din conţinutul dispoziţiei
art. 50 din CP al RM rezultă că tragerea efectivă la
răspundere penală implică în mod necesar şi incidenţa
normelor dreptului procesual penal. Acest lucru este
firesc, având în vedere că răspunderea juridică penală
se realizează în cadrul răspunderii juridice procesual-penale sau, altfel spus, în cadrul procesului penal
ce se desfăşoară după reguli strict stabilite de Codul
de procedură penală. Regulile instituite prin normele
dreptului procesual penal creează cadrul legal care
garantează exercitarea concretă, în deplină legalitate,
a drepturilor şi obligaţiilor ce revin subiecţilor raportului juridic penal în vederea realizării scopului legii
penale [3, p. 231].
Răspunderea penală, ca instituţie juridică complexă, este guvernată de un şir de principii. Astfel, e ştiut
că din punct de vedere juridic principiile reprezintă
ideile de bază, diriguitoare, călăuzitoare care, ca adevărate reguli de drept obiectiv exprimate, deseori prin
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texte scrise şi întotdeauna prin jurisprudenţă, dotate
cu caracter de generalitate, se regăsesc în normele ce
reglementează întregul sistem al dreptului penal. În
viziunea prof. Nicolae Popa, principiile dreptului sunt
ideile conducătoare (prescripţiile fundamentale) ale
conţinutului tuturor normelor juridice[12, p. 104].
Determinarea criteriilor de clasificare a principiilor răspunderii penale este extrem de dificilă, căci ele
nu sunt definite nicăieri. Cu unele mici deosebiri în
definiţie sau terminologie, majoritatea autorilor recenţi sunt de acord că în materia răspunderii penale
îşi exercită acţiunea şi influenţa:
− în primul rând, principiile fundamentale ale întregului sistem de drept penal, şi anume: principiul legalităţii, principiul personalităţii, principiul egalităţii,
umanismului legii penale;
− în al doilea rând, la nivelul structurării intime
şi a particularizării răspunderii penale îşi exercită
acţiunea câteva reguli cu caracter de principii instituţionale: principiul coercitivităţii răspunderii penale, principiul unicităţii temeiului răspunderii penale,
principiul autonomiei şi irepetabilităţii răspunderii
penale, principiul obligativităţii răspunderii penale,
principiul prescriptibilităţii şi principiul individualizării răspunderii penale[4, p. 56].
O problemă prioritară a lumii contemporane este
aceea a drepturilor omului, a ocrotirii fiinţei umane în
contextul respectării tuturor drepturilor pe care aceasta le are consfinţite atât prin legislaţia internă, cât şi
prin tratate şi convenţii internaţionale.
Suntem de acord cu poziţia autoarei I. Batin, care
consideră că principiu al dreptului penal este interpretat în sensul că întreaga activitate de reglementare
penală, precum şi cea de aplicare a legilor penale privesc omul, ca valoare supremă, chiar şi atunci când
acesta ajunge să fie infractor. În acest sens, aşa cum
se ştie, au fost înlăturate prevederea şi aplicarea pedepsei cu moartea şi s-au diversificat mijloacele de
individualizare a pedepsei, reglementările speciale
privind răspunderea penală a minorilor; reglementările referitoare la executarea pedepsei, care trebuie sa nu cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească
persoana condamnatului, ş.a. În general toate aceste
măsuri pot fi încadrate într-o sintagmă, şi anume îmblânzirea Codului Penal [1].
Considerăm că anume răspunderea penală denotă cel mai elocvent grandoarea efectelor produse de
principiul umanismului, şi anume:
− Umanismul este un principiu al dreptului penal, în a cărui bază sunt apărate interesele şi drepturile fundamentale ale omului, demnitatea, onoarea
şi alte atribute ale personalităţii umane şi dezvoltării
sale libere.
− Umanismul dreptului penal se exprimă, în
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primul rând, prin valorile sociale şi morale ocrotite
de normele de drept. Din acest punct de vedere, în
art.2 CP sunt indicate aceste valori (persoana, proprietatea etc.). Textul legii evidenţiază locul important al
omului, al drepturilor şi libertăţilor lui printre aceste
valori.
− Infracţiunile îndreptate împotriva omenirii, vieţii, libertăţii, demnităţii omului sunt plasate
în primele capitole (I-V) ale părţii speciale a CP şi
sunt considerate, în majoritatea lor, grave, deosebit de
grave şi excepţional de grave. Aceste infracţiuni sunt
sancţionate sever, astfel evidenţiindu-se importanţa
pe care o acordă dreptul penal acestor valori umane.
− Umanismul se manifestă, în al doilea rând, în
adoptarea unui nou sistem de pedepse (art.62 CP), din
care a fost exclusă pedeapsa cu moartea, care a fost
înlocuită cu o nouă pedeapsă privativă de libertate detenţia pe viaţă.
− Conform art.1 al Protocolului nr.6 CEDO
privind abolirea pedepsei cu moartea din 28.04.1983,
pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu poate fi
condamnat la o astfel de pedeapsă şi executat. Prin
aceeaşi lege a fost introdusă în sistemul de sancţiuni
penale o formă nouă, pentru legislaţia noastră penală,
privativă de libertate - detenţia pe viaţă.
− De un real umanism sunt, în al treilea rând,
reglementările privitoare la minori. În această privinţă s-a prevăzut că limita răspunderii penale începe de
la 14 ani și s-a instituit un sistem închegat de măsuri
educative (supravegherea părinţilor, internarea minorului într-o instituţie specială de învăţământ şi reeducare etc., art.104 CP).
− În al patrulea rând, umanismul se manifestă
prin crearea multor instituţii de individualizare şi, în
special, de atenuare a răspunderii penale (art.76, 78
CP).
− În afară de sistemul circumstanţelor atenuante, în lege se prevede că instanţa trebuie să ţină seama
de gradul prejudiciabil al faptei şi, mai cu seamă, de
persoana infractorului (art.76 CP).
− O dovadă în plus este înlocuirea răspunderii
penale pentru unele infracţiuni cu răspunderea administrativă (art.55 CP) sau cu liberarea de răspundere
penală pe alte motive (art.54, 56-60 CP).
− În sfârşit, umanismul dreptului penal se manifestă din plin în concepţia şi reglementarea executării pedepsei, în special, a închisorii. Conform alin.2
art.61 CP, pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi
prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât de către
condamnaţi, cât şi de către alte persoane.
− Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze
suferinţe fizice şi nici să înjosească persoana condamnată. Aceste prevederi sunt garantate de Constituţia
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Republicii Moldova, art.24, alin.2: „Nimeni nu va fi
supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante”.
− În numeroase cazuri legea prevede posibilitatea executării pedepsei cu închisoarea fără privare
de libertate:
•
condamnarea cu suspendarea condiţionată a
executării pedepsei (art.90 CP) sau liberarea de executarea pedepsei înainte de termen (art.91 CP);
•
înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă
printr-o pedeapsă mai blândă (art.92 CP); liberarea
de pedeapsa penală a minorilor (art.93 CP);
•
liberarea de pedeapsa penală datorită schimbării situaţiei (art.94 CP);
•
liberarea de executarea pedepsei penale a
persoanelor grav bolnave (art.95 CP);
•
amânarea executării pedepsei pentru femeile
gravide şi pentru femeile ce au copii în vârstă de până
la 8 ani (art.96 CP);
•
prescripţia executării sentinţei de condamnare (art.97 CP).
Considerăm corectă şi susţinem întru totul opinia
autorului M. Hotca, care menţionează că umanismul
dreptului penal este obligaţia legiuitorului şi a persoanelor care aplică legea penală, de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Altfel spus,
umanismul dreptului penal reprezintă o cerinţă indispensabilă pentru opera de creare şi aplicare a dreptului penal. Umanismul este nu numai un principiu al
dreptului penal, ci şi un principiu al politicii penale,
deoarece statul este obligat să găsească instrumentele sau mijloacele apte să-i resocializeze pe cei care
comit infracţiuni şi să-i protejeze pe cei care ajung
în postura de victime ale infracţiunilor. Într-adevăr,
dintr-o altă perspectivă, statul este obligat să creeze
cadrul legal optim pentru a-i reinsera cu succes în societate pe cei care comit fapte antisociale şi pentru
a oferi protecţia necesară victimelor infracţiunilor. În
realizarea acestei politici, statul are obligaţia să adopte măsuri de asistenţă persoanelor aflate în detenţie şi
victimelor acestora [11].
Principiul umanismului este consacrat atât în izvoare interne, cât şi în tratate internaţionale. În anul
1984, la New York, a fost adoptată Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente, cu cruzime, inumane sau degradante [9]. Ţara noastră a aderat
la acest tratat, el intrând în vigoare pentru Republica
Moldova la 28 decembrie 1995.
Potrivit art. 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO): „Nimeni nu poate fi supus
torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane
ori degradante” [8].
Într-o redactare echivalentă celei din CEDO, principiul umanismului se găseşte şi în art. 24 alin. (2)
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din Legea fundamentală a Republicii Moldova. În
conformitate cu această dispoziţie constituţională:
„Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau
tratamente crude, inumane ori degradante.” [7].
Tortura constă în pricinuirea unor suferinţe fizice
sau psihice grave în mod deliberat pentru obţinerea de
mărturisiri, informaţii sau depoziţii testimoniale. Tratamentul inuman constă în producerea unor suferinţe
fizice sau psihice de mai mică intensitate. Tratamentul
degradant reprezintă o înjosire a persoanei fizice menită să-i slăbească sau să înfrângă forţa psihică [11].
Astfel, Constituţia Republicii Moldova garantează fiecărui om dreptul la integritate fizică şi psihică
şi interzice tortura, pedepsele sau tratamentele crude,
inumane ori degradante. Legea Supremă a statului nu
admite restrângerea acestor drepturi nici într-un caz.
Interzicerea torturii şi tratamentelor inumane ori degradante la nivel constituţional este un element important al asigurării, că o asemenea conduită interzisă nu va avea loc în jurisdicţia statului. Respectarea
drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane şi inviolabilitatea persoanei se numără printre principiile
generale ale procesului penal, stabilite în Codul de
procedură penală.
Principiul umanismului se manifestă în dublu
sens: ocrotirea persoanei fizice sau juridice prin interzicerea faptelor periculoase pentru valorile sociale; respectarea demnităţii infractorului şi drepturilor
acestuia.
Principiul umanismului se opune adoptării unor
sancţiuni penale inumane sau degradante. De asemenea, regimul executării sancţiunilor trebuie să aibă ca
scop reeducarea şi reinserţia socială a infractorilor. În
conformitate cu acest principiu, legiuitorul şi factorii
implicaţi în aplicarea legii sunt obligaţi să reglementeze criterii de individualizare şi, respectiv, să adapteze sancţiunile penale conform situaţiei specifice persoanelor care au săvârşit infracţiuni.
Principiul umanismului dreptului penal are şi o
altă latură, ce presupune, pe lângă protecţia drepturilor infractorilor, ocrotirea victimelor infracţiunilor
care, datorită preocupărilor referitoare la infractori,
nu trebuie ignorate din ecuaţia juridică a raportului
penal de contradicţie.
În rezolvarea raportului penal de conflict victima
trebuie să se bucure cel puţin de aceeaşi atenţie şi protecţie ca şi infractorul, altfel dreptul penal s-ar afla în
derivă şi eşecul ar fi implacabil. Beneficiarul imediat al actului de justiţie trebuie să fie cel care a căzut
victimă faptei ilicite, cu toate că pe un alt plan, mai
abstract, efectele realizării justiţiei radiază mai mult
sau mai puţin către toţi membrii societăţii.
Dreptul penal şi celelalte ştiinţe penale, consideră
autorul M. Hotca [11] trebuie să se ocupe şi de aspec-
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tul pasiv al infracţiunii, respectiv de victimitate. Dacă
prin criminalitate, în general, avem în vedere ansamblul infracţiunilor săvârşite într-o anumită perioadă
de timp pe un teritoriu delimitat, prin victimitate vom
înţelege totalitatea persoanelor care au căzut victime
infracţiunilor într-un interval de timp pe un teritoriu
determinat. Într-o accepţiune largă, prin victimitate
se poate înţelege atât aspectul realizat (victimitatea
reală), cât şi cel potenţial (victimitatea virtuală sau
posibilă). Victimitatea reală sau propriu-zisă este alcătuită din suma persoanelor care au ajuns în postura
de victime ale infracţiunilor, iar victimitatea virtuală
sau potenţială este reprezentată de ansamblul persoanelor care pot deveni victime ale infracţiunilor, deoarece prezintă un risc victimal sporit.
La fel ca orice altă formă de justiţie sau poate
mai mult decât oricare alta, justiţia penală implică,
pe de o parte, acordarea unei atenţii sporite persoanei vătămate prin fapta ce constituie infracţiune, iar,
pe de altă parte, presupune în acelaşi timp concursul
proeminent al organelor statului. Se observă că, în
comparaţie cu justiţia extrapenală, în principal, cea
din domeniul dreptului privat, justiţia penală insistă
mai mult în ocrotire, atât în ceea ce priveşte interesul
particular, cât şi referitor la interesul general, putându-se spune că actul de justiţie penală include interese
individuale şi publice în egală măsură, dar statul este
obligat să le protejeze pe amândouă, chiar dacă cele
particulare sunt ocrotite numai cu luarea în seamă a
specificului persoanei vătămate. Sigur că interesul
particular al victimei infracţiunii se încadrează în cel
general, deoarece activitatea de ocrotire a victimelor
infracţiunilor este una care excede nevoilor şi intereselor individuale, cu toate că presupune luarea în
considerare a acestora [10, p. 1-2].
Principiul umanismului dreptului penal are incidenţă, la fel ca toate celelalte principii ale dreptului
penal, atât în materia dreptului penal substanţial, cât
şi a dreptului procesual penal. De asemenea, umanismul trebuie să se răsfrângă şi asupra dreptului execuţional penal [2, p. 14].
O veche maximă latină spune: „Pedepseşte-l pe
unul ca să-i îndrumi pe o sută”. Astăzi scopul nu mai
scuză mijloacele, acestea trebuie adaptate la valorile
umane, determinate de principiile toleranţei, umanismului şi raţionalismului. Umanitatea a intrat în epoca
„drepturilor omului”, în care au fost abolite sclavia,
pedeapsa capitală şi este declarată toleranţă „zero”
faţă de actele de tortură.
Concluzie. În prezent, respectul pentru drepturile
omului reprezintă nu doar o realitate filosofică, politică sau sociologică, specifică epocii anterioare, dar,
în special, o realitate juridică exprimată prin norme
de drept internaţional. Acestea impun un anumit tip
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de comportament, instituind un veritabil sistem de
garanţii procedurale în materie penală, menite să excludă la maximum ilegalitatea. Aceste garanţii au vocaţia de a nu proteja un criminal, dar drepturile sale.
Dacă o eroare judiciară în alte materii poate fi reparată eventual prin despăgubire pecuniară, erorile procesului penal provoacă de cele mai multe ori consecinţe
iremediabile, fiind în joc soarta unui om. Studiind
imixtiunea şi efectele implementării conceptului de
umanism în cadrul dreptului şi răspunderii juridicopenale, autorul a ajuns la următoarea concluzie: în
dreptul penal, principiul umanismului presupune că
întreaga reglementare juridică are menirea să apere în
mod prioritar persoana ca valoare supremă a societăţii, drepturile şi libertăţile acesteia (alin. (1) al art. 4
din CP al RM) [5]. Astfel, în centrul activităţii de apărare se află omul cu drepturile şi libertăţile sale, alin.
(2) al art. 4 din CP al RM [5] prevede: “Legea penală
nu urmăreşte scopul de a cauza suferinţe fizice sau de
a leza demnitatea omului. Nimeni nu poate fi supus la
torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante”.
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REZUMAT

Expertiza proiectelor actelor normative reprezintă o etapă obligatorie şi importantă a procesului de elaborare a actului
normativ, iar expertiza criminologică constituie una dintre formele acestei expertize. În acest articol autorii analizează practica statelor din cadrul CSI /Comunitatea Statelor Independente – în continuare CSI/ care reglementează expertiza criminologică a proiectelor actelor normative. Se face deosebire între expertiza anticorupţie şi expertiza criminologică a proiectelor
actelor normative. Se propune adoptarea unei legi cu privire la expertiza criminologică.
Cuvinte-cheie: expertiză criminilogică, expertiza anticorupţie, state CSI, proiect de act normativ.

ABOUT CRIMINAL EXPERTISE IN CIS STATES
SUMMARY

The expertise of normative acts projects represents a stage of the mandatory and important stage of the drafting of normative acts, and criminal expertise is one of the forms of this expertise. In this article the authors highlight the CIS states
that regulate the criminological expertise of draft normative acts. A distinction is made between anticorruption expertise
and criminological expertise of normative acts projects, the former being a component part of the second. It is proposed to
adopt a law on criminological expertise.
Keywords: criminological expertise, anti-corruption expertise, CIS states, draft normative act.

I

ntroducere. Crearea unui sistem eficient de
reglementare juridică constituie una dintre sarcinile de bază a statului de drept. După destrămarea
URSS calitatea sistemului naţional de reglementare
juridică s-a redus, ceea ce a sporit procesele sociale
cu caracter corupţional. În vederea creşterii calităţii
legislaţiei, în general, şi contracararea fenomenului
infracţional şi corupţiei, în special, au fost întreprinse
o serie de măsuri îndreptate spre lichidarea lacunelor
şi coliziunilor, perfecţionarea activităţii organului legislativ etc.
Una dintre măsurile de eficientizare a legislaţiei
constituie retuşarea mecanismului de prognozare a
urmărilor adoptării actelor normative, prin intermediul cărora se decide necesitatea adoptării proiectelor
actelor normative.
Scopul studiului constă în argumentarea necesităţii şi importanţei expertizei criminologice a proiectelor actelor normative prin prisma stabilirii locului
acesteia în procesul de legiferare a unor state membre
CSI.
Actualitatea temei. În condiţiile edificării statu-
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lui de drept şi democratic un rol important în vederea
contracarării fenomenului criminalităţii şi a corupţiei,
în special, îl are activitatea de legiferare. Prin crearea
unui sistem legislativ eficient şi calitativ se contribuie, în mod substanţial, la eliminarea factorului criminogen. Iar expertiza criminologică a proiectelor actelor normative reprezintă una dintre etapele acestui
proces, or prin intermediul expertizei criminologice
sunt identificaţi şi eliminaţi factorii criminogeni şi de
coruptibilitate.
Metode aplicate şi materiale utilizate. În procesul studierii şi elaborării acestui studiu ştiinţific am
utilizat metoda comparativ-juridică, istorică, logică,
investigarea ştiinţifică. În calitate de materiale de
lucru au folosit lucrările şi publicaţiile ştiinţifice ale
autorilor de peste hotare, legislaţia statelor membre
CSI şi a Republicii Moldova cu privire la expertiza
criminologică a proiectelor actelor normative.
Rezultate obţinute şi discuţii. Una dintre formele de prognozare a urmărilor adoptării actelor
normative este expertiza criminologică, care constă
în elucidarea dispoziţiilor cu caracter criminogen, or
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adoptarea acestora ar favoriza săvârşirea infracţiunilor şi creşterea nivelului criminalităţii în societate.
Astfel, stabilirea şi aplicarea practică a expertizei
criminologice este condiţionată de necesitatea de ridicare a calităţii actelor normative adoptate, la fel,
constituie o măsură de „clădire” a sistemului anticorupţional al statului.
Cu privire la necesitatea expertizei criminologice
în Republica Moldova ne-am referit încă acum 23 de
ani, menţionând că una din premisele eficientizării
activităţii anticrimă îl constituie şi expertiza criminologică a proiectelor actelor normative[1]. Ordinea
şi modalitatea de efectuare a expertizei actelor normative privind evaluarea coruptibilităţii prevederilor
legale nu sunt reglementate în majoritatea statelor
europene. Unele state, precum Spania, Portugalia,
Polonia, indică, în regulamente, posibilitatea unei expertize juridice.
Astfel, în p. 3 art. 34 al Regulamentului Seimului polonez prevede posibilitatea redirecţionării proiectului actului normativ spre efectuarea expertizei,
dacă nota informativă nu conţine informaţii vizând
îndeplinirea acesteia la etapa elaborării. În cadrul expertizei juridice are loc şi evaluarea anticorupţională
a prevederilor actului normativ[1/1]. În acest sens,
în cadrul mesei rotunde din iunie 2008, în Duma de
Stat a Federaţiei Ruse, expertul Consiliului Europei,
Simon Goddard /Marea Britanie/ a menţionat că:
“Marea Britanie nu are nimic din ceea ce aţi vorbit
la capitolul evaluarea riscurilor în cazul elaborării legislaţiei. Nicio denumire asemănătoare nu veţi
găsi. Totuşi, persistă anumite procese, care, în viziunea noastră, contribuie la identificarea riscurilor de
coruptibilitate”[2, p. 61-68]. Acest fapt, considerăm,
se explică prin aceea, că expertiza anticorupţie şi expertiza criminologică constituie un instrument juridic
de prevenire a fenomenului corupţiei în statele unde
acest fenomen persistă, altfel spus, în ţările în curs de
dezvoltare, cum este cazul Republicii Moldova, unele state CSI, foste republici socialiste, unele state din
Asia şi Africa etc.
La a 20-a şedinţă plenară interparlamentară a
statelor membre CSI, în anul 2003, a fost adoptată
„Legea model privind expertiza ştiinţifică şi tehnică”,
care reglementează relaţiile, care apar în procesul
efectuării expertizei ştiinţifice şi tehnice, este stabilit
obiectul supus expertizării obligatorii, la fel, au fost
determinate drepturile şi obligaţiunile clienţilor şi a
executorilor expertizei ştiinţifice şi tehnice[3]. Totuşi,
în pofida legii sus-menţionate, statele CSI abordează
individual expertizarea proiectelor actelor normative,
iar „lider” în ceea ce priveşte stabilirea temeiurilor juridice a expertizei criminologice este Republica Belarus. Anume Belarus este primul stat din spaţiul ex-
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sovietic care, la nivel legislativ, a reglementat expertiza criminologică a proiectelor actelor normative.
Reglementarea juridică a expertizei criminologice
în Republica Belarus şi-a găsit reflectare atât la nivel
de lege, cât şi la nivelul actelor normative subordonate legilor.
Legea Republicii Belarus „Privind actele
normative”nr. 361-3 din 10 ianuarie 2000 [4] prevede în capitolul 12, posibilitatea efectuării expertizei
criminologice a proiectelor actelor normative la etapa
elaborării proiectului. Conform alin. 3 art. 49 din „Legea privind actele normative” proiectului actului normativ va fi supus expertizei juridice obligatorii, dar,
totodată, poate fi suspus şi altei expertize: а) financiare; b) economice; c) ecologice; d) criminologice. Art.
49.1 din Legea privind actele normative prevede, că
Preşedintele Republicii Belarus determină cazurile, în
prezenţa cărora se va desfăşura expertiza criminologică a proiectelor actelor normative, precum şi stabileşte ordinea desfăşurării acesteia. Instituţia expertizei
criminologice în Republica Belarus a fost instituită
legislativ în anul 2004 prin Legea Republicii Belarus
„Privind introducerea unor modificări şi completări
în actele normative ale Republicii Belarus”nr. 321–З
din 01 noiembrie 2004 [5]. Legea prevede efectuarea expertizei criminologice a proiectelor decretelor
şi dispoziţiilor Preşedintelui Republicii Belarus; proiectelor legilor, introduse în Camera Reprezentanţilor
Adunării Naţionale a Republicii Belarus; modificările
şi/sau completările actelor normative, proiectelor actelor normative ale Consiliului de Miniştri, ministerelor, altor organe ale administraţiei de stat, Băncii
Naţionale a Republicii Belarus; organelor de autoadministrare locală.
În conformitate cu prevederile Legii expertiza criminologică este obligatorie pentru proiectele actelor
normative care reglementează relaţiile sociale în domeniul economico-financiar, cel al serviciului public,
activităţii judiciare, asistenţa socială, ocrotirea sănătăţii, educaţie, protecţia mediului înconjurător şi folosirea raţională a resurselor naturale.
Începând cu anul 2004, în Republica Belarus, la
nivel legislativ a fost stabilit:
locul expertizei criminologice în cadrul procesului normativ;
obiectul expertizei criminologice;
subiectul efectuării expertizei criminologice;
ordinea de efectuare şi riscurile de coruptibilitate.
Ordinea efectuării expertizei criminologice a proiectelor actelor normative a fost stabilită în Instrucţiunea privind ordinea desfăşurării expertizei criminologice a proiectelor actelor normative, aprobată prin
Decretul Preşedintelui Republicii Belarus nr. 244 din
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29 mai 2007[6]. Ulterior, în vederea îmbunătăţirii instituţiei expertizei criminologice a proiectelor actelor
normative, Preşedintele Republicii Belarus, a adoptat
Decretul nr. 230 „Privind măsurile de perfecţionare a
expertizei criminologice” din 6 iunie 2011[7], în conformitate cu care, din data de 01 ianuarie 2012 expertizei criminologice vor fi suspuse un cerc mai mare de
acte normative, şi anume proiectele actelor normative
al Comitetului de Control, Serviciului de administrare al Preşedintelui Republici Belarus etc.
În Instrucţiunea privind procedura desfăşurării expertizei criminologice a proiectelor actelor normative
a fost definită expertiza criminologică, ceea ce permite evidenţierea semnelor esenţiale ale acesteia, şi
anume:
1. obiectul expertizei criminologice îl constituie
proiectele actelor normative ale Republicii Belarus;
2. expertiza criminologică se desfăşoară în scopul identificării normelor, aplicarea cărora implică
apariţia urmărilor criminogene;
3. rezultatul expertizei criminologice constă
în excluderea factorilor criminogeni în domeniile:
а) economico-financiar; b) activitatea organelor de
drept; c) serviciul public; d) asistenţa socială; e) sănătate; f) educaţie; g) ocrotirea mediului ambiant; h)
utilizarea raţională a resurselor naturale, alte domenii
ale relaţiilor sociale[8].
În procesul desfăşurării expertizei criminologice se prognozează posibilele riscuri criminogene în
urma aplicării actelor normative; sunt elaborate propuneri ştiinţific întemeiate privind excluderea lacunelor în textul legal; pentru a elimina şi factorii de risc
de coruptibilitate.
Instrucţiunea privind procedura desfăşurării expertizei criminologice a proiectelor actelor normative
a Republicii Belarus prevede că expertiza criminologică a proiectelor actelor normative este efectuată:
а) ulterior efectuării expertizei juridice obligatorii a proiectelor actelor normative;
b) anterior prezentării proiectului actului normativ Preşedintelui Republicii Belarus;
c) după introducerea modificărilor şi/sau completărilor în proiectul actului normativ în cadrul şedinţelor Camerei Reprezentanţilor al Adunării Naţionale a Republicii Belarus.
Expertiza criminologică a proiectelor actelor normative se efectuează în termen de o lună, iar uneori,
în regim de urgenţă, în termen de 3 zile.
În Instrucţiunea privind procedura desfăşurării expertizei criminologice a proiectelor actelor normative
a Republicii Belarus sunt incluse cerinţele vizavi de
Concluziile expertului, la fel, sunt stabilite urmările
unei Concluzii negative faţă de un proiect de act normativ.
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Preşedintele Republicii Belarus, prin decretul său,
a împuternicit Procurorul General să elaboreze, în
termen de patru luni, recomandările metodice privind
desfăşurarea expertizei criminologice a proiectelor
actelor normative[8]. Prin ordinul Procurorului General al Republicii Belarus nr. 46 din 13 decembrie
2011 au fost aprobate Recomandările metodice privind desfăşurarea expertizei criminologice a proiectelor actelor normative.
Recomandările metodice prevăd clasificarea riscurilor de coruptibilitate, care se pot ivi în rezultatul
elaborării unui proiect de act normativ, şi sunt legate
de:
а) neadaptarea socială, metode şi forme controversate de reglementare juridică;
b) obiectul şi latura subiectivă a componenţelor
faptelor, condiţiile şi geneza apariţiei lor;
c) interesele controverse ale subiectelor relaţiilor juridice, drepturile şi obligaţiile acestora, la fel şi
ordinea de realizare şi execuţie;
d) lipsa mecanismului social, economic şi organizatorico-juridic de realizare a proiectului actului
normativ, la fel şi lipsa controlului privind executarea
dispoziţiilor legale;
e) stabilirea răspunderii juridice, ordinea aplicării
şi executării acestora.
Metodele aplicate în procesul desfăşurării expertizei criminologice a proiectului actului normativ, la
fel, au fost stabilite în Recomandările metodice, acestea fiind: а) sistemică; b) comparativă; c) istorică; d)
formală; е) modelarea; j) evaluarea experţilor; h) analiza datelor statistice şi a practicii judecătoreşti, precum şi alte metode generale şi speciale de cercetare a
fenomenului juridic.
Expertiza criminologică a proiectelor actelor normative este desfăşurată de către Centrul naţional de
proiectare a actelor normative de pe lângă Preşedintele Republicii Belarus, iar în cazul decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui Republicii Belarus şi a deciziilor
Guvernului – de către Ministerul Justiţiei al Republicii Belarus.
Expertiza criminologică se încheie prin elaborarea unei Concluzii, care conţine descrierea cercetării efectuate, concluziile privind prezenţa/lipsa normelor, aplicarea cărora implică apariţia riscurilor de
coruptibilitate; propunerile şi recomandările privind
excluderea/înlăturarea lacunelor care ar contribui la
apariţia unui risc criminogen. Concluzia este expediată organului de stat, care a solicitat efectuarea expertizei criminologice a proiectului actului normativ.
Un alt stat unde găsim referinţe la expertiza criminologică esteRepublica Kazahstan. Iniţial, expertiza criminologică a proiectelor actelor normative în
Kazahstan a fost prevăzută în anul 1998 prin „Legea
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privind actele normative”[9], care prevedea posibilitatea efectuării expertizei criminologice ca una dintre formele expertizei ştiinţifice a proiectului actului
normativ. Actualmente, în Kazahstan este în vigoare
„Legea privind actele normative” nr. 480-V din 06
aprilie 2016[10], care în art. 30, cap. 6 prevede expertiza ştiinţifică a proiectelor actelor normative, expertiza criminologică fiind una dintre formele acesteia.
Necesitatea introducerii expertizei criminologice
a proiectelor actelor normative a fost reflectată încă în
anul 2002 în Concepţia politicii juridice a Republicii
Kazahstan[11], actualmente abrogată, dar şi în Concepţia politicii juridice a Republicii Kazahstan pentru
anii 2010-2020[12], conform căreia expertiza criminologică se efectuează în scopul identificării indicilor, care direct sau indirect, creează premise favorabile pentru comiterea infracţiunilor şi contravenţiilor.
Astfel, constatăm că expertiza criminologică a
proiectelor actelor normative în Republica Kazahstan se află la etapa incipientă, fiind determinat locul expertizei criminologice în procesul normativ şi
obiectul supus expertizării, însă nu sunt determinate
scopul, sarcinile şi principiile desfăşurării expertizei
criminologice. La fel, nu este stabilit subiectul organizării şi desfăşurării expertizei criminologice.
În acest sens, criminologul kazah Г. Р. Рустемова
[13, p. 43-45]propune de a adopta o lege a Republicii
Kazahstan „privind expertiza ştiinţifică (criminologică) a proiectelor de legi şi altor categorii de acte
normative”.
În Federaţia Rusă termenul „expertiza criminologică” a fost introdus în circuitul criminologic şi juridic încă la începutul anilor 90. În anul 1992 prin
Hotărârea Congresului Federaţiei „Privind starea legalităţii, lupta cu criminalitatea şi corupţia”, Sovietul
Federaţiei Ruse urma să stabilească, conform p. 3 al
dispoziţiei, ordinea desfăşurării expertizei criminologice obligatorii a proiectelor actelor normative şi
a altor decizii a organelor de stat[14]. În acest sens,
preşedintele Asociaţiei de Criminologie din Federaţia Rusă А. И. Долгова a elaborat şi a prezentat spre
aprobare proiectul legii federale „Despre expertiza
criminologică a proiectelor actelor normative”[15, p.
390-393], iar mai târziu, în anul 2000, acelaşi autor a
elaborat un al doilea proiect de lege „Despre expertiza criminologică”, fiind definită noţiunea de expertiză criminologică, a determinat scopul desfăşurării
expertizei criminologice, a fost stabilit obiectul şi
subiectul care urmează să desfăşoare expertiza criminologică. În opinia autorului, conform proiectului
de lege federală, urmează a fi supuse expertizei criminologice atât proiectele actelor normative, cât şi
legile deja intrate în vigoare. Iniţiativa profesorului
А. И. Долгова a fost susţinută şi de alţi autori [16;
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17, p. 40-45; 18; 19, p. 7-21; 20, p. 113-115], însă,
expresie legislativă expertiza criminologică nu „a îmbrăcat”. Legiuitorul rus a considerat oportun, eficient
şi suficient desfăşurarea expertizei anticorupţie prin
adoptarea legii federale nr. 172-FZ din 17 iulie 2009
„Privind expertiza anticorupţie a actelor normative şi
a proiectelor actelor normative”[20a], care a intrat în
vigoare la 02 august 2009. Art. 3 din lege această prevede că metodologia şi ordinea desfăşurării expertizei
anticorupţie va fi determinată de Guvernul Federaţiei
Ruse, care, ulterior, prin Decizia nr. 96 din 26 februarie 2010[21]a aprobat metodologia şi ordinea desfăşurării expertizei anticorupţie a legilor şi proiectelor
actelor normative.
Legea Federaţiei Ruse „Privind expertiza anticorupţie a actelor normative şi a proiectelor actelor normative” conţine trei tipuri de factori de coruptibilitate: 1) care stabilesc, neîntemeiat, competenţe largi;
2) care permit aplicarea nejustificată a excepţiei; 3)
care conţin cerinţe neclare, incerte faţă de cetăţeni sau
organizaţii.
Cercul de subiecte care pot desfăşura expertiza anticorupţie este vast, ceea ce permite evidenţierea a trei
tipuri de expertize, în dependenţă de subiect(internă,
externă, independentă). Expertiza internă a actelor
normative şi a proiectelor actelor normative se efectuează de organele, persoanele cu funcţii de răspundere
care emit aceste acte. Expertiza externă se efectuează
de către organele procuraturii. Expertiza independentă reprezintă una dintre varietăţile expertizei externe.
Se efectuează de către cetăţeni, asociaţiile de cetăţeni,
persoane juridice acreditate în acest sens de Ministerul Justiţiei al Federaţiei Ruse. Obiectul expertizei, în
temeiul Legii „Privind expertiza anticorupţie a actelor normative şi a proiectelor actelor normative”, îl
reprezintă actele normative şi proiectele actelor normative emise de organele puterii de stat şi organele
autoadministrării publice locale.
În RepublicaTadjikistan nu este prevăzută expertiza criminologică, ci doar expertiza anticorupţie a
proiectelor actelor normative, iar modalitatea şi ordinea efectuării expertizei anticorupţie a fost stabilită în
Strategia privind contracararea corupţiei pentru anii
2008-2012, în decretul Preşedintelui Republicii Tadjikistan nr. 864 „Privind măsurile suplimentare privind contracararea corupţiei” şi decizia Guvernului
din 02 septembrie 2010 „Privind aprobarea Planului
de măsuri privind asigurarea executării măsurilor suplimentare de contracarare a corupţiei în Republica
Tadjikistan pentru anii 2010-2012”[22]. Ulterior, a
fost elaborat şi suspus discuţiilor publice proiectul
actului normativ al Republicii Tadjikistan „Privind
expertiza anticorupţie a actelor normative şi a proiectelor actelor normative”, care prevede evaluarea fac-
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torului de coruptibilitate al prevederilor proiectului
actului normativ, la fel stabileşte obiectul, principiile
desfăşurării expertizei, precum şi posibilitatea cetăţenilor de a efectua expertiza din cont propriu. La data
de 28 decembrie 2012 această lege a fost adoptată şi
este valabilă şi actualmente[23].
În Strategia Naţională anticorupţie pentru anii
2011-2015 din Ucraina, aprobată prin decretul Preşedintelui din 21 octombrie 2011 era stabilită definitivarea expertizei anticorupţie prin implementarea unei
metodici etapizate de evaluare a riscurilor de coruptibilitate în legislaţie. Un alt instrument juridic în lupta
cu fenomenul corupţiei a fost şi Hotărârea Guvernului Ucrainei din 28 noiembrie 2011 privind publicitatea proiectelor actelor normative şi desăvârşirea
mecanismului de efectuare a expertizei anticorupţie a
proiectelor actelor normative. Actualmente, în Ucraina acţionează norma legală prevăzută la art. 15 din
Legea Ucrainei nr. 3206-VI din 7 aprilie 2011 „Privind principiile de prevenire şi contracarare a corupţiei”[24], care stabileşte că subiectul abilitat cu dreptul
de efectuare a expertizei anticorupţie este Ministerul
Justiţiei; sunt supuse expertizării anticorupţie proiectele actelor normative, actele emise de preşedintele
Ucrainei, proiectele actelor normative elaborate de
Cabinetul Miniştrilor, ministere, alte organe ale administraţiei de stat. Ordinea şi metodologia efectuării
expertizei anticorupţie a proiectelor actelor normative se stabileşte de către Ministerul Justiţiei.
În ceea ce priveşte expertiza criminologică, la
data de 13 martie 2006, a fost elaborat proiectul actului normativ „Cu privire la expertiza criminologică
a proiectelor actelor normative”, care nu a fost încă
adoptat. Proiectul de act normativ a fost elaborat de
către Ministerul Justiţiei în colaborare cu Academia
de Ştiinţe a Ucrainei. Scopul primar al acestui proiect
a fost crearea premiselor juridice şi organizatorice în
vederea introducerii în Ucraina a expertizei criminologice a proiectelor actelor normative, care ar contribui la elucidarea şi prevenirea criminalităţii, inclusiv
a infracţiunilor de corupţie. Proiectul actului normativ prevedea efectuarea expertizei criminologice la
cererea şi solicitarea subiectului corespunzător, iar
obiectul expertizei criminologice îl constituie proiectele actelor normative, decretele Preşedintelui Ucrainei, hotărârile Cabinetului de Miniştri, actele normative ale organelor de stat. La fel, proiectul stabileşte
formele expertizei criminologice: iniţială, repetată,
suplimentară şi de control; stabileşte că expertiza criminologică este efectuată de către un grup de experţi
din cadrul instituţiei de experţi.
Totodată, proiectul prevede că expertiza criminologică nu este obligatorie, ci una facultativă; nu prevede temeiurile legale în prezenţa cărora ar fi posibilă
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dispunerea desfăşurării expertizei criminologice (nu
sunt determinate, care relaţii sociale reglementate
sunt supuse expertizării); indicarea unui cerc nedeterminat de organe abilitate cu funcţia de efectuare a
expertizei criminologice.
În Republica Azerbaidjan a fost adoptată legea
„Privind actele normativ-juridice” la data de 17 februarie 2011[25] care prevede expertiza anticorupţie
alături de alte tipuri de expertize a actelor normative.
Alte acte normative care ar reglementa obiectul, subiecţii, desfăşurarea expertizei anticorupţie în Azerbaidjan nu atestăm.
Expertiza anticorupţie a actelor normative în Republica Armenia a fost introdusă prin Hotărârea Guvernului nr. 1205-H din 22 octombrie 2009 „Despre
influenţa factorului regulator asupra expertizei anticorupţie”. Astfel, în conformitate cu prevederile acestei decizii, toate legile, indicate în art. 27.1 din Legea
Armeniei „Privind actele normative”, sunt supuse expertizei anticorupţie[26]. Expertiza anticorupţie este
efectuată de către Agenţia privind expertiza actelor
normative din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Armenia. Metodologia desfăşurării expertizei
se întemeiază pe aplicarea a 9 criterii care au drept
scop diminuarea riscurilor de coruptibilitate. În urma
desfăşurării expertizei actelor normative sunt elaborate rapoarte, cu titlu de recomandare, iar urmările
juridice are nerespectării acestora nu sunt stabilite de
legea privind actele normative. Autorul poate lua în
consideraţie raportul de expertiză şi introduce modificările corespunzătoare în conţinutul proiectului actului normativ.
Aşadar, din cele expuse mai sus, constatăm, că expertiza criminologică a proiectelor actelor normative
constituie o măsură de prevenire a infracţiunilor şi o
formă de identificare a lacunelor în lege şi a dispoziţiilor cu conţinut criminogen, fiind prevăzute expres
de legislaţia Republicii Belarus şi a Republicii Kazahstan.
În Republica Moldova legiuitorul a prevăzut expertiza anticorupţie a proiectelor actelor normative.
Anterior, expertiza anticorupţie era prevăzută în legea Republicii Moldovaprivind actele legislative[27],
actualmente, fiind reglementată în noua lege privind
actele normative[28]. Expertiza anticorupţie a proiectelor actelor normative este efectuată de către Centrul
Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova, conform
Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupţie a
proiectelor de acte legislative şi normative, precum şi
a Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupţie
a proiectelor de acte normative departamentale[29].
Elaborarea şi aprobarea Metodologiei Centrului Naţional Anticorupţie are loc în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 977

57

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

din 23.08.2006 Privind expertiza coruptibilităţii proiectelor de acte legislative[30], hotărâre care aprobă
Regulamentul cu privire la organizarea procesului
de efectuare a expertizei anticorupţie proiectelor de
acte legislative şi normative. Regulamentul prevede
modalitatea de desfăşurare a expertizei anticorupţie,
organul responsabil de efectuarea expertizei anticorupţie şi termenul de efectuare a expertizei anticorupţie. Alte acte normative cu privire la expertiza anticorupţie în Republica Moldova nu atestăm.
În contextul studiului realizat, ne adresăm întrebarea – de ce în unele cazuri se acceptă efectuarea
expertizei criminologice, iar în altele – expertiza anticorupţie şi care ar fi coraportul dintre acestea?
Considerăm, că expertiza anticorupţie reprezintă
una dintre formele expertizei criminologice, aceasta
din urmă înglobând-o pe prima. Prin urmare, expertiza criminologică este o noţiune mai largă, cu un conţinut mai profund. Această poziţie am confirmat-o şi
anterior[31, p. 39-46].
Expertiza anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative reprezintă procesul de evaluare a
corespunderii conţinutului proiectului de acte legislative şi normative cu standardele anticorupţionale
naţionale şi internaţionale, în vederea identificării
normelor care favorizează sau pot favoriza corupţia
şi a elaborării recomandărilor pentru excluderea sau
diminuarea efectelor acestora[30]. Expertiza criminologică, însă, reprezintă o cercetare, o analiză socio-juridică şi criminologică cu scopul de a identifica
determinantele criminalităţii, care conţin riscuri de
coruptibilitate sau de victimizare, altfel spus stabilirea normelor juridice cu caracter criminogen sau victimogen, aplicarea cărora, în plan social, direct sau
indirect, ar favoriza săvârşirea infracţiunilor, victimizarea persoanelor sau împiedica realizarea politicii
anticriminale a statului [32].
Adoptarea unui act normativ într-un domeniu al
relaţiilor sociale implică aşteptări benefice, binevenite
pentru acest domeniu, în special, şi pentru societate,
în general, uneori, însă, survin şi unele consecinţe negative, care nu au fost luate în considerare, analizate
la etapa elaborării actului normativ. Expertiza criminologică este necesară în vederea elucidării posibilelor urmări criminogene a adoptării actelor normative,
ca una dintre măsurile de prevenirea a criminalităţii.
Expertiza criminologică a proiectelor actelor normative răspunde la întrebările[33]:
1. Dacă norma juridică nu este una „moartă”, căzută în desuetudine?
2. Dacă norma juridică nu este una criminogenă,
care să conţină factori de coruptibilitate ceea ce ar
contribui la săvârşirea infracţiunilor?
3. Dacă norma juridică nu este una ilegală, nu
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conţine prevederi contrare constituţiei sau a normelor
dreptului internaţional, parte a dreptului intern?
Concluzii. În contextul celor menţionate mai sus,
luând în consideraţie experienţa unor state, considerăm necesar elaborarea şi adoptarea, în regim de
urgenţă, a unei legi privind expertiza criminologică
obligatorie a proiectelor actelor normative.
Temeiul elaborării şi adoptării legii privind expertiza criminologică a actelor normative şi proiectelor
actelor normative este de natură faptică şi juridică.
Astfel, temeiul faptic îl constituie necesitatea socială
în reducerea/diminuarea criminalităţii în Republica
Moldova, inclusiv a criminalităţii de corupţie. Temeiul juridic îl constituie normele juridice privind expertiza criminologică, care vor conţine indici şi semne în
prezenţa cărora se va dispune efectuarea expertizei
criminologice a actului normativ respectiv.
Efectuarea expertizei criminologice ar permite să
excludem potenţialul criminogen al actelor normative
şi să eficientizăm activitatea de prevenire a criminalităţii şi corupţiei.
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CONCEPTUL DE VĂTĂMARE A SĂNĂTĂŢII CAUZATĂ DIN IMPRUDENŢĂ
CA REZULTAT AL ÎNCĂLCĂRII REGULILOR DE SIGURANŢĂ A
TRAFICULUI RUTIER
Ion SLISARENCO,
master în drept, doctorand, lector universitar al Catedrei „Ştiinţe penale” a Facultăţii Drept a Academiei
„Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
REZUMAT

În prezentul articol ştiinţific, autorul punctează asupra determinării naturii juridice şi legiferării distincte a faptelor de
vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier, de
însăşi fapta de încălcare a regulilor de siguranţă a traficului rutier, menţionând că anume acest deziderat va clarifica pentru
totdeauna şi va statua reguli precise şi univoce la aplicarea răspunderii pentru aceste fapte.
Cuvinte-cheie: sănătate, vătămare a sănătăţii, lipsire de viaţă, regulă de siguranţă, siguranţă a traficului, incriminare.

Ion SLISARENCO,
master of Law, PhD student, lecturer of the “Criminal Sciences” Department of the Law Faculty of “Stefan cel
Mare” Academy of the Republic of Moldova
SUMMARY

In this scientific article, the author draws attention to the determination of the legal nature and distinct lawfulness of
the health damages or manslaughter as a result of violation of road safety rules by the act of violation of road safety rules,
noting that this goal will forever clarify and will set precise and univocal rules on the application of the responsibility for
these facts.
Keywords: health, health damage, manslaughter, safety rule, traffic safety, incrimination.

I

ntroducere. Pornind de la adevărul potrivit căruia dreptul persoanei la viaţă şi sănătate sunt,
alături de alte drepturi şi libertăţi, consacrate în legea
fundamentală a ţării ca prerogative sacre şi inviolabile ale persoanei şi că acestea reprezintă pilonii fundamentali pe care se edifică o societate şi îşi consolidează poziţia individul ca atare, toate aceste valori
necesită o protecţie juridică deplină împotriva oricăror
fapte antisociale comise atât cu intenţie, cât şi din imprudenţă, care pun în pericol, vatămă sau distrug în
totalitate aceste valori indispensabile. Omul este valoarea socială cea mai de preţ în societatea noastră,
iar protecţia juridică eficientă a acestuia nu poate fi
asigurată decât prin sancţionarea fără menajamente a
tuturor acelora care o periclitează.
Răspunderea contravenţională şi penală prevăzută
la momentul actual în legislaţia în vigoare pentru faptele de încălcare a regulilor de siguranţă a traficului
rutier este condiţionată material, pentru unele din contravenţii şi anumite infracţiuni, de necesitatea survenirii urmărilor prejudiciabile sub forma vătămării corporale uşoare cauzate victimei în cazul contravenţiei
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prevăzute la art.242 alin.(2) C.contr. al RM, fie sub
forma vătămării medii, vătămării grave a integrităţii
corporale sau a sănătăţii sau lipsirii de viaţă a persoanei din imprudenţă la infracţiunile prevăzute de art.
264, 2641 alin.(2), 265, 269 C. pen. al RM.
De altfel, rolul contravenţiilor şi al infracţiunilor
contra siguranţei traficului rutier ca fiind ansamblul
faptelor penale prin a căror incriminare şi sancţionare
se ocroteşte acea valoare socială reprezentată de siguranţa traficului rutier, precum şi scopul urmărit de către legiuitor, este de a reglementa şi sancţiona contravenţional/penal aceste fapte prejudiciabile prin norme
de incriminare pe de o parte, iar pe de altă parte, de a
preveni într-o măsură mai consistentă atât săvârşirea
acestui gen de contravenţii/infracţiuni, cât şi a altora
cu consecinţe mult mai grave, precum ar fi contravenţiile contra sănătăţii persoanei şi infracţiunile contra
vieţii şi sănătăţii persoanei. În literatura de specialitate
pe bună dreptate se afirmă că aceste infracţiuni au fost
şi necesită a fi incriminate şi sancţionate ca o specie
aparte a infracţiunilor de pericol denumite infracţiuni
de „obstacol” [10, p.1]. Incriminarea şi sancţionarea
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aspră a faptelor de încălcare a regulilor de siguranţă a
traficului rutier are menirea de a constitui acel „obstacol” care va împiedica săvârşirea altor infracţiuni mai
grave ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a
traficului rutier de către toţi subiecţii cărora regulile de
siguranţă a traficului rutier le sunt opozabile.
Acest deziderat presupune luarea tuturor măsurilor
necesare în vederea neadmiterii săvârşirii faptelor de
încălcare a regulilor de siguranţă a traficului rutier ca
rezultat al cărora pot fi săvârşite fapte prejudiciabile
cu consecinţe foarte grave ca vătămarea sănătăţii, fie
provocarea decesului persoanei din imprudenţă. Dacă
scopul urmărit este de a evita cauzarea vătămărilor sănătăţii şi provocarea decesului persoanelor din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a
traficului rutier, atunci atingerea acestui deziderat va
fi posibilă doar dacă faptele de încălcare a regulilor de
siguranţă a traficului rutier vor fi incriminate ca contravenţii/infracţiuni de pericol şi nu de rezultat. Datorită
pericolului social al acestor fapte, precum şi a gravităţii
consecinţelor prejudiciabile pe care acestea le pot provoca, am putea susţine fără nici un dubiu că regulile de
siguranţă a traficului rutier sunt scrise cu sânge.
Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al
cercetării de faţă îl constituie un complex de metode
general-ştiinţifice, bazate pe cunoştinţe juridico-penale, care au asigurat unitatea analizei gnoseologice a subiectului supus investigării în întreaga complexitate a sa. Dintre procedeele logice şi metodele
aplicate am evidenţia analiza şi sinteza, abstractizarea şi generalizarea, inducţia şi deducţia, metoda sistemică, comparativă, s-a apelat la un şir de principii
filosofice generale, ca: obiectivitatea, legătura dintre
teorie şi practică.
Rezultate obţinute şi discuţii. Dacă este să ne referim în parte la fiecare dintre infracţiunile prevăzute
de art.264, 2641 alin.(2), 265, 269 C. pen. al RM, cu
excepţia infracţiunii prevăzute de art.264 C. pen al
RM, celelalte reprezintă infracţiuni a căror dispoziţii
fac trimitere la art.264 C. pen. al RM, şi anume la consecinţele prejudiciabile ale infracţiunilor prevăzute la
acest articol, ca urmări infracţionale şi a acestor infracţiuni, fie cauzate ca rezultat al acestora.
Este de remarcat faptul că vătămarea medie şi gravă a sănătăţii în cazul alin.(1) şi alin.(3) lit.a) art.264
C. pen. al RM precum şi decesul persoanei în cazul
alin.(3) lit.b) art.264 C. pen. al RM, sunt privite ca urmări prejudiciabile cu caracter de rezultat cauzate din
imprudenţă, de fapta infracţională de încălcare a regulilor de siguranţă a traficului rutier de către conducătorul de vehicul, şi nu ca fapte prejudiciabile. Precizarea
în cauză este imperativă datorită faptului că din punct
de vedere semantic, „vătămare” constituie şi modalitate faptică de lezare sau prejudiciere a sănătăţii, dar
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poate totodată să fie privită ca un rezultat obţinut în
urma leziunii.
De facto, vătămarea medie şi gravă a sănătăţii cauzată din imprudenţă, precum şi lipsirea de viaţă din
imprudenţă constituie infracţiuni distincte care atentează la totalitatea valorilor şi relaţiilor sociale a căror
existenţă şi normală desfăşurare este condiţionată de
protejarea vieţii şi sănătăţii persoanei găsindu-şi incriminarea distinctă în art. 149 şi 157 C. pen. al RM, în
Capitolul II al Părţii speciale a C. pen. al RM „Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei”, şi anume infracţiunea de lipsire de viaţă din imprudenţă şi cea de
vătămare gravă ori medie a integrităţii corporale sau
a sănătăţii cauzată din imprudenţă. Obiectul juridic
special al acestor infracţiuni, constituit din totalitatea
valorilor şi relaţiilor sociale a căror existenţă şi normală desfăşurare este condiţionată de protejarea vieţii şi
sănătăţii persoanei au dictat ca fiind imperativă identificarea locului acestor infracţiuni în Capitolul II al
Părţii speciale a C. pen. al RM, luându-se drept criteriu de bază de sistematizare a acestora obiectul juridic
generic comun pe care acestea îl au împreună cu alte
infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei.
Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române,
„a vătăma” sau „acţiunea de vătămare” înseamnă a
aduce daune sănătăţii, integrităţii corporale (producând boli, răniri, pagube, neajunsuri, prejudicii ...[4]
Acelaşi dicţionar defineşte substantivul „vătămare” ca fiind rezultatul acţiunii de vătămare, de lezare
sau de cauzare de daune ...[4]
Atât în prevederile art.151, 152, 155, 156, 157, 264
C. pen. al RM precum şi în alte norme din legea penală, legiuitorul utilizează sintagma „vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii”, care este compusă,
de fapt, din două expresii: „vătămare a integrităţii corporale” şi „vătămare a sănătăţii”, acestea fiind reunite
prin conjuncţia „sau”.
Întrebările care, în aparenţă, ar trebui să-i preocupe
doar pe teoreticieni, pentru că în realitate este altfel,
constituie:
1. Sunt oare echivalente aceste două expresii? 2.
Ce desemnează conjuncţia „sau” dintre aceste două
expresii? 3. Aceasta constituie legătura dintre două
noţiuni care se exclud ca alternative? 4. Sau aceasta
este legătura dintre două noţiuni sinonime care sunt
interschimbabile?
Totodată, legiuitorul utilizează în art.78, 242 C.
contr. al RM sintagma „vătămare a integrităţii corporale”.
Astfel, suntem de acord cu opinia autorului Brînză
S. precum că noţiunile „integritate corporală” şi „sănătate” fiind enunţate distinct, iar între ele existând conjuncţia „sau” creează impresia că aceste două noţiuni
sunt de acelaşi calibru, de acelaşi nivel, iar prin aceasta,
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făcând aparenţa că pe lângă sănătatea persoanei, o altă
valoare socială – integritatea corporală a persoanei –
suferă atingere în urma săvârşirii infracţiunii [6, p.2].
Vom încerca a răspunde la aceste chestiuni, răspunsul cărora îl considerăm ca fiind de esenţă pentru demersul nostru ştiinţific în vederea determinării naturii
juridice distincte a faptelor de vătămare a sănătăţii şi
de lipsire de viaţă din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier.
Sănătatea se defineşte în mod curent ca starea unui
organism la care funcţionarea tuturor organelor se face
în mod normal şi regulat [8].
Cea mai renumită şi, fără îndoială, cea mai respectată încă definiţie a sănătăţii e cea dată de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (OMS) care a propus în 1946, în
preambulul Constituţiei acesteia următoarea definiţie
a sănătăţii: „Sănătatea este o stare pe deplin favorabilă
atât fizic, mintal, cât şi social, este capacitatea de a
duce o viaţă productivă social şi economic, şi nu doar
absenţa bolilor sau a infirmităţilor fizice” [7].
Aceasta definiţie a izvorât din convingerea OMS
că siguranţa viitoare a păcii mondiale stă în ameliorarea sănătăţii fizice, mintale şi sociale ale oamenilor.
Toată lumea ştie că sănătatea fizică înseamnă absenţa bolii şi a oricărei infirmităţi, în prezenţa energiei
şi a vitalităţii suficiente pentru îndeplinirea îndatoririlor zilnice şi a activităţilor recreaţionale, fără a obosi
în mod deosebit.
Sănătatea socială se referă la abilitatea de a comunica în mod eficient cu oamenii din jur şi cu mediul social, prin angajarea în relaţii personale satisfăcătoare.
Există nenumărate dovezi că cei care au multe legături
sociale se îmbolnăvesc mai rar şi sunt mai satisfăcuţi
de viaţă.
Sănătatea mintală sau psihică se referă atât la absenţa tulburărilor psihice, cât şi la capacitatea de a
rezolva solicitările vieţii cotidiene şi relaţiile sociale,
fără probleme emotive sau de comportament. Se ştie
că bunăstarea psihică are mult de-a face cu sănătatea psihică. Nu e deloc întâmplătoare maxima latină
„Mens sana in corpore sano”, ceea ce semnifică – „O
minte sănătoasă într-un corp sănătos”.
Astfel, constatăm că ideea precum că vătămarea sănătăţii şi vătămarea integrităţii corporale sunt expresii
de acelaşi calibru, adică sunt sinonime, echivalente şi
interschimbabile, este doar o aparenţă. Autorul Brînză
S. pe bună dreptate susţine că între noţiunile „vătămare a sănătăţii corporale” (nu „vătămare a integrităţii
corporale”) şi „vătămare a sănătăţii” există corelaţia
de tip „parte-întreg”, unde „vătămarea sănătăţii” reprezintă întregul, iar „vătămarea sănătăţii corporale”,
doar o parte a acestui întreg.
Deci, răspunsul este unul simplu: – fie ale integrităţii corporale (fizice, somatice), fie ale integrităţii
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psihice – toate reprezintă vătămări ale sănătăţii. Doar
noţiunea de vătămare a sănătăţii le cuprinde pe toate
formele şi aceasta poate fi de natură diferită şi de un
anumit grad sau de o anumită gravitate.
Această idee se bazează şi pe faptul că persoanei îi
pot fi cauzate mai multe vătămări ale sănătăţii corporale de diferit grad, însă fapta va fi calificată conform
celei mai grave vătămări a sănătăţii indicată în concluzia raportului de expertiză medico-legală, chiar dacă
aceasta nu presupune obligator o vătămare a sănătăţii
corporale.
Toate vătămările, fie ele fizice, corporale, somatice, fie psihice, reprezintă vătămări ale sănătăţii care
deranjează starea de confort în care s-a aflat persoana
până la provocarea acestora de către făptuitor.
Pe bună dreptate, Поликарпова И. В., susţine că
„cauzarea vătămării sănătăţii constituie fapta ce condiţionează dereglarea fie a integrităţii anatomice a organelor sau ţesuturilor, fie a funcţiilor lor fiziologice,
ori afecţiuni sau stări patologice care apar datorită
unor factori exogeni”[12, p.11], ceea ce presupune că
noţiunea de sănătate nu poate fi privită doar sub aspectul său psihic, ea înglobând cu necesitate şi aspectul
corporal (fizic, somatic).
Aspectele date sunt deosebit de importante datorită
faptului că anumite vătămări grave ale sănătăţii cum
este, de exemplu, desfigurarea iremediabilă a feţei şi/
sau a regiunilor adiacente, sunt caracterizate de trăsături care pot fi apreciate din punct de vedere social
sau medical şi care mai mult lasă o amprentă cu tentă
etico-morală. Autorul Куринов Б. А. corect susţine că
trăsăturile vătămării grave a sănătăţii sub forma desfigurării iremediabile a feţei şi/sau a regiunilor adiacente
apreciate de către expertiza medico-legală drept iremediabile, irecuperabile sau permanente, vor fi apreciate
şi catalogate şi de instanţa de judecată [11, p.49].
În acelaşi timp, nu putem trece cu vederea că legiuitorul menţionează integritatea corporală, ca valoare
socială distinctă, ca fiind lezată în cazul faptelor specificate la alin.(1) art.78 „Vătămarea integrităţii corporale” din C. contr. al RM. Considerăm că cauzarea
unei vătămări a integrităţii corporale, indiferent cât de
neînsemnată nu ar fi, oricum cauzează daune sănătăţii
per ansamblu, adică atât sub aspectul fizic, cât şi sub
cel psihic. Maltratările sau acţiunile violente care, deşi
au cauzat doar vătămare neînsemnată a integrităţii (sănătăţii) corporale a persoanei, cu siguranţă i-au cauzat
acesteia şi un disconfort al sănătăţii psihice.
Situaţia este similară şi în cazul faptei prevăzute la
alin.(2) art.78 C. contr. al RM, deoarece această faptă este prototipul infracţiunii care a fost prevăzută la
art.153 C. pen. al RM (în prezent abrogat), pentru că se
exprimă în „vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii
corporale care a provocat o dereglare de scurtă durată
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a sănătăţii sau o pierdere neînsemnată, dar stabilă, a
capacităţii de muncă”. S-a strecurat o inexactitate şi
în această formulare: odată ce se provoacă dereglarea
sănătăţii, nu este corect a se afirma că vătămată este o
altă valoare socială – integritatea corporală. Prevederile alin.(2) art.242 C. contr. al RM prezintă aceleaşi
similitudini.
Prin Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.654 din
16.08.2011, în vigoare 14.10.2011, în tot cuprinsul
Regulamentului de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corporale din 27.06.2003 publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.170-172/224
din 08.08.2003 [3], sintagma „leziuni corporale fără
cauzarea prejudiciului sănătăţii” a fost substituită cu
sintagma „vătămare neînsemnată” avându-se în vedere vătămarea neînsemnată a sănătăţii şi nu a integrităţii corporale a persoanei.
Astfel, prevederile C. contr. al RM cu privire la
faptele de vătămare neînsemnată şi uşoară a sănătăţii
nu au fost actualizate la prevederile actuale şi în vigoare ale Regulamentului menţionat supra. Dispoziţiile normelor din C. pen. precum şi C. contr. al RM, cu
referire la contravenţiile şi infracţiunile contra sănătăţii persoanei, fiind de blanchetă, fac trimitere la acest
Regulament, de aceea termenii din actele normative
menţionate ar trebui să coincidă cu cei din Regulament, de altfel, utilizarea sinonimelor, a expresiilorparte în locul expresiilor-întreg este inadmisibilă.
Un alt argument pe care ne fundamentăm opinia,
precum că sănătatea persoanei în cumulul său compoziţional, adică atât fizică, somatică, corporală, cât
şi psihică, şi este valoare socială finală care este protejată de legea penală şi contravenţională împotriva
faptelor prejudiciabile care o pot periclita, şi nu integritatea corporală alături de sănătate, este însăşi denumirea Capitolelor în care se regăsesc contravenţiile/
infracţiunile care atentează la această valoare socială.
Astfel, Capitolul II al Părţii speciale a C. pen. al RM
este intitulat „Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei” şi nu „Infracţiuni contra vieţii şi integrităţii
corporale sau sănătăţii persoanei”. La fel şi Capitolul
VII al Părţii speciale a C. contr. al RM este intitulat
„Contravenţii ce atentează la sănătatea populaţiei, sănătatea persoanei, la starea sanitar-epidemiologică”, şi
nu „Contravenţii ce atentează la sănătatea populaţiei,
integritatea corporală sau sănătatea persoanei, la starea sanitar-epidemiologică”. Obiectul juridic generic
al infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii persoanei îl
formează valorile şi relaţiile sociale ce sunt condiţionate de protejarea vieţii şi sănătăţii persoanei, unde sănătatea este privită în tot ansamblul ei, adică şi fizică şi
psihică, integritatea corporală fiind parte componentă
a acesteia ce nu necesită o menţionare expresă, deoarece este subînţeleasă.
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Astfel, în opinia autorului Brînză S., sferele celor
două noţiuni – „sănătatea persoanei” şi „integritatea
corporală a persoanei” – nu se intersectează. Aceste
noţiuni sunt complementare. Aşa cum există complementarietate între noţiunile „sănătatea persoanei” şi
„viaţa persoanei”. Noţiuni care, de asemenea, nu se
intersectează [6, p.3].
Din formularea de la alin.(2) art.78 C. contr. al RM
se desprinde că, în ipoteza faptelor specificate la alin.
(1) art.78 C. contr. al RM, nu se poate produce o dereglare a sănătăţii nici măcar de scurtă durată. Însă, sub
pragul noţiunii „dereglare de scurtă durată a sănătăţii” nu mai există o noţiune care să desemneze un alt
gen de vătămare a sănătăţii. În context, este necesar
să specificăm că în Partea V „Vătămări neînsemnate”
din Regulamentul Ministerului Sănătăţii nr.99/2003 se
menţionează că din şirul vătămărilor neînsemnate fac
parte leziunile ce nu generează o dereglare a sănătăţii
mai mult de 6 zile sau o incapacitate permanentă de
muncă.
Aşadar, în prevederile C. pen. şi a C. contr. al RM,
formula „vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii”, respectiv „vătămare a integrităţii corporale” din
denumirile şi/sau dispoziţiile, circumstanţele agravante ale normelor, trebuie înţeleasă în sensul de „vătămare a sănătăţii”. De altfel, temeinicia acestei concluzii
vine s-o mai confirme şi utilizarea de către legiuitor,
în dispoziţia de la alin.(1) art.151 C. pen. al RM, a sintagmei „altă vătămare a sănătăţii” ce le cuprinde atât
pe cele fizice, corporale, cât şi pe cele psihice.
Astfel, considerăm de principiu şi recomandăm cu
titlu de lege ferenda, înlocuirea în textul C. pen. şi a
C. contr. al RM – a sintagmelor „vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii” şi „vătămare a integrităţii
corporale” cu sintagma „vătămare a sănătăţii”.
Implementarea ei va contribui la ridicarea calităţii
înfăptuirii justiţiei penale. Este adevărat că denumirea unei norme nu se aplică în procesul de calificare.
Însă, nu putem trece cu vederea că denumirea normei
penale (sau contravenţionale) este cea care, într-o formulă concentrată, trebuie să exprime esenţa juridică a
normei date. Esenţă percepută adecvat de oricare destinatar sau beneficiar al legii penale (sau contravenţionale). În concluzie, formularea exactă a denumirii normei are menirea să faciliteze travaliul destinatarului
sau beneficiarului, respectiv să identifice corect norma
aplicabilă unei sau altei fapte [6, p.3].
Definirea şi aprecierea exactă a caracterului şi gradului vătămărilor sănătăţii persoanei provocate ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier se va efectua în urma unei expertize medico-legale
de constatare şi apreciere a gravităţii vătămărilor sănătăţii conform Regulamentului de apreciere medicolegală a gravităţii vătămării corporale din 27.06.2003,
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publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.170-172/224 din 08.08.2003.
Conform regulamentului sus-menţionat, aprecierea medico-legală a gravităţii vătămărilor sănătăţii
se efectuează în conformitate cu prevederile Codului
penal, Codului de procedură penală, Codului civil ale
Republicii Moldova, Regulamentului menţionat şi a
altor acte normative.
Vătămarea sănătăţii are loc numai atunci când
prejudiciul cauzat sănătăţii este prezent într-o formă
însemnată, când cu ajutorul expertizei medico-legale
se poate de stabilit gravitatea prejudiciului adus sănătăţii persoanei şi în conformitate cu aceasta de calificat
fapta prejudiciabilă în baza normei cuvenite din Partea
specială a C. pen sau C. contr. al RM.
Prin vătămare corporală se înţelege prejudiciul cauzat sănătăţii prin dereglarea integrităţii anatomice a
organelor şi ţesuturilor sau a funcţiilor acestora, provocate de acţiunea diferiţilor agenţi externi: mecanici,
fizici, chimici, biologici, psihici [3].
Acelaşi regulament stabileşte următoarele grade de
gravitate a vătămărilor sănătăţii:
- vătămări grave; - vătămări medii; - vătămări
uşoare; - vătămări neînsemnate.
Astfel, legiuitorul, în ipoteza construcţiei legislative în vigoare a art.264 C. pen. al RM, la alin.(1) şi
alin.(3) lit.a) art.264 C. pen. al RM, a avut în vedere
vătămarea medie şi gravă a sănătăţii ca rezultat infracţional survenit în urma încălcării regulilor de siguranţă
a traficului rutier, şi nu ca încă o faptă infracţională
adiacentă pe lângă cea principală.
Ipoteza enunţată supra, permite mai multor autori
să susţină că acţiunile făptuitorului care, concomitent,
au avut drept urmare consecinţe prevăzute în diferite
alineate ale art.264 C. pen. al RM şi de unul din articolele C. contr. al RM, se încadrează conform unuia din
alineatele art.264 C. pen al RM care prevede cea mai
gravă dintre consecinţele survenite, iar faptele cu diferite consecinţe urmează să fie calificate prin cumul de
infracţiuni numai în cazurile în care ele sunt săvârşite
în diferite perioade de timp [5, p.590].
De aceeaşi părere este şi autorul Stati V., care susţine că în funcţie de urmarea prejudiciabilă concretă, se
va aplica răspunderea în conformitate cu unul din cele
şase alineate ale art.264 C. pen. al RM, gradul de gravitate a urmării prejudiciabile luându-se în consideraţie
la calificarea faptei. Autorul menţionat este de acord cu
prevederile pct.5 al Hotărârii Plenului nr.20/1999 despre practica judiciară cu privire la aplicarea legislaţiei,
la examinarea cauzelor penale, referitoare la încălcarea
regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare
a mijloacelor de transport, precum că încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a
mijloacelor de transport, care a determinat producerea
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urmărilor prejudiciabile prevăzute de câteva alineate
ale art.264 C. pen. al RM, dar reprezentând aceeaşi
infracţiune, trebuie calificată conform acelui alineat al
art.264 C. pen. al RM care prevede o pedeapsă mai aspră motivând că această regulă derivă din prevederile
de la lit.c) art.117 C. pen. RM, referitoare la calificarea
infracţiunilor în cazul concurenţei dintre două norme
speciale, ambele prevăzând componenţe de infracţiuni
cu circumstanţe agravante [9, p.33].
Exprimăm un total dezacord cu această opinie datorită faptului că normele prevăzute la alin.(3) lit.a) şi
lit.b) ale art.264 C. pen. al RM nu reprezintă circumstanţe agravante ale alin.(1) art.264 C. pen. al RM, ci
reprezintă modalităţi normative distincte de comitere
a infracţiunii, şi invers alin.(1), (3) şi (5) constituie
componenţe de bază şi au drept circumstanţe agravante alin.(2), (4) şi (6) (săvârşirea infracţiunii în stare de
ebrietate), iar alin.(5) de facto, cât şi de jure, reprezintă o circumstanţă agravantă a normei prevăzute de
alin.(3) lit.b) art.264 C. pen. al RM săvârşită asupra a
două sau mai multor persoane.
De asemenea, autorul Stati V. susţine ca fiind justă
afirmaţia care reiese din prevederea pct.5 al Hotărârii
Plenului nr.20/1999 despre practica judiciară cu privire la aplicarea legislaţiei, la examinarea cauzelor penale, referitoare la încălcarea regulilor de securitate a
circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport
precum că, dacă în rezultatul aceleiaşi fapte se produc câteva urmări prejudiciabile – dintre care unele
sunt prevăzute în art.264 C. pen. al RM, iar altele în
art.242 C. contr. al RM – se va aplica răspunderea potrivit art.264 C. pen. al RM (şi anume, alineatul din
acest articol care prevede pedeapsa mai aspră) şi că
în asemenea cazuri, nu se intentează procedura contravenţională.
Nu putem fi de acord nici cu această opinie şi ne
argumentăm poziţia menţionând că art.264 C. pen al
RM cuprinde mai multe modalităţi normative distincte de comitere a infracţiunii, însă acestea nu constituie
componenţe cu circumstanţe agravante ale contravenţiei prevăzute de art.242 C. contr. al RM, de altfel, în
urma încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier
se pot produce şi alte urmări prejudiciabile ca deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a încărcăturilor, a
drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau
a altor bunuri, vătămarea uşoară a sănătăţii victimei,
deteriorarea considerabilă a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii
sau a altor bunuri, – urmări prejudiciabile care nu sunt
cuprinse de dispoziţia a nici uneia din modalităţile
normative prevăzute la art. 264 C. pen al RM, dacă
sunt cauzate unei alte victime decât celei care a suferit vătămări medii sau grave ale sănătăţii, fie decesul,
în cazul vătămării uşoare a sănătăţii, şi în coraport cu
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toate persoanele care au suferit în urma faptei de încălcare a regulilor de siguranţă a traficului rutier, în
cazul deteriorării neînsemnate sau considerabile a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor
rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri.
Concluzii. În această ordine de idei, constatăm că
anume această construcţie legislativă adoptată de către
legiuitorul autohton, precum şi aplicarea axiomatică
eronată a anumitor reguli de calificare în practica de
transpunere în viaţă a normelor juridice care prevăd
răspunderea pentru faptele de încălcare a regulilor de
siguranţă a traficului rutier, pe de o parte, precum şi
pentru provocarea vătămărilor sănătăţii sau a lipsirii
de viaţă din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier, pe de altă parte,
constituie principala cauză de existenţă a acestor disensiuni şi aplicării eronate şi neuniforme a legii.
Suntem ferm convinşi că determinarea naturii juridice şi legiferarea distinctă a faptelor de vătămare a
sănătăţii şi de lipsire de viaţă din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier
de însăşi fapta de încălcare a regulilor de siguranţă a
traficului rutier va clarifica pentru totdeauna şi va statua reguli precise şi univoce la aplicarea răspunderii
pentru aceste fapte.
Necesitatea determinării specificului şi naturii juridice a fiecărei infracţiuni este dictată de faptul că
doar cunoaşterea cu lux de amănunte a esenţei unei
anumite fapte infracţionale cu scoaterea în evidenţă a
trăsăturilor ei specifice care o individualizează în cadrul grupului şi o delimitează de şirul de componenţe
de infracţiuni omogene, va permite a crea acel cadru
favorabil de asigurare a unui efect maxim de prevenţie şi protecţie a societăţii împotriva infracţiunilor de
către toate mijloacele normative penale.
Se impune ca fiind imperativă determinarea naturii
juridice distincte a faptelor de vătămare a sănătăţii şi
de lipsire de viaţă din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier de însăşi
fapta de încălcare a regulilor de siguranţă a traficului
rutier şi legiferarea acestor fapte ca contravenţii ce
atentează la sănătatea persoanei în cazul vătămării neînsemnate şi uşoare a sănătăţii persoanei cauzate din
imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier, şi ca infracţiuni contra vieţii şi
sănătăţii persoanei în cazul vătămării medii şi grave a
sănătăţii persoanei şi în cazul lipsirii de viaţă din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă
a traficului rutier.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА
Илья НАСТАВНЫЙ,
аспирант кафедры гражданського права Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко
АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу мировой практики правового регулирования отношений в сфере профессионального
спорта. Проанализировано американскую, европейскую и азиатско-африканскую модели регулирования отношений
в сфере профессионального спорта. Отмечено близость для Украины именно европейской модели, объединяющей
экономическую помощь государства, органов местного самоуправления и спонсоров с сохранением автономности
спортивных организаций и союзов профессиональных спортсменов. Обоснованно универсальность правил Lex
sportivа (происходит на основе универсальных материальных норм, что позволяет избегать обращения к коллизионным привязкам) как действенного инструмента регулирования международных частных спортивных отношений.
Ключевые слова: правовое регулирование, профессиональный спорт, международные стандарты, автономия
спортивных организаций, спортивный арбитраж, акты международных спортивных организаций, правила Lex
sportiva.

INTERNATIONAL LEGAL EXPERIENCE OF REGULATION OF RELATIONS IN THE SPHERE
OF PROFESSIONAL SPORTS
Illya NASTAVNYY,
postgraduate student of the Department of Civil Law of Taras Shevchenko National University of Kyiv  
SUMMARY

The article is devoted to the analysis of the world practice of legal regulation of relations in the sphere of professional
sports. The American, European and Asian-African models of regulation of relations in the sphere of professional sports
are analyzed. The closeness for Ukraine precisely the European model is marked that unites the economic assistance of the
state, local self-government bodies and sponsors with the preservation of the autonomy of sports organizations and unions
of professional athletes. The universality of the Lex sportiva rules is justified (it is based on universal material norms, that
allows to avoid of resorting to conflict binding) as an effective tool for regulating international private sports relations.
Keywords: legal regulation, professional sport, international standards, autonomy of sports organizations, sports
arbitration, acts of international sports organizations, Lex sportiva rules.

REZUMAT

Articolul este dedicat analizei practicii mondiale de reglementare juridică a relațiilor în sfera sportului profesional.
Sunt analizate modelele americane, europene și asiatice-africane de reglementare a relațiilor în sfera sportului profesional.
Clădirea pentru Ucraina este tocmai modelul european marcat care unește asistența economică a statului, a organismelor
de autoguvernare locală și a sponsorilor cu păstrarea autonomiei organizațiilor sportive și a sindicatelor sportivilor
profesioniști. Universalitatea regulilor Lex Sporttiva este justificată (se bazează pe norme materiale universale, care permite
evitarea recurgerii la legarea conflictelor) ca un instrument eficient pentru reglementarea relațiilor sportive internaționale
internaționale.
Cuvinte-cheie: reglementare juridică, sport profesional, standarde internaționale, autonomia organizațiilor sportive,
arbitraj sportiv, acte ale organizațiilor sportive internaționale, regulile Lex sportiva.

П

остановка проблемы. В мировой практике вопросы правового регулирования
отношений в сфере профессионального спорта
всегда вызывают большой интерес. И это не случайно, ведь практически во всех странах мира
развитие спорта как общественного явления происходит под пристальным вниманием органов
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власти, учитывая, что спортивные соревнования
вызывают не только коммерческий интерес, но и
интерес государства в поддержании общественного здоровья, культурного развития членов гражданского общества и т.д. Сегодня уже ни у кого
не возникают сомнения относительно влияния
государства на формирование и развитие спорта
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в той или иной стране мира. Мотивы и зоны влияния государства на спорт весьма разнообразны и
обусловлены рядом факторов (тип государственного устройства, исторические традиции, политические и социально-экономические условия,
система общественных и культурных ценностей,
демографические и образовательные факторы, религия и т.д.). Однако главным фактором является
доминирующая в определенной стране социальная философия, которая во многом определяет существующую модель спорта и организационную
структуру спортивного движения [1, с. 5].
Актуальность темы исследования. Свидетельством влияния государств на формирование
и развитие спорта является положение § 28 Амстердамского договора «Декларация о спорте», в
котором указано, что в обязанности европейских
государственных институтов входит созыв слушаний с участием представителей спортивных
организаций перед принятием решений, регулирующих отношения в сфере спорта. Уполномоченная на созыв таких специальных слушаний и
Еврокомиссия, как орган исполнительной власти
Европейского Союза (далее – ЕС). При этом выводы, которые делаются на слушаниях, являются направляющими документами для министров
спорта стран-членов ЕС [2, с. 28].
Учитывая приведенное, а также стремление
Украины стать полноправным членом европейского сообщества вполне понятно, что и совершенствование механизма регулирования отношений в сфере профессионального спорта не может
происходить без приведения его в соответствие с
международными стандартами на основании переоценки самого подхода к развитию и функционированию этих общественных отношений.
Состояние исследования. Соответственно
анализ международно-правового опыта регулирования отношений в сфере профессионального
спорта в юридической литературе предлагается
осуществлять исходя из трех сформированных и
отличных друг от друга моделей – американской,
европейской и азиатско-африканской [3].
Целью и задачей статьи является исследование международно-правовой опыт регулирования
отношений в сфере профессионального спорта с
целью поиска наиболее удачной модели для заимствования в отечественное законодательство.
Изложение основного материала. По американской модели (США, Канада, страны Латинской Америки) профессиональный спорт является
самостоятельной сферой развлекательного шоубизнеса. В то же время и государство внимательно относится к профессиональному спорту как

august 2018

социальному институту, в рамках которого воспроизводится основной тип соревновательных и
коммерческих отношений, характерных для американского общества. Так, например, в Бразилии
с принятием Закона о спорте 1998 г. последние
годы наблюдается тенденция к ограничению такой широкой автономии спортивных организаций
и осознание недопустимости ограничения суверенитета государства путем разрешения разного
рода спортивным объединениям устанавливать
правила, которые противоречат законодательным
положениям [4, с. 58].
В то же время основополагающим принципом организации физической культуры и спорта
в США и Канаде является принцип автономии
спортивных организаций. В этих странах профессиональный спорт исторически считался автономной от органов государства и местного самоуправления сферой деятельности, в которой
приоритет принадлежит объединениям спортивных организаций, деятельность которых урегулирована их внутренними актами (уставы, учредительные договоры и т.д.), гражданско-правовыми
и трудовыми договорами.
Специфика правового регулирования отношений в сфере профессионального спорта по американской модели отображается в объединении
профессиональных клубов в спортивные лиги и
ассоциации, путем передачи последним исключительных прав на организацию массовых мероприятий, получение вознаграждения за это и тому
подобное. Интересной особенностью регулирования такими объединениями имущественных отношений между клубами является установление
принципа равномерного распределения доходов
от продажи билетов, а также справедливого разспределения между клубами гонораров за трансляцию соревнований, поскольку именно продажа
билетов, продажа прав на телетрансляцию соревнований, рекламная деятельность и т.д. являются
основными источниками финансирования профессиональных клубов.
Таким образом, американская модель правового регулирования отношений в сфере профессионального спорта базируется на принципе автономии воли спортивных организаций и
союзов профессиональных спортсменов. Анализ
деятельности последних свидетельствует об общности интересов и слаженном сотрудничество
между руководителями таких профессиональных
объединений, владельцами команд, спортивными агентами и самими спортсменами. В этом и
отображается основная особенность правового
регулирования отношений между ними, которые
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регулируются различными правовыми актами,
принятыми государством. В этом в основном состоит роль государства в развитии американского
профессионального спорта.
По азиатско-африканской модели (Япония,
Китай, Нигерия) профессиональный спорт развивается под жестким контролем государства. Например, в законодательстве Китайской Народной
Республики (далее – КНР) закреплена ответственность государственных органов за физическую
культуру и спорт в стране. Кроме того, в Законе
КНР «О физической культуре и спорте» 1995 г.
предусмотрена ответственность региональных и
местных административных департаментов физической культуры и спорта или других органов,
уполномоченных на выполнение управленческих
функций в этой сфере, за работу в сфере физической культуры и спорта в рамках соответствующих территорий [5, с. 139].
Вместе с тем несмотря на превалирование государственного регулирования спорта в КНР в
указанном нормативно-правовом акте предусмотрено частичную автономию спортивных организаций при осуществлении ими деятельности
в сфере физической культуры и спорта, а также
право объединений спортивных организаций на
решение споров, возникающих при проведении
спортивных соревнований, в том числе через специальный спортивный арбитраж, создание которого так же контролируется государством.
Вместе с тем следует отметить, что в КНР активное участие государства в развитии спорта подкреплено финансовой поддержкой спонсоров. Акцент
был сделан на развитие отдельных видов спорта с
целью превращения их в профессиональные, что
позволило сегодня КНР достигать серьезных результатов на мировой спортивной арене. Не зря в
юридической литературе отмечается развитость
законодательной основы управления физической
культурой и спортом в КНР, которая отображается
как в определении компетенции соответствующих
органов управления на общегосударственном, региональном и местном уровнях, так и закреплении
прав спортивных организаций, путем делегирования им значительной автономии [6, с. 136].
Европейская модель развития профессионального спорта характеризуется экономическим
участием государства, муниципальных советов и
спонсоров с сохранением автономности спорта
для выполнения им своих главных функций – социальной, культурной, образовательной и т.д. Указанное о признании автономности спортивных организаций подтверждается в выводах Декларации
2000 года «Специфические характеристики спор-
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та на Европейском и национальном уровнях», где
указано, что в тех спортивных правоотношениях с
экономическим элементом, к которым применимо
общее право (коммерческое, антимонопольное,
таможенное и т.д.), конкретные свойства спорта
должны признаваться и законодательно обеспечиваться [7, с. 93]. То есть, деятельность в профессиональном спорте ЕС регламентируется на
наднациональном и национальном уровнях соответственно, поскольку процессы международной
интеграции сыграли существенное влияние на
формирование правовых основ европейского профессионального спорта. Правовое регулирование
профессиональных спортивных отношений происходит на основе закрепленных в уставах профессиональных лиг и клубов правилах.
Сфера спорта, как отмечается в юридической
литературе, характеризуется значительной особенностью ее нормативной базы, заключается в
специфике структуры этой базы и доминантного
удельного веса квазинормативних актов саморегуляции, принимаемых специализированными международными организациями, которые
не имеют государственного статуса, поэтому не
являются субъектами непосредственно межгосударственных отношений, в частности с Украиной.
Это обусловливает значительную специфику механизма имплементации упомянутых норм в национальное законодательство и квазинормативние акты саморегуляции общественных организаций спортивного профиля [8, с. 133–134]. Суды не
принимают к рассмотрению иски, связанные со
спорами в спорте [9, с. 63].
Кроме того на национальном уровне в ряде
стран-членов ЕС (Италия, Испания, Греция, Португалия, Швейцария) положения, касающиеся ответственности за развитие физической культуры
и спорта, закреплены на конституционном уровне, где предусмотрена обязанность государства
поддерживать развитие физической культуры и
спорта на основе определения целей и задач подобной деятельности, полномочий государственных органов в этой сфере, системы физической
культуры и спорта, а также ряда других вопросов,
касающихся исследуемой сферы общественных
отношений. Примером указанного может быть закрепленный на законодательном уровне Италии
подход, направленный на поддержку футбольных
клубов, подвергшихся временным финансовым
трудностям, путем разрешения таким клубам рассчитываться по гражданско-правовым договорам
о трансфере футболистов, найме их услуг и т.п. в
течение десяти (а не трех как для других клубов,
которые не имеют финансовых трудностей) лет.
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В то же время такой подход не присущий всем
без исключения европейским странам. Например, в Швеции государство в лице своих органов
практически не регулирует отношения в области
спорта, оставив предпринимательским структурам, заинтересованным в развитии коммерческих
отношений в спорте, широкие возможности для
саморегулирования. Вместе с тем последние попытки стран-членов ЕС разработать схожие подходы к регулированию отношений в сфере профессионального спорта на наднациональном
уровне свидетельствуют о попытке сформировать
так называемое «публично-частное» партнерство,
в рамках объединения возможностей и интересов
как государственных, так и негосударственных
организаций.
Как представляется, для отечественного законодателя указанная модель правового регулирования отношений в сфере профессионального
спорта является наиболее приемлемой, исходя из
влияния норм европейских стандартов на частноправовую сферу. Соответственно имплементация
закрепленных на наднациональном уровне органами ЕС норм к внутреннему спортивному законодательству Украины должно осуществляться
путем их ратификации, адаптации внутреннего
законодательства к нормам-принципам международного права в области спорта и, что не менее
важно, учитывая существование международноправовых актов наднационального уровня (международные договоры, конвенции и т.д.) и актов международных спортивных организаций
(ФИФА, УЕФА, ФОРМУЛА-1).
Таким образом, с выполнением закрепленных
в международно-правовых договорах норм, к которым присоединилась Украина, каких-то трудностей не возникает, поскольку указанные вопросы
четко регламентированы в законах Украины «О
международном частном праве» и «О международных договорах Украины», где предусмотрена
стандартная процедура ратификации и приоритет
таких норм перед актами национального законодательства. Так, в результате ратификации Украиной основных международных конвенций по вопросам спорта (Европейская конвенция о насилии
и хулиганском поведении зрителей во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных
матчей, Международная хартия физического воспитания и спорта, Олимпийская хартия, Всемирный антидопинговый кодекс и т.д.) все их принципы и нормы стали составной отечественного
законодательства.
В то же время с возможностью адаптации положений актов международных спортивных ор-
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ганизаций (уставы, положения и т.п.) ситуация
несколько иная, поскольку процесс их рецепции
происходит на уровне юридических лиц частного права, одни из которых такие акты выдают, а
вторые обязаны их адаптировать и реципировать.
Сначала при использовании и выполнении требований актов саморегуляции международных
спортивных организаций складывается определенная практика, которая впоследствии гармонизируется в различных видах спорта. Затем для
ее адекватного развития возникает потребность в
более весомом нормативном обеспечении именно на международном уровне, поскольку спорт
явление международное и не может развиваться
сегментарно. То есть, возникает необходимость
внесения норм, генерируемых практикой, в международные нормативно-правовые акты, которые
касаются спорта [8, с. 144-145]. Указанное свидетельствует о динамике спортивного законодательства в странах-членах ЕС, определяющим
фактором развития которого является тенденция
к унификации норм, в том числе на основе международных договоров и их универсализации [10, с.
261, 290].
Учитывая соревновательный характер спорта
международные федерации получили широкие
полномочия в урегулировании отношений в тех
видах спорта, в которых они созданы. Соответственно они вынуждены предусматривать и соответствующие правила соревнований, и регламентировать их организацию, проведение, и правила
поведения спортсменов-профессионалов, и условия применения ответственности за нарушение
установленных норм и тому подобное. А уже национальные федерации и комитеты с целью допуска к соревнованиям вынуждены придерживаться
установленных положений и включать их в свои
уставные и регламентные документы, если это
прямо не противоречит национальному законодательству. Более того, национальные спортивные
организации вынуждены оперативно реагировать
на изменения международно-правовых актов. Вышесказанное позволяет сделать вывод, что если
ряд правил применяется международными спортивными организациями, национальными организациями, а также международными судебными
органами при решении спортивных споров, это
свидетельствует об универсальности данных правил (Lex sportiva).
По этому поводу целесообразно отметить,
что в юридической литературе взгляды на Lex
Sportivа разделились на две точки зрения. По
первой из них (А. Ербсен, Дж. Нафзигер, Р. МакЛарен), Lex Sportivа – это транснациональное
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право, по примеру Lex mercatoria� (регулирование
с помощью общих принципов и традиционных
норм международных коммерческих отношений
между частными субъектами [11, с. 98]), которое имеет приоритет над национальными правопорядками. Примером указанного может быть
дело, в котором разрешен вопрос о соотношении
Lex sportiva и национального права Швейцарии,
а именно: соответствуют ли швейцарском праву
положения Всемирного антидопингового кодекса
в части автоматического минимального двухлетнего срока отстранения при отсутствии возможности для спортсмена доказать отсутствие своей
вины. По этому поводу в ФИФА заявили, что в
соответствии с швейцарским правом на ассоциации, ФИФА не может следовать положениям
Всемирного антидопингового кодекса, поскольку они противоречат праву Швейцарии. В то же
время Спортивный арбитражный суд в Лозанне
(далее – САС) определил, что вопрос подпадает
под действие права Швейцарии, но также и регулируется в соответствии с общими принципами
права [12]. Указанная проблема о соотношении
Lex sportiva и национального законодательства
присуща и Украине. В качестве примера можно
привести запрет на обращение за рассмотрением
спортивных споров в судах общей юрисдикции.
Украинские национальные федерации по различным видам спорта внесли такие положения в
свои уставы, правда, не императивно, поскольку
это является прямым нарушением Конституции и
Гражданского кодекса Украины. По этому поводу
целесообразно привести позицию Г. Ю. Бордюговой, что поскольку комплекс прав и обязанностей
составляет содержание правоотношений, в которые спортсмен вступает добровольно, и это не относится к комплексу гражданских прав и свобод,
которые он приобретает как природные элементы
его правоспособности, поэтому сознательный выбор спортсмена по вступлению в правоотношения, связанные с определенной спецификой рассмотрения споров по ним, не противоречит его
общегражданским правам на обращение в суд за
защитой своих прав [8, с. 149–150].
Из приведенного можем сделать вывод, что
Lex Sportivа являет собой общеправовые принципы, которые применяются в спорте, а также ряд
гармонизированных стандартов, составляющих
транснациональный автономный порядок, созданный международными спортивными федерациями. Автономность порядка усматривается в
независимости от национальных правовых систем
и иммунитете от исков в национальных судах [13,
с. 441–442]. Похожей позиции придерживается

70

САС, отмечая, что Lex sportiva – это неписаные
принципы права, которые являются результатом
деятельности этого единственного в своем роде
международного спортивного арбитража, среди
которых выделяют: принцип невмешательства в
технические правила игры – Lex Ludica; принцип надлежащего управления (good governance);
принцип процессуальной справедливости (объективности); принцип гармонизации стандартов;
принцип справедливого и беспристрастного решения дела; принцип соразмерности наказания и
т.д. [14].
Противоположная позиция (Д. Панагиотополос, Т. Керр, С. В. Алексеев) основывается на
определении Lex sportiva как особого вида международного права – независимой наднациональной
системой правопорядка Европейского сообщества, которая расположена между национальными
правовыми системами государств-членов и международным правопорядком [15, с. 12]. Указанное
свидетельствует о действительно всемирном характере Lex sportiva как автономной совокупности норм, имеющих наднациональный характер
и относящихся к мягкому права (soft law) как инструменту унификации права.
Примером возможности применения источников мягкого права в исследуемой нами сфере профессиональных спортивных отношений является
возможность применения принципов Европейского страхового договорного права (PEICL) [16]. По
мнению И. А. Диковской, в этом документе подчеркивается необходимость гармонизации в сфере
правового регулирования отношений страхования
в странах ЕС. Было предложено гармонизировать
в первую очередь регулирование преддоговорных
обязанностей, заключение договора, требования к
страховому полису, срок действия договора страхования, страхового посредничества, увеличение
риска, страховой премии, страховых случаев. С
этой целью ЕЭСК (Европейский Экономический
и Социальный Комитет – вставка наша – И. Н.)
призвал Европейскую комиссию осуществить
сравнительно-правовые исследования в области
договоров страхования для того, чтобы подтвердить, что усилия по гармонизации страхового договорного права на уровне Сообщества необходимы и возможными [11, с. 80].
Выводы. Таким образом, целесообразно отметить, что Lex sportiva довольно действенный
инструмент регулирования международных частных спортивных отношений, поскольку осуществляется на основе универсальных материальных
норм, позволяющий избегать обращения к коллизионным привязкам. Кроме того, как справедли-
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во отмечается в юридической литературе, нормы
Lex sportiva отличаются гибкостью, что позволяет
применять их, ориентируясь на актуальные потребности участников международных частных
спортивных отношений. Это является результатом
отсутствия воли законодателя конкретного государства в процессе разработки норм [17, с. 109].
Соответственно подытоживая анализ вопросов,
связанных с изучением международно-правового
опыта регулирования отношений в сфере профессионального спорта, целесообразно отметить
близость для Украины именно европейской модели, объединяющей экономическую помощь
государства, органов местного самоуправления
и спонсоров с сохранением автономности спортивных организаций и союзов профессиональных
спортсменов. Имплементацию позитивного международного опыта регулирования отношений в
сфере профессионального спорта целесообразно
осуществлять путем ратификации международных нормативно-правовых актов спортивного характера, адаптации законов Украины с нормамипринципами международного права, а также делегирования ряда полномочий в правовом регулировании отношений в сфере спорта спортивным
организациям, союзам профессиональных спортсменов, спортивным федерациям и т.д.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОВЕРКИ ДОБРОДЕТЕЛИ ПРОКУРОРА
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В УКРАИНЕ
Леонид Подолинный,
прокурор отдела управления внутренней безопасности
Генеральной Инспекции Генеральной прокуратуры Украины
РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены актуальные проблемы определения понятия добродетели, его законодательного закрепления, а также практические аспекты проверки добродетели прокуроров в Украине, как реального механизма обеспечения высококачественных стандартов государственной службы. Усиление внимания к этической составляющей
государственной службы, а также оценка качества деятельности государственных служащих в Украине порождает
необходимость исследования относительно эффективности проверки добродетели прокурора.
Ключевые слова: прокурор, государственная служба, добродетель, Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины.

LEGAL REGULATION OF DEFINITION AND DETECTION VIRTUE OF PROSECUTOR AS AN
ACCOUNT FOR PROVISION OF ETHICS STANDARDS OF CIVIL SERVICE IN UKRAINE
Leonid PODOLINNY,
Public Prosecutor of the Department of Internal Security
General Inspectorate of the General Prosecutor’s Office of Ukraine
RESUME

The article deals with topical issues of definition of the concept of integrity, its legislative consolidation, as well as
practical aspects of checking the integrity of prosecutors in Ukraine as a real mechanism for ensuring high-quality civil
service standards. Increasing the attention to the ethical component of the civil service, as well as the assessment of the
quality of civil servants in Ukraine, raises the need for an effective investigation of the integrity of the prosecutor.
Key words: public prosecutor, state service, integrity, General Inspectorate of the General Prosecutor’s Office of
Ukraine.

Rezumat

Articolul se referă la aspecte de actualitate privind definirea conceptului de integritate, consolidarea legislativă a acestuia,
precum și aspectele practice ale verificării integrității procurorilor din Ucraina, ca un mecanism real pentru asigurarea unor
standarde de serviciu de înaltă calitate. Sporirea atenției asupra componentei etice a serviciului public, precum și evaluarea
calității funcționarilor publici din Ucraina, ridică necesitatea unei investigații eficiente a integrității procurorului.
Cuvinte cheie: procuror, serviciul de stat, integritatea, Inspectoratul General al Procuraturii Generale din Ucraina.

В

ведение. Выбранное Украиной стратегическое направление развития как европейского государства, полноценного, равного члена
международной общины, имеет влияние на исполнение нашим государством своих международных
обязанностей. Приведение государственной службы, в том числе и службы в органах прокуратуры,
в соответствие с европейскими стандартами, есть
одной из обязанностей Украины. Поэтому тема
усовершенствования службы в органах прокуратуры, порядка и механизма проверки добродетели
прокуроров актуализируется. Кроме того, эта тема
актуальна в контексте практической реализации
«Стратегии реформирования судоустройства, су-
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допроизводства и смежных правовых институтов
на 2015-2020 годы» от 20.05.2015 года № 276/2015,
которая, одним из направлений реформирования,
предусматривает - приведение полномочий и деятельности органов прокуратуры в соответствии с
европейскими стандартами, путем внедрения эффективной дисциплинарной политики и стандартов прокурорской этики и совершенствования механизмов внутреннего контроля, в том числе путем
расширенного декларирования прокурорами и членами их семей доходов и расходов [6].
За последние годы, в условиях постоянного
реформирования органов государственной власти
и управления, значительно возросло внимание к
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морально–этическим, профессиональным требованиям государственных служащих, поэтому
необходим анализ критериев профессиональной
деятельности государственных служащих. Среди
таких критериев, по служебной деятельности прокуроров, особое внимание привлекает дефиниция
«добродетель». Добродетель является одним из
ключевых принципов деятельности государственных служащих органов прокуратуры, а поэтому
актуальным является исследование механизма проверки добродетели прокурора, как важного критерия оценки его профессиональной деятельности.
Принципы нормативного урегулирования требований относительно профессиональной этики
государственных служащих в Украине объявлено
еще Указом Президента Украины «О Концепции
адаптации института государственной службы в
Украине к стандартам Европейского Союза» от
05.03.2004 года № 278/2004 [4]. Но, уже в Законе Украины «Об основах государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная стратегия) на 2014-2017 годы» от
14.10.2014 № 1699-VII [7] указано, что нет механизма ее реализации и, таким образом, признано,
что реформа государственной службы и в настоящее время считается незаконченной. Именно по
этому, с целью создания добродетели публичной
службы, воспитания добродетельной элиты представителей власти, предусмотрен ряд мер, направленных на эффективное реформирование
государственной службы, и в первую очередь в
сфере добродетели. Закон Украины «О государственной службе» от 10.12.2015 года № 889-VIII
[3], одним из принципов государственной службы, предусмотренных статьей 4, называет принцип добродетели, который заключается в «направленности действий государственного служащего
на защиту публичных интересов и отказ государственного служащего от превалирования частного интереса при осуществлении предоставленных
ему полномочий». К тому же, действие Закона №
889-VIII в соответствии с ч. 2 ст. 3 распространяется на государственных служащих органов прокуратуры. Поэтому, рассмотрения требует вопрос
относительно эффективности механизма проверки добродетели прокурора как государственного
служащего, предусмотренного действующим законодательством.
Целью статьи является выяснение сущности
понятия добродетели прокурора, как составляющей этического поведения государственного служащего и исследования эффективности установленного порядка проведения проверки добродетели
прокурора в Украине, правового статуса субъектов
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проверки, выявление проблем в указанной сфере и
поиск путей их решения.
Изложение основного материала. К общим
обязанностям прокурора, согласно ст. 19 Закона
Украины «О прокуратуре», помимо всего, относится обязанность ежегодно проходить тайную
проверку добродетели. Согласно отчету о работе
Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры
Украины, во исполнение требований ч. 5 ст. 19 Закона Украины «О прокуратуре» [5] и Порядка проведения тайной проверки добродетели прокуроров
в органах прокуратуры Украины [12] такие проверки проведены в отношении почти 250 человек. По
их результатам не прошли проверку 115 работников прокуратуры [9]. Такое положение обостряет
необходимость теоретического анализа понятия и
понимания добродетели прокурора, как влиятельной категории качества и профессионализма прокуроров и их деятельности.
Состояние исследования. В науке и теории административного права и теории государственного
управления проблематика добродетели государственной службы разработана на крайне низком
уровне и встречается лишь в единичных работах
ученых, среди которых: Василевская Т., Серегина С., Сорокина Н., Поляк О. и др.. В частности,
Кладченко А., с этической точки зрения называет
добродетель как «сильное и действенное желание
поступать в соответствии с принципами правильности, человечности. Люди, которые имеют такое
качество, выбирают (либо советуют другим) только
верный выход из ситуации, ознакомившись и обдумав при этом все приоритеты соответствующего
вопроса. В основе такой философии лежит способность к самопожертвованию, то есть человек может, как пожертвовать своими интересами перед
другим лицом, так и порекомендовать поступить
так же, как поступил он. В этой цепочке не прослеживается корыстный мотив, измена или любое
другое негативное явление» [2, с. 9]. В своем исследовании Сорокина Н., добродетель публичного
служащего предлагает понимать, как «необходимую морально-этическую составляющую деятельности публичного служащего, которая определяет
границу и способ его поведения, основанный на
принципах хорошего отношения к гражданам и
честности в образе своей жизни, выполнении своих
обязанностей и распоряжении государственными
ресурсами. Добродетель публичной службы может
в самом общем виде означать высоконравственную
характеристику ее представителей, деятельность
которых направлена на достижение добра, как для
каждого отдельного человека, так и общества в целом» [13, с. 40]. В понимании некоторых ученых,
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дефиниция «добродетель» прокурора рассматривается в аспекте противодействия коррупции. Например, И. Бевзюк, определяет добродетель прокурора
как «психологическую характеристику личности
прокурора в аспекте мировоззренческого неприятия им коррупции, антикоррупционной устойчивости, способности и умения противостоять и
противодействовать коррупциогенным факторам
и угрозам, возникающим в процессе прокурорской
деятельности» [1, с. 36].
Правилами этического поведения государственных служащих определены основные признаки добродетели, а именно:
1) направленность действий в защиту публичных интересов, обеспечения приоритета общего
блага граждан над личными, частными или корпоративными интересами;
2) недопустимость использования государственного имущества в личных целях;
3) недопущение наличия конфликта между публичными и личными интересами;
4) неразглашение и неиспользование информации, которая стала известна в святи с выполнением
государственным служащим своих обязанностей,
в том числе после прекращения государственной
службы, кроме случаев, установленных законом;
5) недопущение предоставления каких-либо
преимуществ и выявления приверженности отдельных физических и юридических лиц, политических партий, общественных и религиозных организаций [8].
Механизм проверки добродетели прокуроров
является правовым средством контроля над поведением прокуроров, соответствия этого поведения
критериям морали, честности, неподкупности, соответствия уровня жизни доходам, соблюдение
присяги и правил прокурорской этики. Лицо сообщается о проведении в отношении него тайной
проверки добродетели при его назначении на должность прокурора. Каждый прокурор с целью выполнения требований части пятой статьи 19 Закона
Украины «О прокуратуре» обязан ежегодно до 01
февраля подавать в подразделение внутренней безопасности собственноручно заполненную анкету
добродетели прокурора [5] по форме, утвержденной приказом Генерального прокурора Украины от
16 июня 2016 № 205. Прокуроры, которые впервые
назначенные на должность в органах прокуратуры, подают анкету в течение 30 календарных дней
после даты назначения. Механизм проведения
проверки заключается в том, что его осуществляет должностное лицо подразделений внутренней
безопасности прокуратуры, наделенное соответствующими полномочиями по проверке доброде-
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тели прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, региональных и местных прокуратур. То есть,
проверка добродетели проводится должностными
лицами Генеральной инспекции, которая является
самостоятельным подразделением Генеральной
прокуратуры. Исходя из Положения о Генеральной
инспекции [10], неопределенным является вопрос
о ее полной независимости и самостоятельности,
поскольку руководитель Генеральной инспекции
назначается на должность Генеральным прокурором Украины. Прокурорские работники Генеральной инспекции, в том числе и на административные
должности, назначаются Генеральным прокурором
Украины по представлению руководителя Генеральной инспекции. Важным в проверке добродетели прокуроров является сохранение и соблюдение
принципа презумпции добродетели. Суть данного
принципа заключается в том, что при отсутствии
доказательств обратного, собранные в ходе служебного расследования, представленные в декларации
добродетели прокурора сведения, считаются достоверными. Также в случае, если в течение шести
месяцев после предоставления информации о прокуроре в подразделение внутренней безопасности
Генеральной прокуратуры Украины не поступила
информация о недостоверности (в том числе об их
неполноте) утверждений, сделанных прокурором в
анкете добродетели, такие утверждения прокурора
признаются достоверными. Сам же прокурор считается прошедшим тайную проверку добродетели, то есть выполнил обязанность, закрепленную
в ч. 5 ст. 19 Закона Украины «О прокуратуре». Об
этом должностным лицом подразделения внутренней безопасности, полномочной проводить тайные
проверки добродетели прокуроров, составляется
справка, копия которой прилагается к личному
делу прокурора.
Кроме того, важной гарантией является право
каждого, при наличии у него информации, свидетельствующей о недостоверности (неполноте)
одного или нескольких утверждений, указанных
конкретным прокурором в анкете добродетели,
сообщить об этом в удобный для лица образом
(почтовым отправлением, электронной почтой,
онлайн-сообщением) в управление внутренней
безопасности Генеральной инспекции Генеральной
прокуратуры Украины. Согласно установленным
порядком в таком уведомлении должны обязательно указываться: фамилия, имя и отчество прокурора, о котором предоставляется информация, фактические данные, которые могут быть проверены, а
также утверждение, согласно которому, по мнению
обличителя, прокурором представлена недостоверная информация (например, по совершение проку-
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рором коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения).
Основными задачами Генеральной инспекции
в сфере проверки добродетели прокуроров, являются: проведение служебных расследований
относительно прокуроров и работников органов
прокуратуры (кроме Специализированной антикоррупционной прокуратуры), предотвращение
правонарушений в органах прокуратуры (кроме
Специализированной антикоррупционной прокуратуры). В своей деятельности Генеральная
инспекция является независимой от других органов прокуратуры. Структурные подразделения
органов прокуратуры и их работники обязаны
оказывать содействие Генеральной инспекции
при исполнении ею своих функций. В структуру
Генеральной инспекции входит управление внутренней безопасности, в состав которого входят:
отдел служебных расследований, отдел предотвращения правонарушений в органах прокуратуры; отдел обеспечения соблюдения информационной безопасности в Генеральной прокуратуре
Украины и др.
Основными задачами управления внутренней
безопасности Генеральной инспекции, согласно
Положению о Генеральной инспекции являются
следующие:
1) контроль над соблюдением работниками Генеральной прокуратуры (кроме Специализированной
антикоррупционной прокуратуры) ограничений и
требований, предусмотренных антикоррупционным законодательством, своевременным представлением ими деклараций об имуществе, доходах,
расходах финансового характера, изучение этих
деклараций на предмет соответствия указанной в
них информации фактическому материальному состоянию работников органов прокуратуры;
2) участие в осуществлении тайной проверки
добродетели работников Генеральной прокуратуры Украины (кроме Специализированной антикоррупционной прокуратуры);
3) контроль над соблюдением работниками Генеральной прокуратуры Украины (кроме Специализированной антикоррупционной прокуратуры)
присяги прокурора и Кодекса профессиональной
этики и поведения работников прокуратуры;
4) проведение проверки деловых, моральных и
профессиональных качеств кандидатов на должности в Генеральную прокуратуру Украины участие
в осуществлении в установленном порядке специальных проверок сведений о лицах, претендующих
на их занятие;
5) обеспечение принятия мер, направленных на
предотвращение и урегулирование реального или
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потенциального конфликта интересов работников
органов прокуратуры;
6) проведение в установленном порядке служебных расследований по фактам совершения прокурорами, работниками органов прокуратуры (кроме
Специализированной антикоррупционной прокуратуры) коррупционных деяний, уголовных преступлений, административных правонарушений,
дисциплинарных проступков, нарушений присяги
прокурора и Кодекса профессиональной этики и
поведения работников прокуратуры;
7) осуществление аналитической работы, направленной на разработку предложений по совершенствованию деятельности в сфере внутренней
безопасности органов прокуратуры [10].
В деятельности управления внутренней безопасности Генеральной инспекции очень важную
роль играет понимание действий, которые порочат
звание прокурора и могут вызвать сомнение в его
объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры, то есть те, которые противоречат принципу добродетели, относятся:
- совершение действий, содержащих признаки коррупционных или связанных с коррупцией
правонарушений, других уголовных правонарушений;
- управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или отказ от прохождения осмотра с целью выявления состояния опьянения и не предоставление
документов, подтверждающих, что прокурор не
состоял в таком состоянии;
- непредставление или несвоевременное представление прокурором без уважительных причин
анкеты добродетели прокурора;
- представление в анкете добродетели прокурора недостоверных (в том числе неполных) утверждений;
- умышленное сокрытие достоверной информации о совершении другим прокурором действий,
нарушающих присягу прокурора или требования
Кодекса профессиональной этики и поведения
прокуроров;
- противоправные внеслужебные отношения
- использование прокурором своих служебных
полномочий или служебного статуса и связанных
с этим возможностей в пользу своих частных интересов или частных интересов третьих лиц;
- нарушения прокурором требований, запретов
и ограничений, установленных Законом Украины
«О предотвращении коррупции», «О прокуратуре»
[5].
По мимо названых негативных действий, Том-
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кина О. называет еще такие действия, которые говорят об отсутствии добродетели среди госслужащих и не только органов прокуратуры, а в целом.
Так автор говорит о том, что недобропорядочным
есть и такое поведение государственно-властных
лиц, которым они демонстрируют обществу несдержанность в словах и действиях; невежливость;
конфликтность; не уважительное отношение к
рядовым гражданам; видимость работы; низкий
уровень общей, политической, управленческой,
правовой культуры; нескромность в доходах и расходах, более того, неслыханную роскошь имений,
автомобилей, других вещей, недвижимости и тому
подобное. Очевидно, все это убеждает людей в недобропорядочной деятельности представителей
государственной власти, кроме того, стремительно
укореняет негативные стереотипы относительно
госслужбы, в общем, неблагоприятно влияет на
формирование ее позитивного имиджа в Украине и
за ее пределами [14, с. 68].
Выводы. На основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что повышенное
внимание к морально-этической составляющей государственной службы, в том числе службы прокуроров говорит о повышении внимания к качеству
и личностным характеристикам в несении службы.
Введение институту проверки добродетели прокурора в Украине есть приоритетным направлением, которое должно быть введено во всех государственных органах и распространяться на всех
государственных служащих. В сфере улучшения
правового регулирования проверки добродетели
прокурора, необходимо провести ряд мер, которые
будут направлены на усовершенствование самого
понятия «добродетели прокурора». Среди них, это
совершенствование самого понятия «добродетели», особенно его конкретизации, поскольку в Законе оно имеет слишком абстрактный общий смысл.
Кроме того, в Законах «Про прокуратуру», «Про
государственную службу», нужно предусмотреть
ряд действий, которые противоречат принципу добродетели, нарушают его, и за которые необходима
ответственность. Закон и многие ученые понимают
и связывают принцип добродетели прокурора с не
совершением коррупционных действий прокурором, хотя на самом деле этот принцип охватывает
гораздо больший спектр действий и имеет более
широкое содержание.
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УДК 342.9

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ РЕЖИМОВ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ
Анна СЛАВКО,
ассистент кафедры международного, европейского и экологического права ННИ права Сумского
государственного университета
АННОТАЦИЯ

В статье проводится теоретическое исследование порядка и оснований осуществления реквизиции имущества
як одного из способов прекращения права собственности на такое имущество. Автор анализирует юридическую
литературу, описывающую реквизицию, и нормативные акты, в регулирующие этот процес. Также уделено внимание понятию чрезвычайных режимов и их регулированию в Украине и Молдове як основаниям для проведения
реквизиции. Кроме того, в статье содержится анализ практики Европейского суда по правам человека относительно
защиты имущества от реквизиции. Сделаны выводы о недостаточной полноте регулирования процедур реквизиции
в анализированном законодательстве в свете практики Европейского суда по правам человека.
Ключевые слова: право собственности, реквизиция, Европейский суд по правам человека.

THE RIGHT OF PROPERTY IN THE CONDITIONS OF EMERGENCY REGIMES: THE
INTERNATIONAL LEGAL CONTEXT
Anna SLAVKO,
teaching assistant of the Chair of International, European and Environmental Law, Academic and Research
Institute of Law of the Sumy State University
SUMMARY

In the article, a theoretical study of the procedure and grounds for the requisition of property is carried out. The author
analyzes the legal literature describing requisition, and normative acts regulating this process. Also attention is paid to the
concept of emergency regimes and their regulation in Ukraine and Moldova, as grounds for requisitioning of property. In
addition, the article contains an analysis of the cases of the European Court of Human Rights concerning the protection
of property from requisition. Conclusions are drawn about the lack of the legal regulation of requisition procedures in the
analyzed legislation in the light of the practice of the European Court of Human Rights.
Keywords: property, requisition, European Court of Human Rights.

Rezumat

În articol se efectuează un studiu teoretic al procedurii și motivele rechiziției proprietății. Autorul analizează literatura
juridică care descrie rechiziționarea și actele normative care reglementează acest proces. De asemenea, se acordă atenție
conceptului regimurilor de urgență și reglementării lor în Ucraina și Moldova, ca motiv pentru rechiziționarea proprietății.
În plus, articolul conține o analiză a cazurilor Curții Europene a Drepturilor Omului privind protecția proprietății împotriva
rechiziției. Sunt trase concluzii cu privire la lipsa reglementării legale a procedurilor de solicitare în legislația analizată în
lumina practicii Curții Europene a Drepturilor Omului.
Cuvinte-cheie: proprietate, rechizitoriu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

П

остановка проблемы. Актуальность
темы исследования. Право частной собственности можно считать фундаментом, на котором строится вся система гражданского права.
Право на частную собственность и гарантии ее
неприкосновенности довольно часто находят свое
выражение не только в актах частного права, но
и в конституциях и международных договорах.
Таким образом, частноправовые идеи влияют на
публичное право, требуя создания механизмов
защиты собственности. Тем не менее, обратные
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процессы тоже имеют место – довольно часто
публичное право «вторгается» в сферу регулирования частного, устанавливая исключительные правила, в том числе и касающиеся перехода объектов собственности от одного владельца
(частного лица) к другому владельцу (государству
или органам местного самоуправления). Очень
распространенным механизмом такого перехода
является реквизиция имущества в условиях действия чрезвычайных правовых режимов.
Состояние исследования. Вышеуказанная
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проблематика нашла свое выражение в работах
ученых не только на постсоветском пространстве,
но и в западной правовой науке. Ее изучению посвятили свои работы как классики цивилистики
(например, О.С. Йоффе), так и современные авторы (такие, как О. Клименко, И. П. Третьякова, В.
Ф. Чигир, А. В. Каравай).
Целью данной работы является описание правил, использующихся для процедур реквизиции
в Украине и Молдове, а также сравнение их со
стандартами, установленными международным
правом.
Изложение основного материала. Право
частной собственности гарантируется как Конституцией Украины, так и Конституцией Молдовы. Например, статья 41 Конституции Украины
закрепляет правило, согласно которому каждый
имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности, а право
частной собственности приобретается в порядке,
определенном законом. Кроме того, никто не может быть противоправно лишен права собственности, так как право частной собственности нерушимо. Украинский законодатель устанавливает
два пути принудительного отчуждения собственности: во-первых, по мотивам общественной необходимости при условии предварительного и
полного возмещения их стоимости; и, во-вторых,
принудительное отчуждение с последующим полным возмещением их стоимости в условиях военного или чрезвычайного положения.
Конституция Молдовы устанавливает похожие
правила. Например, в соответствии со статьей 46
Основного Закона, право частной собственности
гарантируется. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в случае установленной
законом общественной необходимости при условии справедливого и предварительного возмещения.
Гражданское законодательство Украины понимает под правом собственности право лица на
вещь (имущество), которое оно осуществляет в
соответствии с законом по своей воле, независимо от воли других лиц (статья 316 Гражданского
кодекса Украины). В свою очередь, молдавский
законодатель настаивает, что собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения вещью; право собственности является
непрерывным и может быть ограничено на основании закона или прав третьего лица. (статья 315
Гражданского кодекса Молдовы).
Прекращение права собственности возможно
по ряду причин. В то время, как украинский за-
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конодатель приводит неисчерпывающий перечень
случаев прекращения права собственности (статья
346 Гражданского кодекса Украины), молдавский
указывает на причины, по которым лицо может
быть принудительно лишено права собственности
(часть 2 статьи 337 Гражданского кодекса Молдовы). В обоих случаях реквизиция названа одним
из способов прекращения права собственности.
Основной характеристикой реквизиции можно
считать ее чрезвычайный характер. Законодатель
прямо указывает, что реквизиция осуществляется только в случае чрезвычайных событий («в
случае стихийного бедствия, эпидемии, эпизоотии или иной чрезвычайной ситуации» - статья
342 Гражданского кодекса Молдовы, статья 353
Гражданского кодекса Украины). Как подчеркивает И.П. Третьякова, реквизиция применяется государством достаточно редко, так как события ее
вызывающие носят экстраординарный характер
[1, с. 2].
Ученые-юристы выделяют некий комплекс обстоятельств, в результате которых может производиться реквизиция. Например, А. В. Каравай считает, что для применения реквизиции достаточно
существования трех условий: 1) возникновение
стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер; 2) необходимость изъятия имущества у собственника в интересах общества для
преодоления негативных последствий указанных
выше чрезвычайных обстоятельств; 3) выплата
собственнику стоимости имущества [2, c. 524].
Характеризуя реквизицию, О. Клименко подчеркивает, что можно выделить следующие квалификационные признаки реквизиции: 1) обусловленность чрезвычайными обстоятельствами (что
свидетельствует об исключительности ситуации,
а соответственно, и меры реагирования); 2) общественная необходимость предотвращения или
устранения негативных последствий, в том числе путем применения определенных мер; 3) возмещения владельцу убытков; 4) законность таких
мероприятий, в частности, предусматривает их
проведения на законных основаниях и в порядке,
установленном законом; 5) гарантии судебной защиты прав собственника [3, c. 57].
Как уже подчеркивалось выше, Гражданские
кодексы обеих стран содержат норму: стоимость
реквизированного имущества должна быть возмещена владельцу. При этом, украинский закон
предусматривает, что перед проведением реквизиции владельцу должна быть полностью возмещена стоимость реквизированного имущества, единственное исключение из этого правила – условия
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действия режимов военного или чрезвычайного
положения.
Так как законодатель изменяет условия охраны права собственности законом в зависимости
от наступления или не наступления условий чрезвычайного (военного) положения, исследование
этих вопросов, лежащих в плоскости публичного
права, представляет некий научный и практический интерес.
Под общим термином «чрезвычайные режимы»
в науке административного и конституционного
права чаще всего объединяют два вида правовых
режимов: режим военного (осадного) положения
и режим чрезвычайного положения. Возможность
их существования определяется как Конституцией Украины (статьи 41, 64, 83, 85), так и Конституцией Молдовы (статьи 66, 72, 85, 87, 142). Так как
функционирование чрезвычайных режимов тесно
связано с возможными ограничениями прав и свобод человека и гражданина, правила их введения,
прекращения и действия определяются исключительно законом (например, такое правило содержится в статье 92 Конституции Украины).
Согласно со статьей 1 Закона Молдовы «О режимах чрезвычайного, осадного и военного положения», военное положение - режим, вводимый
на всей территории страны в случае официального объявления войны или вооруженной агрессии
против Республики Молдова в целях защиты ее
суверенитета, независимости, единства, территориальной целостности и конституционного порядка, а осадное положение - совокупность мер
политического, военного, экономического и социального характера, вводимых в некоторых местностях или на всей территории страны в целях
повышения боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и соответствующей
территории в случае неизбежности вооруженной
агрессии;
Подобным образом понимает режим военного
времени и украинский законодатель, указывая, что
военное положение - это особый правовой режим,
вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы
нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности
и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному
командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отпора
вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности
государственной независимости Украины, ее тер-
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риториальной целостности, а также временное,
обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав
и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений (статья 1
Закона Украины «О правовом режиме военного
положения»).
В свою очередь, под режимом чрезвычайного
положения принято понимать совокупность мер
политического, экономического, социального характера и по поддержанию общественного порядка, временно вводимых в некоторых местностях
или на всей территории страны в случае: a) неизбежности возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
или социально-биологического характера, что делает необходимым предупреждение, уменьшение
и ликвидацию их последствий; b) существования
угрозы для национальной безопасности или для
конституционного порядка, что делает необходимым защиту правового государства, поддержание
или восстановление законности (статья 1 закона
Молдовы «О режимах чрезвычайного, осадного и
военного положения») или особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или
природного характера не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан, или при
попытке захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины путем
насилия и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти,
военному командованию и органам местного самоуправления соответствии с настоящим Законом
полномочий, необходимых для предотвращения
угрозы и обеспечения безопасности и здоровья
граждан, нормального функционирования национальной экономики, органов государственной
власти и органов местного самоуправления, защиты конституционного строя, а также допускает
временное, обусловленное угрозой, ограничение
в осуществлении конституционных прав и свобод
человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия
этих ограничений (статья 1 Закона Украины «О
правовом режиме чрезвычайного положения»).
Возможность осуществления реквизиции
предусматривается:
1) статьей 20 Закона Молдовы «О режимах
чрезвычайного, осадного и военного положения»
(На период чрезвычайного положения в зависи-
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мости от конкретных обстоятельств могут приниматься следующие меры: … e) осуществление в
установленном законом порядке реквизиции имущества в целях предупреждения ситуаций, приведших к объявлению чрезвычайного положения,
и ликвидации их последствий),
2) статьей 8 Закона Украины «О правовом
режиме военного положения» (военное командование с военными администрациями имеют право
… принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности, изымать имущество государственных предприятий, государственных хозяйственных объединений для нужд государства в условиях правового
режима военного положения в установленном законом порядке и выдавать об этом соответствующие документы установленного образца),
3) статьей 16 Закона Украины «О правовом
режиме чрезвычайного положения» (Указом Президента Украины о введении чрезвычайного положения в интересах национальной безопасности и
общественного порядка с целью предотвращения
беспорядков или уголовным правонарушением,
для охраны здоровья населения или защиты прав
и свобод других людей на период чрезвычайного
положения могут вводиться следующие меры: …
принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц).
Законодательство предусматривает также гарантии для лиц, чье имущество было реквизировано. Например, статья 25 Закона Украины «О
правовом режиме чрезвычайного положения»
содержит правило: юридическим лицам, имущество и ресурсы которых использовались для предотвращения или ликвидации ситуаций, ставших
причиной введения чрезвычайного положения,
возмещается их полная стоимость в установленном законом порядке. Если имущество, которое
было принудительно отчуждено у юридических и
физических лиц, после отмены правового режима
чрезвычайного состояния сохранилось, бывший
собственник или уполномоченное им лицо имеет право требовать возврата такого имущества в
судебном порядке или требовать предоставления
ему взамен другого имущества, если это возможно.
В научной литературе неоднократно обращали
внимание на то, что порядок осуществления реквизиции детально не урегулирован. Более того –
ученые подчеркивают, что решение о реквизиции
носит не нормативный, а административный характер, соответственно его можно считать административным актом.
В этом контексте еще более важным кажется
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изучение международных стандартов осуществления реквизиции. В международном праве различают военную реквизицию и реквизицию в
мирное время. В соответствии с международными
конвенциями о законах и обычаях войны к реквизиционным мероприятиям может прибегнуть любая воюющая сторона, следуя основным принципам: обоснованность таких действий крайней необходимостью, учет потребностей гражданского
населения, компенсационность [3, c. 58]. Например, статья 52 IV Конвенции о законах и обычаях
войны на суше предусматривает, что реквизиции
в неденежной форме и в форме услуг не требуются от муниципалитетов и жителей, кроме как для
нужд оккупационной армии. Они должны быть
пропорциональными ресурсам страны и иметь
такой характер, чтобы не накладывать на население обязанность участвовать в военных действиях
против своей страны. Взносы в неденежной форме, по возможности, оплачиваются наличными.
В противном случае выдается расписка в получении, а оплата надлежащей суммы производится со
всей возможной скоростью.
В то же время международными правовыми актами установлен запрет реквизиции в мирное время, с оговоркой относительно отдельных исключений. Для них выработан единый подход, который
заключается в установлении обязательств государства, на территории которого сложились исключительные обстоятельства, в связи с которыми было
применены меры принудительного отчуждения,
обеспечить владельцу в вопросах компенсации
соответствующий правовой режим (национальный или наибольшего благоприятствования), что
соответствует общим принципам международного права в отношении юридического равенства и
недискриминации. Довольно часто такого рода
вопросы возникают при заключении договоров о
защите инвестиций, поэтому инвестиционное законодательство имеет соответствующую оговорку.
Например, статья 39 Закона Молдовы «Об иностранных инвестициях» закрепляет положение,
в соответствии с которым в Республике Молдова
иностранные инвестиции пользуются полной защитой и гарантией. Иностранные инвестиции не
могут быть экспроприированы, национализированы или подвергнуты другим аналогичным мерам,
кроме как по закону или на основании закона и
только во имя национальных интересов, с предоставлением компенсации. При этом, компенсация
должна соответствовать стоимости отчуждаемой
инвестиции непосредственно перед моментом публичного оглашения экспроприации, национализации или других аналогичных мер. Она должна
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быть начислена в течение трех месяцев с момента применения соответствующей меры, включая
обычный банковский процент до даты выплаты.
Сумма компенсации выплачивается уполномоченному лицу в валюте капиталовложения и может
быть свободно переведена за границу.
Такие же гарантии предоставляет инвесторам
и закон Украины «Об инвестиционной деятельности», согласно статье 19 которого инвестиции
не могут быть безвозмездно национализированы,
реквизированы или к ним не могут быть применены меры, равные по последствиям. Такие меры
могут применяться только на основании законодательных актов Украины с возмещением инвестору
в полном объеме убытков, причиненных в связи с
прекращением инвестиционной деятельности.
В европейском правовом пространстве стандарты защиты от незаконной реквизиции разработаны Европейским судом по правам человека в
порядке защиты права собственности, гарантированного статьей 1 Протокола № 1 к Европейской
конвенции по правам человека. В соответствии с
последней, каждое физическое или юридическое
лицо имеет право на уважение своего имущества.
Никто не может быть лишен своего имущества
иначе как в интересах общества и на условиях,
предусмотренных законом и общими принципами
международного права.
Анализируя положения Конвенции, Суд указывает, что статья 1 Протокола № 1 к Конвенции,
гарантирующая право на защиту собственности,
содержит три отдельные правовые нормы: «первая норма … имеет общий характер и формулирует принцип беспрепятственного пользования
имуществом; вторая норма … относится к лишению имущества и ставит его в зависимость от
определенных условий; третья норма … признаёт, что государство имеет право, помимо прочего,
контролировать использование имущества в соответствии с общими интересами (например, в деле
Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, или деле J.A. Pye
(Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v. the
United Kingdom и т.д.).
Таким образом, за государством остается право, в соответствии с публичными интересами
общества, или контролировать пользование имуществом, или изымать это имущество для удовлетворения общественного блага. Как подчеркивает Суд, в подавляющем большинстве случаев
он будет уважать решение национальных властей
относительно того, что представляет собой «общий интерес» (общественное благо), кроме случаев, когда такое решение явно не имеет разумной
основы (дело Immobiliare Saffi v. Italy).
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Процедура, согласно которой осуществляется
реквизиция, должна соответствовать ряду требований, например: 1) законность (во-первых,
перечень оснований для реквизиции должен содержаться в национальном законодательстве; вовторых, принцип законности также предполагает,
что применимые положения внутреннего законодательства являются достаточно доступными, точными и предсказуемыми в их применении); 2) соблюдение баланса интересов общества и частного
субъекта (Суд должен рассмотреть вопрос о том,
повлияло ли вмешательство в право владельца на
мирное пользование его имуществом на надлежащий справедливый баланс между требованиями
общих интересов общественности и требованиями защиты основных прав человека или наложенным им непропорциональное и чрезмерное бремя
для него);
При этом, важною роль грает вопрос получил ли
собственник компенсацию вовремя и в справедливом размере. Например, в деле Papamichalopoulos
and Others v. Greece заявители являлись земли недалеко от Марафона. 16 марта 1963 года греческое
управление туризма дало согласие на строительство
гостиничного комплекса на этом участке. Но Законом от 20 августа 1967 года греческое государство
передало их земли во владение военно-морского
флота. На момент обращения в Суд 7 ноября 1988
года заявители все еще не получили компенсации
за свое имущество, а попытки вернуть собственные земельные участки или получить равноценные
провалилась. Суд единогласно поддержал решение,
в котором констатировал нарушение статьи 1 Протокола №1 [4].
При этом Суд не требует полного возмещения
стоимости имущества. Например, в деле Michael
Theodossiou LTD. v. Cyprus, в котором заявитель
на протяжении десятилетий не мог получить разумную компенсацию за недвижимость, которую
муниципалитет города решил приобрести для
целей общественной пользы, включающих «градостроительство» и «строительство, обслуживание и развитие наземных коммуникаций» в рамках муниципального плана, Суд установил, что
привлечение имущества государством без уплаты суммы, разумно связанной с его стоимостью,
обычно представляет собой непропорциональное
вмешательство, которое не может быть оправдано. Однако это положение не гарантирует права
на полную компенсацию при любых обстоятельствах, поскольку законные цели «общественных
интересов» могут требовать меньше возмещения
полной рыночной стоимости [5].
При этом суд может констатировать наруше-
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ние статьи 1 Протокола №1 даже в том случае,
когда право собственности заявителя на некий
объект является спорным. Например, в деле Fleri
Soler and Camilleri v. Malta заявитель позиционировал себя как владельца объекта недвижимого
имущества, а правительство настаивало на том,
что заявитель лишь пользуется правом постоянного эмфитевзиса. Тем не менее, Суд принял дело
к рассмотрению и воспринимал доводы заявителя
в контексте нарушения его права собственности,
подчеркнув, что право на постоянный эмфитевзис, которое влечет за собой обязательство выплатить годовую земельную ренту и право пользования имуществом или, в случае аренды, получить
арендную плату, представляет собой владение в
контексте Конвенции [6].
Кроме того, в вышеуказанном деле Суд рассмотрел вопросы, касающиеся размера справедливой
компенсации. Заявитель указывал, что 4 сентября
1941 года власти реквизировали принадлежащее
ему здание. Сначала оно было передано Департаменту образования, а затем Министерству промышленности и сельского хозяйства. Здание использовалось в качестве государственных учреждений. Годовая арендная плата, причитающаяся на
момент подачи заявки, составляла 89 мальтийских
лир. В 1989 году Совет по регулированию аренды
принял решение о том, что его следует увеличить
до 340,53 лир в год. Заявители регулярно получали эту арендную плату, и она все еще выплачивалась им в момент подачи заявки.
По мнению Суда, даже если предположить, что
заявитель не имел потребности осуществлять внеочередное техническое обслуживание и ремонт
здания, Суд не может не отметить, что суммы
компенсации, о которых идет речь, крайне низки
и вряд ли можно рассматривать их как справедливую компенсацию за использование здания, которое было достаточно большим для размещения
государственных должностей и всего правительственного департамента. Соответственно, Суд не
убежден в том, что интересы владельцев, включая
их право на получение прибыли от их собственности, были удовлетворены, а, значит, баланс частных и публичных интересов не был выдержан.
Кроме того, выводы Суда не изменила и ссылка правительства на тот факт, что условия реквизиции было известны отцу заявителя во время подписания публичного акта 19 марта 1943
года. Действительно, заявители и их отец могли
ожидать, что реквизиция, совершенная во время
войны, была бы снята в конце чрезвычайного периода. Суд посчитал, что продление реквизиции в
течение десятилетий в сочетании с низким уров-
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нем арендной платы и отсутствием достаточных
процессуальных гарантий со временем привело
к нарушению разумных отношений пропорциональности, которые должны существовать между
используемыми средствами и целью, которую необходимо достичь.
Можно сделать вывод, что Суд принимает во
внимание положение, вследствие которого была
осуществлена реквизиция. При этом, когда условия, послужившие причиной реквизиции (например, военные действия, аварии, катастрофы, эпидемии), прекратятся, владелец имущества может
рассчитывать на изменение условий, на которых
было произведено отчуждение имущества.
Заключение. Анализируя вышеизложенное,
можно прийти к следующим выводам.
Во-первых, реквизиция як способ принудительного прекращения прав собственности, допускается как национальным конституционным
и гражданским, так и международным правом
только при наступлении самых крайних случаев:
военных действий, эпидемий, техногенных катастроф и т.д.
Во-вторых, действие чрезвычайных правовых режимов, введенных вследствие наступления
чрезвычайных обстоятельств, может предполагать некоторое изменение правил компенсации.
Например, вместо предварительной компенсации
может осуществляться последующая, размер компенсации может быть изменен с учетом обстоятельств.
В-третьих, практика Европейского суда по правам человека учитывает случаи, когда государство оказывается в неблагоприятных условиях, и
допускает, что реквизиция собственности может
быть произведена для удовлетворения публичных интересов. При этом, порядок и основания
такой реквизиции должны быть заранее определены законом, а положения этого закона должны
быть конкретными и доступными для понимания.
Суд оставляет определение причин, достаточных
для реквизиции имущества, самим государствам.
Кроме того, государство должно достичь «баланса
частных и публичных интересов», действуя пропорционально и предлагая такую компенсацию,
которая была бы соразмерной реквизированному
имуществу.
Таким образом, можно констатировать, что
простого упоминания возможности осуществления реквизиции в законах о чрезвычайном или
военном положении недостаточно, так как эти
акты не содержат ни примерного перечня имущества, которое может подлежать реквизиции,
ни порядка оформления актов о реквизиции, ни
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порядка определения размеров компенсации. В
случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера, которые будут требовать отчуждения честной собственности, даже при условии
фактического соблюдения «баланса интересов»,
Суд может констатировать «незаконность» реквизиции вследствие отсутствия отдельных законодательных актов в этой сфере. Разработка таких
актов раскрывает дальнейшие перспективы научных исследований.
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Аннотация

В статье освещаются понятие «индивидуальный трудовой договор», виды индивидуальных трудовых договоров
и порядок их заключения.
Актуальность темы обусловлена тем, что индивидуальный трудовой договор является юридическим правоприменительным актом, на основании которого возникают трудовые и иные, непосредственно связанные с ними
отношения между работодателем и работником.
Индивидуальный трудовой договор определяет основные права и обязанности работника и работодателя.
Эта статья была подготовлена Институтом демократии (Молдова). Данная статья финансируется Европейским
Союзом в рамках Программы мер по укреплению доверия – СВМ IV. Мнения, выраженные в статье, не обязательно
отражают точку зрения Европейского Союза.
Ключевые слова: работник, работодатель, индивидуальный трудовой договор, исковое заявление.

Annotation

The article highlights the concept of «individual labor contract», types of individual labor contracts and the procedure
for their conclusion. The relevance of the topic is due to the fact that the individual labor contract is a legal enforcement act
on the basis of which labor and other directly related relationships arise between the employer and the employee.
The individual labor contract defines the basic rights and duties of the employee and employer.
This article was prepared by the Institute for Democracy (Moldova). This article is funded by the European Union
(European Union’s Confidence Building Measures Programme – СВМ IV). Opinions expressed in the article do not
necessarily represent those of the European Union.
Keywords: employee, employer, individual labor contract, statement of claim.

Rezumat

Articolul analizează conceptul de „contract individual de muncă”, tipurile contractelor individuale de muncă și procedura
de încheiere a acestora.
Actualitatea subiectului se datorează faptului că contractul individual de muncă este un act de aplicare a normelor
legale, pe baza căruia apar atît relațiile de muncă cît și alte relații între angajator și angajat.
Contractul individual de muncă definește drepturile și obligațiile de bază ale angajatului și ale angajatorului.
Acest articol a fost elaborat de Institutul pentru Democrație (Moldova). Acest articol este inanțat de Uniunea Europeană
în cadrul Programului de măsuri de consolidare a încrederii - CBM IV. Opiniile exprimate în acest articol nu reflectă
neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.
Cuvinte-cheie: angajat, angajator, contract individual de muncă, cerere de chemare în judecată.

И

зложение основного материала. Определение понятия «индивидуальный трудовой договор» содержится в ст. 45 Трудового
кодекса Республики Молдова (далее – ТК РМ) №
154-XV от 28.03.2003 года, согласно которой индивидуальный трудовой договор – соглашение
между работником и работодателем, на основании которого работник обязуется выполнять работу, соответствующую определенной специальности, квалификации или должности, на которую
он назначен, с соблюдением правил внутреннего
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распорядка предприятия, а работодатель обязуется обеспечить работнику условия труда, предусмотренные настоящим кодексом, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным трудовым договором, а также своевременно и в полном размере выплачивать
ему заработную плату.[1]
Статья 56 Трудового кодекса Российской Федерации, принятого Государственной Думой 21
декабря 2001 года и одобренного советом Федерации 26 декабря 2001 года, определяет трудовой

august 2018

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

договор как соглашение между работодателем и
работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу
по обусловленной трудовой функции, обеспечить
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник
обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию в интересах, под
управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
действующие у данного работодателя.[2]
Индивидуальный трудовой договор отличается от договора подряда. Согласно части (1) ст.
946 Гражданского кодекса Республики Молдова
(далее – ГК РМ) № 1107-XV от 06.06.2002 года
по договору подряда одна сторона (подрядчик)
обязуется за свой риск выполнить определенную
работу для другой стороны (заказчика), а заказчик
обязуется принять работу и уплатить обусловленную цену.[3]
Подряд регулируется ст. 931-969 ГК РМ.
Индивидуальный трудовой договор отличается
от договора подряда следующими признаками.
1. Работником, т.е. лицом, выполняющим обусловленную индивидуальным трудовым договором работу для работодателя, может быть только
физическое лицо, достигшее определенного ТК
РМ возраста. Подрядчиком, т.е. лицом, выполняющим обусловленную договором подряда работу
для заказчика, может быть как физическое, так и
юридическое лицо.
2.
Предметом индивидуального трудового
договора является процесс работы по определенной специальности, квалификации или должности, а предметом договора подряда является результат работы.
Согласно части (1) ст. 948 ГК РМ подрядчик
обязан передать заказчику работу, свободную от
любых материальных недостатков и недостатков
правового характера. Работодатель, в отличие от
заказчика, обязан ежемесячно выплачивать работнику заработную плату независимо от результатов
труда.
3. Работник обязан выполнять обусловленную индивидуальным трудовым договором работу
под контролем работодателя и соблюдать правила
внутреннего распорядка данного предприятия.
Подрядчик самостоятельно определяет режим работы, обусловленной договором подряда, и может
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поручать выполнение этой работы другим лицам.
[4]
Согласно части (1) ст. 49 ТК РМ содержание
индивидуального трудового договора определяется по соглашению сторон с учетом положений
действующего законодательства и включает следующее:
a) фамилию и имя работника;
b) идентификационные реквизиты работодателя;
c) срок договора;
d) дату вступления в силу договора;
d1) специальность, профессию, квалификацию,
должность;
e) должностные функции;
f) риски, сопутствующие должности;
f1) наименование подлежащей выполнению работы (в случае индивидуального трудового договора на период выполнения определенной работы
– ст. 312 – 316);
g) права и обязанности работника;
h) права и обязанности работодателя;
i) условия оплаты труда, в том числе размер
должностного оклада или тарифной ставки, надбавки, премии и материальную помощь (в случае,
когда они являются частью системы оплаты труда
предприятия), а также периодичность платежей;
j) компенсации и выплаты, в том числе за тяжелую работу и работу с вредными и/или опасными
условиями труда;
k) рабочее место. Если рабочее место не является фиксированным, отмечается, что у работника
могут быть разные рабочие места, и указывается
юридический адрес предприятия или, по обстоятельствам, место жительства работодателя;
l) режим труда и отдыха, в том числе продолжительность рабочего дня и рабочей недели работника;
m) испытательный срок (в случае необходимости);
n) продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и условия его предоставления;
р) условия социального страхования;
r) условия медицинского страхования;
s) особые условия (ст. 51), по обстоятельствам.
Согласно части (2) ст. 49 ТК РМ индивидуальный трудовой договор может содержать и иные
условия, не противоречащие действующему законодательству.
В индивидуальный трудовой договор можно
включить, в частности, условие, предусматривающее материальную ответственность работодателя
за неудержание из заработной платы работника и
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неперечисление в пенсионный фонд взноса индивидуального социального страхования.
Административная практика свидетельствует
о том, что многие работодатели не перечисляют
в пенсионный фонд указанные взносы, и периоды
трудовой деятельности, за которые не уплачены
взносы обязательного социального страхования,
не включаются в страховой стаж, от продолжительности которого зависит размер пенсии.
Согласно части (3) ст. 49 ТК РМ запрещается
установление в индивидуальном трудовом договоре условий, ухудшающих положение работника по сравнению с действующими нормативными
актами, коллективными соглашениями и коллективным трудовым договором.
Индивидуальный трудовой договор является
правовым актом, на основании которого возникают, существуют, развиваются, изменяются и
приостанавливаются и прекращаются трудовые
отношения между работником и работодателем.
[5]
Индивидуальные трудовые договоры могут
быть заключены либо на неопределенный срок,
либо на определенный срок.
Согласно части (1) ст. 54 ТК РМ индивидуальный трудовой договор заключается, как правило,
на неопределенный срок.
Согласно части (2) ст. 54 ТК РМ индивидуальный трудовой договор может быть заключен и на
определенный срок, не превышающий пяти лет, в
соответствии с требованиями настоящего кодекса.
Законное основание заключения индивидуального трудового договора на определенный срок указывается в договоре.
Согласно ст. 55 ТК РМ индивидуальный трудовой договор может быть заключен на определенный срок в соответствии с частью (2) ст.54 в
следующих случаях:
a) на период временного отсутствия работника, действие индивидуального договора которого приостановлено (за исключением случаев его
участия в забастовке), либо на период нахождения
его в одном из отпусков, предусмотренных ст.112,
120, 123, 124, 126, 178, 299 и 300, или на период
его отсутствия по другим причинам;
b) на время выполнения временных работ продолжительностью до двух месяцев;
b1) на время выполнения сезонных работ, когда
в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного периода
года;
c) с лицами, откомандированными на работу за
пределы Республики Молдова;
c1) с иностранными гражданами, которые тру-
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доустраиваются на территории Республики Молдова;
d) на время стажировки и профессиональной
подготовки работника на другом предприятии;
e) с лицами, обучающимися по дневной форме
обучения;
f) с лицами, вышедшими согласно действующему законодательству на пенсию по возрасту
или пенсию за выслугу лет (либо приобретшими
право на такую пенсию) и нетрудоустроенными,
– на срок до двух лет. Данный срок может быть
продлен сторонами с учетом требований части (2)
ст. 54, части (1) и пункта а) части (2) ст. 68;
g) с научными работниками учреждений, занимающихся научными исследованиями и разработками, педагогическими работниками и ректорами
высших учебных заведений, а также с руководителями учебных заведений дошкольного, начального, общего среднего, специального внешкольного,
художественного, спортивного, среднего профессионального, среднего специального образования
– по результатам конкурса, проведенного в соответствии с действующим законодательством;
h) на период избрания работника на определенный срок на выборную должность в центральных
и местных органах публичной власти, а также в
профсоюзных органах, органах патронатов, других некоммерческих организаций, хозяйственных
товариществ и обществ;
i) с руководителями предприятий, их заместителями и главными бухгалтерами предприятий;
j) на период выполнения безработными оплачиваемых общественных работ в порядке, установленном Правительством;
k) на время выполнения определенной работы;
k1) на период реализации инвестиционного
проекта или программы технической и финансовой помощи;
k2) для выполнения работ, связанных с увеличением объема производства или оказываемых
услуг, временный характер которых (до одного
года) может быть обоснован работодателем;
k3) с лицами, поступающими на работу на предприятия, созданные на определенный период;
l) c творческими работниками из области искусства и культуры;
m) с работниками религиозных объединений;
а также
n) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
В случаях, перечисленных в пунктах е), g), i),
l) и m) части (1), заключение индивидуального
трудового договора на определенный срок или
продление на определенный срок существующего
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договора допускается только в случае, когда установление постоянных трудовых отношений невозможно по объективным причинам (например,
возможность лиц, обучающихся на дневном отделении, работать только в период каникул, наличие
органических законов, позволяющих или предписывающих прием на работу отдельных работников на определенный срок, и т. п.). Соответствующие причины наряду с законными основаниями
ограничения продолжительности трудовых отношений подлежат указанию в договоре или дополнительном соглашении к нему.
Вывод. Считаем, что ст. 55 ТК РМ, дающая работодателям право заключать срочные трудовые
договоры на выполнение работ, которые носят постоянный характер, с лицами, обучающимися по
дневной форме обучения, и с лицами, вышедшими на пенсию, противоречит закону РМ «Об обеспечении равенства» № 121 от 25.05.2012 года, запрещающим дискриминацию.[6]
Пункты l) и f) ст. 55 ТК РМ противоречат также
части (1) ст. 8 ТК РМ, в соответствии с которой в
рамках трудовых отношений действует принцип
равноправия всех работников. Запрещается любая
прямая или косвенная дискриминация работника
по признаку пола, возраста, расы, цвета кожи, на-

циональности, вероисповедания, политических
убеждений, социального происхождения, места
жительства, наличия ограничения возможностей,
ВИЧ/СПИД-инфицирования, членства в профсоюзе или участия в профсоюзной деятельности, а
также по иным критериям, не связанным с профессиональными качествами работника.
На несоответствие пунктов l) и f) ст. 55 ТК РМ
части (2) ст. 16 Конституции РМ, всеобщей декларации прав человека и других международных
актов о труде неоднократно обращали внимание
некоторые учёные.[7]
Предложение. Считаем необходимым отменить пункты l) и f) ст. 55 ТК РМ как противоречащие части (2) ст. 16 Конституции РМ, ст. 8 ТК РМ,
закону РМ «Об обеспечении равенства» и международным актам о труде.
Статья 58 ТК РМ в императивной форме требует, чтобы индивидуальный трудовой договор был
заключен в письменной форме.
Коллективным соглашением (национальный
уровень) № 4 от 25 июля 2005 года был утвержден
Индивидуальный трудовой договор (образец).[8]
Приложение к Коллективному соглашению (национальный уровень) № 4 от 25 июля 2005 года.
Индивидуальный трудовой договор (образец).

№____
«_____»____________200__                     ___________________
   (населенный пункт)
      
______________________________________________________________________________________
    (наименование предприятия или фамилия, имя работодателя - физического лица)

именуемое (ый/ая)  в дальнейшем «Работодатель», в лице ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (фамилия, имя, должность)
с одной стороны, и г-н (г-жа)_____________________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя)
именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, руководствуясь положениями статей
45-94 Трудового кодекса, утвержденного Законом № 154-XV от 28 марта 2003 г., заключили настоящий
Индивидуальный трудовой договор, согласившись о следующем:
1. Работник принят на работу в качестве ___________________________________________________
                                                                     (должность, профессия, специальность,  квалификация)
2. Место работы________________________________________________________________________
                                 (наименование структурного подразделения предприятия)

3. Работа является:
а) основной;
b) по совместительству.
4. Срок договора является:
а) неопределенным
b) определенным _______________________________________________________________________
                                                     (конкретный срок)
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5. Испытательный срок (если стороны договорились)________________________________________
                                                                                                       (конкретный срок)
6. Настоящий индивидуальный трудовой договор вступает в силу:
а) со дня подписания;
      b)_________________________________________________________________________________
         (дата, оговоренная сторонами)

7. Риски, сопутствующие должности _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
      (тяжелая работа, работа с вредными и/или опасными условиями труда и т.п.)

8. Работник имеет следующие права:
a) права, предусмотренные в части (1) статьи 9 Трудового кодекса;
b) другие права_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                (указываются дополнительные права, оговоренные сторонами)

9. Работник обязан:
a) исполнять обязанности, предусмотренные в части (2) статьи 9 Трудового кодекса;
b) исполнять другие обязанности  _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
        (указываются дополнительные обязанности, оговоренные сторонами)

10. Работодатель имеет следующие права:
a) права, предусмотренные в части (1) статьи 10 Трудового кодекса;
b) другие права ________________________________________________________________________
                               (указываются дополнительные права, оговоренные сторонами)

11. Работодатель обязан:
a) исполнять обязанности, предусмотренные в части (2) статьи 10 Трудового кодекса;
b) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом, иными нормативными актами, коллективными соглашениями, коллективным трудовым договором и настоящим Индивидуальным
трудовым договором, среди которых  _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
  (указываются дополнительные обязанности)

12. Условия оплаты труда работника (обязательная минимальная величина оплаты за труд, затраченный
работниками в реальном секторе, не может быть меньше установленного Правительством гарантированного минимального размера заработной платы в реальном секторе или, по обстоятельствам, меньше чем
тарифная ставка для I квалификационного разряда, установленная в коллективном соглашении на отраслевом уровне или в коллективном трудовом договоре)__________________________________________
______________________________________________________________________________________
             (должностной оклад или тарифная ставка,

______________________________________________________________________________________
надбавки, доплаты, премии, материальная помощь, компенсации и выплаты, в том

_____________________________________________________________________________________
числе за тяжелую работу, работу с  вредными и/или опасными условиями труда, интенсивность работы и т.п.)    

121. От размера установленной заработной платы зависит:
- размер отпускного пособия;
- размер пособия по временной нетрудоспособности и других пособий социального страхования;
- размер выходного пособия;
- размер пособия по безработице;
- размер пенсии по возрасту, пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности
13. Режим труда _______________________________________________________________________
                           (нормальная или сокращенная продолжительность рабочего времени, тип рабочей недели,

_____________________________________________________________________________________
продолжительность ежедневной работы, неполное рабочее время, сменная работа,работа в ночное время и т.п.)
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14. Режим отдыха ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(ежедневный отдых, еженедельный отдых  и т.п.)

______________________________________________________________________________________
15. Ежегодные отпуска:
a) ежегодный оплачиваемый отпуск _______________________________________________________
                                                                                      (продолжительность)

b) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  ________________________________________    
                                                                                                 (продолжительность)

16. Социальное страхование работника осуществляется в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством.
17. Медицинское страхование работника осуществляется в порядке и размерах, предусмотренных
действующим законодательством.
18. Особые условия (если стороны договорились)___________________________________________
          
______________________________________________________________________________________
(мобильность, конфиденциальность, другие условия,

_____________________________________________________________________________________
которые не противоречат действующему законодательству)

19. Льготы, преимущества, вознаграждения и/или иные права, предоставляемые
Работнику взамен выполнения особых условий, предусмотренных в пункте 18
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
20. Настоящий Индивидуальный трудовой договор может быть изменен (дополнен) только на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения, прилагаемого к договору и являющегося
его составной частью.
21. Изменением (дополнением) настоящего Индивидуального трудового договора признается любое
изменение, касающееся:
a) срока договора;
b) места работы;
c) специфики труда (тяжелая работа, работа с  вредными и/или опасными условиями труда, введение
особых условий договора, предусмотренных статьей 51 Трудового кодекса и др.);
d) размера оплаты труда;
e) режима труда и отдыха;
f) специальности, профессии, квалификации, должности;
g) характера и порядка предоставления льгот.
22. Изменение работодателем Индивидуального трудового договора в одностороннем порядке допускается, в порядке исключения, только в случаях и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом.
В этих случаях работник должен быть извещен о необходимости изменения Индивидуального трудового
договора за два месяца до такого изменения.
23. Место работы может быть временно изменено работодателем в случае направления работника в
служебную командировку или откомандирования его на другое место работы в соответствии со статьями
70 и 71 Трудового кодекса.
24. В случае возникновения ситуаций, предусмотренных пунктами a) и b) части (2) статьи 104 Трудового кодекса, работодатель может временно, на срок, не превышающий одного месяца, изменить место
и специфику работы работника без его согласия и без внесения соответствующих изменений в настоящий  Индивидуальный трудовой договор.
25. Перевод работника на другую работу и его перемещение допускается при условии строгого соблюдения положений статей 68 и 74 Трудового кодекса и пунктов 20 - 21 настоящего Индивидуального
трудового договора.
26. Действие настоящего Индивидуального трудового договора может быть приостановлено:
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a) по  обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (статья 76 Трудового кодекса);
b) по соглашению сторон (статья 77 Трудового кодекса);
c) по инициативе одной из сторон (статья 78 Трудового кодекса).
27. Настоящий Индивидуальный трудовой договор может быть прекращен:
a) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (статьи 82, 305 и 310 Трудового кодекса);
b) по  инициативе одной из сторон (статьи 85 и 86 Трудового кодекса).
28. Индивидуальные трудовые споры, возникающие в период действия настоящего Индивидуального
трудового договора, разрешаются в порядке, установленном Трудовым кодексом и другими нормативными актами.
29. Настоящий Индивидуальный трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника.
Реквизиты сторон Договора:
«Работодатель»                  
«Работник»
  
Адрес ______________________________      Адрес ____________________________
___________________________________       __________________________________
Фискальный код ____________________       Удостоверение личности_____________
                                                                             выдано ____________________________
Подпись___________________________        идентификационный номер____________
_____________________________                  Личный код социального страхования__
Место для печати                                           ___________________________________
                                                                           Подпись______________________________
Заключение индивидуального трудового договора должно производиться в соответствии со ст.
56-57 ТК РМ.
Согласно части (1) ст. 56 ТК РМ индивидуальный трудовой договор заключается на основе
переговоров между работником и работодателем.
Заключению индивидуального трудового договора могут предшествовать специфические обстоятельства (проведение конкурса, избрание на
должность и пр.).
Согласно части (2) ст. 56 ТК РМ работник
вправе одновременно заключить индивидуальные
трудовые договоры и с другими работодателями
(работа по совместительству), если это не запрещено действующим законодательством.
Согласно части (3) ст. 56 ТК РМ индивидуальный трудовой договор составляется в двух экземплярах и подписывается сторонами. В случае, если
работодатель является органом публичной власти,
в индивидуальном трудовом договоре проставляется его печать. Один экземпляр индивидуального
трудового договора вручается работнику, другой
хранится у работодателя.
Учёные отмечают, что при составлении индивидуального трудового договора и определении
конкретного наименования специальности, профессии или должности работника, с которым заключается индивидуальный трудовой договор,
работодатель обязан строго соблюдать требования
части (3) ст. 7 закона РМ «О занятости населения
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и социальной защите лиц, находящихся в поиске
работы» № 102-XV от 13.03.2003 года, согласно
которому оформление соответствующих  официальных документов должно осуществляться с обязательным применением Классификатора занятий
Республики Молдова (далее - КЗ РМ). С другой
стороны, использование должностными лицами
при составлении официальных документов названий профессий или должностей, не соответствующих КЗ РМ, влечёт для них уголовную ответственность на основании ст. 56 КП (наложение штрафа
в размере от 10 до 50 условных единиц).[9]
Согласно части (1) ст. 56 КоП РМ уклонение
или отказ от заключения трудового договора с лицом с ограниченными возможностями, которое
имеет рекомендации о трудоустройстве со стороны учреждения, уполномоченного законом, влечет
наложение штрафа на юридических лиц в размере
от 180 до 210 условных единиц.[10]
Согласно части (1) ст. 57 ТК РМ при заключении индивидуального трудового договора лицо,
поступающее на работу, предъявляет работодателю:
a) удостоверение личности или иной документ,
удостоверяющий личность;
b) трудовую книжку, за исключением случаев,
когда лицо поступает на работу впервые или трудоустраивается по совместительству;
c) документы воинского учета – для призывников и резервистов;
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d) диплом об образовании, квалификационное
свидетельство, подтверждающее наличие специальной подготовки, – при поступлении на работу,
требующую специальных знаний или качеств;
e) медицинское заключение – в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
f) декларацию под личную ответственность о
том, что в период деятельности на предыдущих
местах работы не нарушало положений части (2)
ст. 7 закона «Об оценке институциональной неподкупности» № 325 от 23 декабря 2013 года, за
исключением случаев, когда лицо поступает на
работу впервые.
Согласно части (2) ст. 57 ТК РМ требовать от
лиц, поступающих на работу, иные документы,
кроме предусмотренных частью (1), а также другими законодательными актами, работодателю запрещается.
В соответствии с частью (1) ст. 65 ТК РМ на
основании согласованного и подписанного сторонами индивидуального трудового договора работодатель может издать приказ (распоряжение,
решение, постановление) о приеме на работу.
Согласно части (2) ст. 65 ТК РМ в случае издания работодателем приказа (распоряжения,
решения, постановления) о приеме на работу он
доводится до сведения работника под расписку
в течение трех рабочих дней со дня подписания
сторонами индивидуального трудового договора.
По письменному заявлению работника работодатель обязан выдать ему в течение трех рабочих
дней копию приказа (распоряжения, решения,
постановления), заверенную в установленном
порядке.
В соответствии с пунктом а) части (1) ст. 330
ТК РМ работодатель обязан возместить лицу не
полученную им заработную плату в случае необоснованного отказа в приеме на работу.
Но прежде чем обратиться в суд лицо, которому необоснованно отказали в приеме на работу,
должно обратиться к работодателю с заявлением
о возмещении материального и морального ущерба в соответствии со ст. 332 ТК РМ
Согласно части (1) ст. 332 ТК РМ письменное
заявление работника о возмещении материального и морального ущерба подается работодателю.
Работодатель обязан зарегистрировать заявление
работника, рассмотреть его, издать соответствующий приказ (распоряжение, решение, постановление) в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления и довести его до сведения
работника под расписку.
Согласно части (2) ст. 332 ТК РМ если работник
не согласен с приказом (распоряжением, решени-

august 2018

ем, постановлением) работодателя либо если приказ (распоряжение, решение, постановление) не
был издан в срок, предусмотренный частью (1),
работник вправе обратиться в судебную инстанцию для разрешения возникшего индивидуального трудового спора (раздел XII).
В случае отказа в возмещении материального
и морального ущерба, причиненного незаконным
отказом в приеме на работу или неполучения положительного ответа в течение 10 дней, лицо
вправе обратиться в суд первой инстанции в соответствии со ст. 348-355 ТК РМ, законом РМ «О
законодательных актах» № 780-XV от 27.12.2001
года [11], Гражданским процессуальным кодексом
Республики Молдова (далее – ГПК РМ) № 225XV от 30.05.2003 года.[12]
Согласно ст. 353 ТК РМ работники или их представители, обратившиеся в судебные инстанции
с заявлениями о разрешении споров и конфликтов, вытекающих из отношений, предусмотренных ст.348, в том числе для обжалования судебных решений (определений) по данным спорам и
конфликтам, освобождаются от уплаты судебных
расходов (государственной пошлины и расходов,
связанных с рассмотрением дела).
Исковое заявление лица, которому отказали в
приеме на работу, должно соответствовать требованиям ст. 166 и 167 ГПК РМ с учётом особенностей, установленных ТК РМ, который является
специальным законодательным актом. Согласно
части (3) ст. 6 закона РМ «О законодательных актах» № 780-XV от 27.12.2001 года специальный
законодательный акт содержит нормы права, применяемые исключительно к некоторым видам
общественных отношений или категориям субъектов, строго определенным путем отступления
от общего правила. В случае противоречия между
нормой общего законодательного акта и нормой
специального законодательного акта, имеющих
равную юридическую силу, применяется норма
специального законодательного акта.
Согласно части (1) ст. 167 ГПК РМ к исковому
заявлению прилагаются:
а) копии исковых заявлений и письменных доказательств, удостоверенные стороной под собственную ответственность, по числу участвующих в деле ответчиков и третьих лиц, если они
у них отсутствуют, и ряд копий для судебной
инстанции. Копии сертифицируются стороной
на соответствие оригиналу. Если письменные доказательства и исковое заявление составлены на
иностранном языке, судебная инстанция распоряжается о представлении их в переводе в установленном законом порядке;
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a1) копия удостоверения личности истца–
физического лица;
b) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины;
с) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свое требование, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если они у них отсутствуют;
d) документы, подтверждающие соблюдение
досудебного порядка разрешения спора, если таковой установлен законом или предусмотрен договором сторон;
e) документ, удостоверяющий полномочия
представителя;
f) копия ходатайства об истребовании доказательств;
g) копия ходатайства о назначении экспертизы;
h) копия ходатайства о назначении/отводе эксперта;
i) копии других заявленных ходатайств.
Вывод. Вызывает некоторые сомнения, почему пункт а) части (1) ст. 167 ГПК РМ требует, чтобы истец приложил к исковому заявлению «ряд
копий письменных доказательств для судебной
инстанции». Данное требование противоречит
правилам логики и здравому смыслу. Непонятно,
почему суд требует «ряд копий», и непонятно, что
следует понимать под словом «ряд» - две, три или
более копий.
Предложение. Полагаем, что из пункта а) части (1) ст. 167 ГПК РМ следует исключить слова
«и ряд копий для судебной инстанции».
Пункт а) части (1) ст. 167 ГПК РМ следует дополнить примечанием, в котором должно быть
указано, что русский язык является языком межнационального общения, а не иностранным языком.
Такое примечание будет соответствовать требованиям части (1) ст. 12 закона РМ «О правах лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам,
и правовом статусе их организаций» № 382-XV от
19.07.2001 года, согласно которой лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право обращаться в публичные учреждения в
устной и письменной форме на молдавском или
русском языках и получать ответ на языке обращения.
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Такое примечание необходимо потому, что
многие судьи судов первой инстанции, нарушая
часть (2) ст. 16 Конституции РМ и закон РМ «Об
обеспечении равенства» требовали от истцов переводить на государственный язык исковые заявления и приложенные к ним письменные доказательства, составленные на русском языке.
Данное примечание позволит в наиболее полной мере реализовать право на свободный доступ
к правосудию, гарантированное ст. 20 Конституции РМ.
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АННОТАЦИЯ

В статье осуществлен анализ теоретических и правовых основ использования биотехнологий в процессе сельскохозяйственного производства в условиях обеспечения его устойчивого развития. На основе анализа выявлены
проблемы в правовом регулировании, а также сформулированы выводы и разработаны предложения, направленные
на усовершенствование действующего аграрного законодательства Украины в указанной сфере.
Ключевые слова: биотехнология, сельскохозяйственное производство, устойчивое развитие, генетически модифицированный организм, биопестициды, биофертилизаторы.

BIOTECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
PRODUCTION: PROBLEMS OF LEGAL SUPPORT IN UKRAINE
T. KURMAN,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Land and Agrarian
Law of Yaroslav Mudryi National Law University
SUMMARY

The article is dedicated to analysis of theoretical and legal basis of employment of biotechnologies in the process of
agricultural production in terms of ensuring of sustainable development. Based on analysis identified problems in the legal
regulation. Also it is dedicated to formulating issues and proposals directed on improvement of current agrarian legislation
of Ukraine in specified sphere.
Keywords: biotechnology, agricultural production, sustainable development, genetically modified organism,
biopesticides, biofertilizes.

Rezumat

Articolul este dedicat analizei bazei teoretice și juridice a angajării biotehnologiilor în procesul de producție agricolă
în ceea ce privește asigurarea dezvoltării durabile. Pe baza analizei au fost identificate probleme în reglementarea juridică.
De asemenea, este dedicată formularea de probleme și propuneri îndreptate spre îmbunătățirea actualei legislații agrare a
Ucrainei în sfera specifică.
Cuvinte-cheie: biotehnologie, producție agricolă, dezvoltare durabilă, organism modificat genetic, biopesticide,
biofertilizări.

П

остановка проблемы. В последнее время
как в Украине, так и во всем мире в связи с развитием научно-технического процесса,
синтетической биологии, биотехнологий, генной
инженерии и прочего, все большее распространение в процессе сельскохозяйственного производства приобретает использование результатов
последних, появляется немало трансгенной сельскохозяйственной продукции растительного и животного происхождения. При этом, к сожалению,
Украина рассматривается мировыми биотехнологическими компаниями не как равноправный
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партнер, а как рынок выращивания и сбыта трансгенной сельскохозяйственной продукции либо как
лаборатория для проведения экспериментов. По
оценкам специалистов, сегодня в разных регионах Украины выращивается до 80% генетически
модифицированной сои, трансгенной кукурузы –
свыше 20%, подсолнечника – 10% и т.п., в целом
под ГМ-сельхозкультурами занято свыше 1 млн.
га (т.е. больше 3% всех сельскохозяйственных угодий). Однако официальные данные по этому поводу отсутствуют [1, C. 217, 219]. В связи с этим
возникает вопрос о возможности и допустимости
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использования биотехнологий в условиях обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства, а также о том, каким образом
указанные отношения должны быть урегулированы правом?
Актуальность исследования подтверждается
недостаточной раскрытостью темы, ведь проблемы правового регулирования использования биотехнологий в условиях обеспечения устойчивого
развития сельскохозяйственного производства не
были предметом самостоятельного исследования.
При этом в современных условиях господствующей в мире становится концепция устойчивого
развития как основа экономики развития или т.н.
«зеленой экономики», что обусловлено необходимостью и сохранения среды существования
для человечества в будущем, и обеспечения продовольственной безопасности, и гарантирования
прав человека на качественные и безопасные продукты питания, на безопасную окружающую среду, на необходимые социальные стандарты и т. д.
Состояние исследования. Несмотря на относительную новизну проблемы правового регулирования отношений в сфере использования биотехнологий и ГМО, в том числе и в процессе сельскохозяйственного производства, ее актуальность
успела вызвать немалый интерес со стороны научного сообщества. Данную проблематику исследовали в своих работах такие ученые-правоведы,
как: Г.И. Балюк, А.П. Гетьман, И.В. Гиренко,
В.М. Ермоленко, В.С. Кайдашов, Т.А. Коваленко, В.В. Курзова, В.И. Курило, Л.В. Лейба, А.И.
Менив, Д.С. Поддубная, А.Ю. Поддубный, Л.В.
Струтинская-Струк, В.Ю. Уркевич и др. Однако,
при этом проблемы правового обеспечения использования биотехнологий именно в условиях
обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства пока остаются недостаточно исследованными аграрно-правовой наукой,
что делает их исследование крайне актуальным.
Целью и задачей статьи является анализ
теоретико-правовых основ использования биотехнологий в процессе сельскохозяйственного
производства в условиях его устойчивого развития, а также разработка на этой основе выводов
и предложений, направленных на усовершенствование действующего аграрного законодательства
в указанной сфере.
Изложение основного материала. Как справедливо указывается в специальной литературе,
развитие биотехнологий в самом широком понимании охватывает два этапа [2, С. 159]: древний
и современный. Если обратиться к истории, то
первыми начали использовать биотехнологии еще
древние земледельцы, обнаружив, что добавление
дрожжей в тесто позволяет получить мягкий хлеб,
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а виноградный сок таким образом превращается
в вино. Таким же образом можно приготовить
сыры, пиво, кисломолочные продукты, уксус, обработать лен или кожу. Это было первое использование биотехнологии человеком. Далее в течение
длительного периода времени биотехнология применялась лишь в пищевой и перерабатывающей
промышленности. Сам термин «биотехнология»
появляется только в 20-30-х годах прошлого века.
Именно в это время широкое распространение
приобретает использование микробиологического
метода борьбы с сельскохозяйственными вредителями [3, С. 10]. И только в конце ХХ века возможности биотехнологий значительно расширились
в связи с началом использования биохимических
механизмов живых организмов, в том числе и в
сфере сельского хозяйства. Со временем одним из
наиболее перспективных направлений биотехнологической деятельности стала генная инженерия
– отрасль биологии, возникшая на основе химии
нуклеиновых кислот и генетики [4, С. 76], продуктами которой являются трансгенные продукты
и ГМО. Сам термин «генная инженерия» впервые
был использован американским ученым Е. Теймутом еще в 1963 году [3, С. 12]. В конце 1980-х
годов американской фирмой Monsanto были разработаны первые трансгенные продукты. Через
10 лет в США в продаже появились первые генетически модифицированные помидоры. В данное
время в мире массово выращиваются ГМ-сорта
преимущественно четырех видов сельскохозяйственных культур: сои, кукурузы, хлопка и рапса.
Обратимся к этимологии термина «биотехнология». Биотехнология (от греческого «bios» жизнь, «techne» - искусство, мастерство, «logos»
- слово, учение) – отрасль знаний, основанная на
использовании живых организмов и биологических процессов (систем) в производстве [3, С. 5].
Таким образом, сфера биотехнологий – это совокупность видов научной и технической деятельности в разных отраслях общественного бытия,
включающая применение приемов и методов использования биологических процессов с целью
удовлетворения потребностей человека и общества [5, С. 41]. В Украине наиболее урегулированными с точки зрения права, хотя все же и недостаточно, являются отношения в сфере использования ГМО в процессе сельскохозяйственного
производства.
Сторонники использования биотехнологий, в
частности ГМО, в процессе сельскохозяйственного производства утверждают, что это позволит
достичь определенных позитивных результатов,
прежде всего, решить продовольственную проблему. Ведь ученые прогнозируют количественное увеличение населения Земли. Этот процесс
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постоянно ускоряется, и проблема обеспечения
продовольствием все больше обостряется. Так,
по состоянию на 2017 год население Земного
щара составило почти 7,3 мрд. человек, а к 2050
году, по прогнозам ООН, должно достичь 10
млрд. Ежегодно растет количество голодающих
людей. Учитывая ускоренные темпы производства, более комфортные и менее рискованные его
условия, вполне реальным видится увеличение
объемов производства продовольствия и продовольственного сырья при использовании биотехнологий и ГМО. Данное мнение поддерживает и
В.Ю.Уркевич, подчеркивая, что применение ГМО
при производстве сельхозпродукции и продуктов
питания позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур [6, С. 41].
Другими позитивными результатами использования биотехнологий, как представляется, могут
стать: борьба с отходами сельхозпроизводства при
помощи биотехнологий; разработка и применение
биосредств борьбы с вредителями и болезнями в
растениеводстве. Так, например, использование
биоудобрений, биопестицидов и биофертилизаторов в сфере сельскохозяйственного производства рассматривается зарубежными учеными как
средство сохранения агроэкосистем и здоровой
окрежающей природной среды. А также подчеркивается, что в таких странах, как Индия, Канада, США осуществляется специальное правовое
регулирование отношений в сфере использования
названных биопрепаратов [7]. В Украине, к сожалению, отсутствует специальный нормативный
акт, посвященный регулированию отношений по
использованию биопестицидов и других биопрепаратов в сфере сельскохозяйственного производства, что представляется существенным пробелом
действующего аграрного законодательства. На
этот факт обращается внимание и в специальной
литературе [8, С. 5]. Биотехнологии также широко
используются и в животноводстве, и в аквакультуре. Так, биопрепараты успешно используются
для лечения болезней сельскохозяйственных животных, в качестве кормовых добавок, силосных
заквасок и т.п. Большое значение в последнее
время они приобрели и в кормопроизводстве. Это
обусловлено тем, что микроорганизмы способны
накапливать высокий процент легкоусваиваемого
белка (до 90%), витаминов, ферментов, микроэлементов и т.п. При этом их выращивание – это
автоматизированный процесс, не требующий наличия больших площадей под выращивание технических культур, а следовательно, он экономит
расходы на производство.
Однако развитие современных биотехнологий, в том числе и генной инженерии, имеет не
только позитивные стороны. Прежде всего, не-
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которое беспокойство вызывает тот факт, что последствия употребления в пищу и использования
трансгенной сельскохозяйственной продукции на
данное время окончательно не выяснены, так как
ее употребляет лишь первое поколение людей.
Относительно влияния на организм человека,
существует потенциальная угроза, что продолжительное употребление трансгенных продуктов
может негативно повлиять на здоровье человека,
привести к росту онкологических заболеваний,
резистентности организма к антибиотикам, тяжелым аллергическим реакциям, поскольку новый
белок не полностью переваривается организмом
и попадает в кровь, к нарушениям работы нервной системы, зрения и т.п. Остро также стоят и
другие проблемы: изменения климата; роста рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, следствием
которых могут стать риски вспышек инфекционных заболеваний; уничтожения биоразнообразия
и др. Так, М.О. Медведева разделяет опасность от
использования ГМО на экологическую, биологическую и пищевую [9, С. 35]. На наличие потенциальных пищевых, экологических, социальноэкономических угроз от использования ГМО при
выращивании сельскохозяйственной продукции
растительного происхождения указывает и А.И.
Менив [10, С. 1].
Учитывая сказанное, представляется, пора
отойти от упрощенного понимания биотехнологий в одном аспекте – или как позитивного, или
как негативного явления, что обычно мы видим в
литературе или в сети интернет. Биотехнологии,
используемые в сфере сельскохозяйственного
производства, целесообразно классифицировать
на следующие виды: а) биотехнологии полезные
для человека и «дружественные» для окружающей природной среды. Например, использование
биопестицидов из определенных микроорганизмов, токсичных для некоторых сельскохозяйственных вредителей, но безопасных для человека, животных, птиц, полезных насекомых и т.д.
Уикальность механизмов действия биопестицидов обеспечивает защиту от вредителей, стойких
к традиционным средствам. Так, уже в 30-х годах
прошлого века фермеры в США начали использовать в качестве биопестицида микроорганизм
Bacillus thuringiensis (Bt), природной средой которого является почва. Это позволило уничтожать
насекомых-вредителей без применения синтетических химических средств, не причиняя вреда
ни окружающей природной среде, ни человеку, ни
другим представителям фауны и флоры; б) биотехнологии, которые могут представлять потенциальный риск для здоровья человека или окружающей среды, но его можно предотвратить при по-
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мощи определенных превентивных мероприятий.
Для этого необходимым представляется наличие
эффективного правового механизма мониторинга
и превенции (предупреждения) каких-либо возможных рисков и неблагоприятных последствий
от использования биотехнологий в сельскохозяйственном производстве, который должен найти
закрепление в законодательстве Украины. Так,
В.Ю. Уркевич, например, предлагает закрепить в
законодательстве Украины и в дальнейшем последовательно и строго гарантировать соблюдение
при помощи соответствующих правовых средств
так называемого принципа «предупреждения»
при использовании ГМО. Это означает, что субъект, занимающийся, например, культивированием
ГМ-растений, обязан предпринять все превентивные меры для нераспространения ГМО на смежные земельные участки и т.п. [11, С. 67]; в) биотехнологии, которые представляют потенциальный
или даже реальный риск для здоровья человека
или оружающей природной среды, который предвидеть, отследить или предупредить при помощи существующих и имеющихся в современных
условиях технологий и технических средств невозможно. Использование последних в условиях
обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства необходимо запретить, а
нормы-запреты должны найти закрепление в действующем законодательстве Украины.
Ведь указанные угрозы и риски не соотносятся
с концепцией устойчивого развития, ставящей за
основу благополучие человека и сохранение природной среды не только для нынешнего, но и для
будущих поколений, органично соединяя при этом
экологическую, экономическую и социальную составляющие. Учитывая изложенное, особую актуальность приобретают вопросы надлежащей правовой регламентации отношений, возникающих
при использовании биотехнологий, в частности
ГМО, в процессе сельскохозяйственного производства и при обеспечении безопасности трансгенных
пищевых продуктов растительного и животного
происхождения для потребителей и окружающей
среды. Действительно, биотехнологии – это прогресс, и никто не в состоянии ему помешать. Однако, для обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства, человечество,
аккумулируя знания и достижения естественных,
общественных и других наук и закрепив их в соответствующую правовую форму, должно использовать все те возможные позитивные моменты,
которые способно привнести использование биотехнологий в производство сельскохозяйственной
продукции. При этом одновременно право должно
стать преградой на пути всех, даже потенциально
возможних, рисков для жизни и здоровья человека,
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окружающей природной среды, биоразноообразия
и т.п. Именно поэтому недьзя недооценивать роль
правовых средств в регулировании отношений в
сфере использования биотехнологий, в частности
ГМО, в сельскохозяйственном производстве.
В данное время в Украине не принят специальный нормативный акт, посвященный регулированиию отношений в сфере использования биотехнологий в сельскохозяйственном производстве,
что представляетсчя существенным пробелом
действующего аграрного законодательства. Действующее законодательство Украины регулирует
лишь отношения в сфере использования ГМО.
Этому посвящен Закон Украины от 31 мая 2007
г. «О государственной системе биобезопасности
при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных
организмов». Этот Закон впервые урегулировал
указанные отношения, определил понятия основных категорий в данной сфере, а также закрепил
основные принципы государственной политики в
сфере обращения с ГМО (ст. 3). При этом некоторые из закрепленных принципов носят декларативный характер, не имея реального механизма
реализации, контроля и юридической ответственности. Это, прежде всего, касается принципа общедоступности информации относительно ГМО
в открытой системе и аналогичных положений ст.
20 Закона о доступе к информации относительно
обращения с ГМО. В настоящее время в Украине
не зарегистрирован ни один пищевой продукт растительного или животного происхождения, который содержит ГМО или был произведен из ГМО
источников. Следует согласиться с В.Ю. Уркевичем, что даже беглое знакомство с названным Законом позволяет утверждат, что его нормы носят
общий характер, не в полной степени отвечают
законодательству ЕС об обороте ГМО, и больше
того, существующие нормативные предписания
практически не выполняются [11, С. 67].
Действительно, данный Закон содержит значительное количество пробелов, дефектов и правовых коллизий, а значит, требует дальнейшего усовершенствования, в том числе с учетом требований законодательства ЕС. В частности, вопросам
регулирования генно-инженерной деятельности
в открытой системе посвящен Раздел IV данного
Закона. Обращает на себя внимание тот факт, что
такой важный с точки зрения экологической безопасности и охраны здоровья населения раздел Закона содержит всего 2 статьи (ст. 13 «Требования
к ГМО и порядок их высвобождения в окружающую природную среду с целью апробации (испытаний)» и ст. 14 «Государственная регистрация
ГМО и установление ограничений по их применению»). Во-вторых, опять-таки приходится кон-
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статировать декларативный характер указанных
норм и их практическую необеспеченность. Это
касается императивного положения, закрепленного в ч. 3 ст. 13 данного Закона о запрете высвобождения в окружающую природную среду ГМО без
оценки влияния на нее и до их государственной
регистрации. При этом, согласно ст. 14 названного Закона к продукции, которая регистрируется в
Государственных реестрах ГМО, относятся: сорта
сельскохозяйственных растений и породы животных, созданные на основе ГМО; ГМО источники пищевых продуктов; ГМО источники кормов.
Следует отметить, что ветеринарные препараты,
содержащие ГМО или полученные с их использованием, не предусмотрены ст. 14 Закона. Между
тем, этот вопрос является крайне актуальным, т.к.
в традиционном сельхозпроизводстве ветеринарные препараты используются достаточно активно
и их применение непосредственно может сказаться
на безопасности и качестве сельскохозяйственной
продукции животного происхождения. Поэтому,
целесообразным видится внести дополнения в ч. 3
ст. 14 указанного Закона относительно отнесения
ветеринарных препаратов, содержащих ГМО или
полученных с использованием ГМО, к перечню
продукции, подлежащей регистрации в Государственных реестрах ГМО. Отдельной проблемой
является дальнейшее правовое регулирование отношений в сфере ГМО после их высвобождения
в открытую систему, что, собственно говоря, уже
имеет место быть на практике. Действующий Закон по этому поводу не содержит никаких норм,
не регулируются указанные отношения и на уровне других нормативно-правовых актов, что тоже
является существенным пробелом аграрного законодательства Украины.
Также свою неэффективность иллюстрируют и
нормы, устанавливающие ответственность за нарушения законодательства в сфере обращения с
ГМО. В соответствии со ст. 18 указанного выше
Закона, нарушение его требований влечет за собой
гражданскую, административную, дисциплинарную и уголовную ответственность согласно закону.
Но реального, действенного и эффективного механизма контроля и ответственности в указанной
сфере на данный момент не существует. Как показывает практика, Реестры ГМО пусты, в них отсутствует всякая информация. Однако, одновременно
в Украине бесконтрольно используются генетически модифицированные соевые концентраты,
кормовые добавки в птицеводстве, ГМО семена и
посадочный материал сельськохозяйственных растений, ГМО продукция в молочной, кондитерськой
промышленности, о чем потребители не информируются, и ни одного случая привлечения виновных
к ответственности не зафиксировано.
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Обращает на себя внимание и «разнообразие»
закрепленных в Разделе ІІ Закона Украины «О
государственной системе биобезопасности при
создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов» субъектов, которые должны обеспечивать его
исполнение. Согласно ст. 6 этого Закона его исполнение обеспечивают центральные органы исполнительной власти и научно-методологический
центр по вопросам испытаний ГМО в пределах
своих полномочий и в порядке, предусмотренном
законодательством Украины. В данном разделе Закона содержится 11 статей (в отличие, например,
от 2 статей в Разделе IV, посвященном регулированию генно-инженерной деятельности в открытой
системе), в которых закреплен ряд органов регулирования с перечнем их полномочий в данной сфере. Безусловно, отношения в сфере использования
биотехнологий и, в частности, ГМО в процессе
сельскохозяйственного производства являются
сложными и многоаспектными, что, конечно, требует объединения усилий разных государственных
институций для их адекватного регулирования и
контроля в указанной сфере. Однако, представляется, что такое значительное распределение функций,
в том числе контролирующих, по такому большому
кругу субъектов без наличия единого объединяющего центра, делает регулирование отношений по
использованию биотехнологий и ГМО в сельском
хозяйстве неэффективным и недейственным. Это
в полной мере подтверждает и практика, о чем
шла речь выше. Между тем, как подчеркивается в
специальной литературе, создание единого специального государственного органа, на который на
законодательном уровне было бы возложено осуществление контроля в сфере обращения с ГМО,
полностью соответствовало бы требованиям законодательства ЕС, в частности п. 1 ст. 11 Директивы
90/219/ЕЄС от 23 апреля 1990 года об ограниченном использовании генетически модифицированных организмов [12, С. 196].
Таким образом, действующее законодательство
Украины, регулирующее порядок обращения с
ГМО, его использования в процессе сельскохозяйственного производства, а также дальнейшего оборота трансгенной сельскохозяйственной продукции содержит значительное количество пробелов,
дефектов и правовых коллизий, а следовательно,
требует дальнейшего усовершенствования с учетом требований законодательства ЕС. В настоящее
время Украина в отличие от государств Европейского Союза имеет несовершенную и не очень эффективную законодательную базу в сфере обращения с ГМО, поэтому украинские потребители не
защищены от трансгенных продуктов питания растительного и животного происхождения, а также

97

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

не проинформированы об этом. Потребитель же
должен быть проинформирован обо всех характеристиках таких пищевых продуктов: об их составе, пищевой ценности, влиянии на организм и
т.п., и выбор относительно употребления или использования такой продукции имеет право делать
самостоятельно.
Выводы. Правовая регламентация использования биотехнологий в сфере сельскохозяйственного производства является достаточно сложной,
поскольку охватывает широкую сферу общественных отношений, связанных с защитой прав
человека на жизнь и здоровье, обеспечением
продоволственной безопасности, безопасностью
и качеством продуктов питания растительного
и животного происхождения, сохранением биологического разнообразия, интеллектуальной
собственностью, этическими и религиозными
убеждениями, рисками для здоровья человека,
защитой прав потребителей, охраной окружающей природной среды и т.д. Поэтому крайне небходимым представляется как усовершенствование действующего Закона Украины ««О государственной системе биобезопасности при создании,
испытании, транспортировке и использовании
генетически модифицированных организмов»,
так и разработка эффективной, действующей законодательной базы в сфере регулирования отношений по использованию биотехнологий в целом
в процессе сельскохозяйственного производства.
Порядок и правила их использования должны
найти свое закрепление именно на уровне закона, что будет свидетельствовать о важности
указанных отношений, а также придаст стабильности их регулированию. Здесь можно выделить
два пути: либо принятие единого специального
Закона Украины «О биотехнологиях в сельском
хозяйстве», либо прийнятие блока законодательных актов более узкой сферы действия – Законов «О биопестицидах» или «О биологической
защите сельскохозяйственных культур», «О биосредствах в животноводстве» и т.п. Потребность
в принятии таких нормативных актов должна
обуславливаться развитием научно-технического
прогресса и общественных отношений по использованию отдельных биотехнологий и их
результатов в сфере сельскохозяйственного производства. Все это представляется необходимым
для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие
сельскохозяйственного производства, исключив
все возможные риски для жизни и здоровья человека, окружающей природной среды, биологического разнообразия и т.п. при использовании
биотехнологий при производстве сельскохозяйственной продукции растительного и животного
происхождения.
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NOI DEZBATERI ȘTIINȚIFICE PE MARGINEA PERICOLULUI SOCIAL
ȘI URMĂRILOR CRIMEI ȘI CRIMINALITĂȚII

T

eza de doctorat în drept (554.02 Criminologie) Pericolul social al crimei şi consecinţele criminalităţii (Chișinău, 2018), scrisă de Vasiloi
Djulieta, sub conducerea profesorului Valeriu Bujor,
pune din nou în dezbatere științifică problema pericolului social și a urmărilor crimei și criminalității.
Pericolul social este una dintre problemele de
căpătîi ale criminologiei. Cu toate acestea, găsim
foarte puține lucrări criminologice despre această latură a crimei și criminalității. Am putea spune
chiar că a fost cercetat mai mult pericolul social al
criminalității decît al crimei sau, altfel zis, al răului
pe care unele fapte îl fac societății.
Poate că greșim, poate că mulți cercetători au
încercat să cunoască această latură a lumii, dar nu
au putut să capete cunoștințele rîvnite. Poate că este
vorba despre o problemă științifică care poate fi
foarte greu dezlegată.
Nu încape însă îndoială că nici cercetarea criminologică, nici practica anticrimă nu poate trece peste această problemă. Pe de o parte, criminologia are
sarcina de a afla care purtări omenești fac bine și
care purtări fac rău societății. Mai mult decît atît,
criminologia urmează să măsoare puterea acestui
rău social. Pe de altă parte, dreptul penal nu poate
reglementa bine relațiile sociale atît timp, cît criminologia nu i-a spus care purtări urmează a fi oprite,
adică cele care fac rău societății și nu pot fi oprite prin măsuri de prevenire nerepresivă. De aceea,
criminologii cercetează des pericolul social al unor
tipuri de criminalitate sau al unor tipuri de crime.
Lipsesc totuși niște cunoștințe fundamentale despre pericolul social al tuturor crimelor și a fiecăreia
dintre ele, despre ceea ce se regăsește la toate crimele. Criminologii cercetează numai laturile neasemănătoare ale pericolului social al purtărilor criminale,
adică ce rău face societății criminalitatea de violență,
criminalitatea organizată, criminalitatea care țintește
bunurile ș.a. sau ce rău fac societății omorurile, violurile, faptele de huliganism ș.a. Astfel, cunoștințele
criminologice despre răul pe care îl face societății o
purtare omenească sau alta nu sînt depline.
După părerea noastră, nu putem descoperi pericolul social al crimelor fără a cunoaște esența și
cauza crimei și criminalității, alte două probleme de
căpătîi ale criminologiei. Numai că noi mai socotim că este nevoie a despărți la începutul cunoașterii
criminologice crima ca interdicție socială de crima
ca purtare omenească. Vrem să spunem că aceste
două fenomene, numite cu același cuvînt – crimă,
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sînt neasemănătoare și că au o esență și o cauză a
lor. Djulieta Vasiloi a făcut acest lucru în cercetarea
ei de doctorat. Ea a folosit cunoștințe despre esență
și cauză la cunoașterea pericolului social al crimei,
după cum vedem din cadrul teoretic al cercetării întreprinse (p. 50 ș.a.), ba chiar a plecat de la eminteia
că esența crimei este miezul problemei (p. 56).
Partea neaoșă a cercetării științifice este că doctorandul a încercat să arate cum cunoștințele criminologice despre pericolul social al crimei și, mai puțin,
al criminalității pot fi folosite la aplicarea normelor
de drept penal în vederea individualizării răspunderii și pedepsei penale. Este o încercare îndreptățită,
căci conținutul individualizării răspunderii și pedepsei penale este făcut din cunoștințe criminologice, al căror număr a crescut foarte mult în anii din
urmă. Ca urmare a celor întreprinse, Djulieta Vasiloi a înfăptuit cea mai cuprinzătoare sistematizare a
cunoștințelor criminologice care pot aduce lumină
asupra pericolului social al unei infracțiuni concrete, folosind structura componenței de infracțiune
(obiect, latură obiectivă, subiect, latură subiectivă),
ceea ce folosește la individualizarea răspunderii și
pedepsei penale și, deci, ajută la atingerea țintei represiunii penale. Cele făcute de doctorand deschide
calea spre o folosire mult mai mare a cunoștințelor
criminologice în practica judiciară. De aceea, o îndemnăm nu numai să publice lucrarea de doctorat în
chip de carte (monografie), ci să își prefacă lucrarea într-un material didactic și chiar într-un îndreptar practic pentru practicieni. După părerea noastră,
pregătirea unui jurist, dar mai ales a unui judecător
nu este întregită fără aceste cunoștințe.
După cum se cuvine, doctorandul și-a început
cercetarea de doctorat cu citirea literaturii de specialitate metodologice, generale și la tema cercetării.
Din bibliografie (136 de lucrări) și din citările făcute
în teză, vedem că doctorandul a citit un număr mare
de lucrări în cursul cercetării științifice de doctorat,
avînd în vedere că foarte puțini cercetători științifici
s-au aplecat asupra acestei probleme fundamentale.
Cei mai mulți dintre cei care își susțin lucrările de
doctorat nu citesc încaltea toate lucrările la temă de
la noi, chiar dacă acestea sînt atît de puține, încît le
poți număra pe degete. Bunăoară, autorul unei teze
de doctorat în criminologie (Chișinău, 2015) nu a citit toate lucrările criminologice (științifice) la temă,
deși sînt numai vreo zece asemenea lucrări în Republica Moldova, în timp ce bibliografia se încheie cu
uimitorul număr de 438 de surse.
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Pentru a descoperi cunoștințe criminologice noi,
doctorandul a folosit atît metode teoretice, cît și
empirice de cercetare criminologică (p. 9 și restul
lucrării). Astfel, el a demonstrat încă o dată (doctorandul are o vechime mare de cercetare științifică și
numeroase lucrări științifice publicate) că știe să folosească mai multe metode de cercetare criminologică. Caracterul fundamental al problemei științifice
l-a dus pe doctorand spre o cercetare criminologică
în cea mai mare parte fundamentală și, drept urmare,
la folosirea precumpănitoare a metodelor teoretice
de cercetare criminologică. El s-a văzut nevoit, ca
urmare, să tăbîrcească niște sarcini științifice foarte
grele (p. 9). Foarte-foarte puțini cercetători științifici
sînt în stare să iasă cu fruntea sus după o așa călătorie în lumea necunoscutului. Se vede că conducătorul științific, profesorul Valeriu Bujor, a avut o mare
încredere în doctorandul său.
Totuși, cercetarea desfășurată de Djulieta Vasiloi
a adus și cunoștințe aplicative, unele căpătate prin
metode empirice de cercetare. Bunăoară, doctorandul a desfășurat o analiză comparativă, sub latura pericolului social, a prevederilor codului penal vechi și
ale celui nou (anexa nr. 3, 28 de pagini). Cercetătorul
nu s-a mărginit însă la partea normativă a politicii
penale a țării. El s-a aplecat și asupra parții aplicative a acesteia, analizînd 350 de sentințe judecătorești
(anexa nr. 1, 8 pagini). În ceea ce privește cercetarea
empirică, vom spune că datele adunate au fost interpretate fără greșeală.
După părerea noastră, pentru a măsura bine însemnătatea descoperirilor științifice făcute de doctorandul Djulieta Vasiloi, este nevoie să plecăm de
la faptul că el a avut de cercetat o temă științifică de
doctor habilitat.
Cercetarea criminologică s-a încheiat cu căpătarea unor cunoștințe atît fundamentale, cît și aplicative.
În timpul cercetării fundamentale, Djulieta Vasiloi a încercat să descîlcească un ghem încîlcit de
cunoștințe frînte despre pericolul social și urmările
crimei și ale criminalității și să facă din el o țesătură
ordonată de cunoștințe. Ea a făcut, după părerea
noastră, unul sau poate cîțiva pași înainte, cei dintîi
din cîte cunoaștem noi, ba chiar a mai adăugat niște
cunoștințe căpătate de sine stătător.
De spus că doctorandul a încercat să cerceteze
pericolul social al crimei în legătură cu multe alte
fenomene, precum infracțiunea, crima, politica
penală, urmările crimei, criminalitatea, urmările
criminalității ș.a. (p. 23, 24, 27 ș.a.). Cu alte cuvinte, el a încercat să adauge o cunoaștere integralistă a
obiectului supus cercetării.
Mai mult decît atît, doctorandul a cutezat să arun-
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ce lumină asupra însușirii esențiale a urmărilor sociale ale criminalității, elaborînd o definiție a acestora
(p. 41).
În ceea ce privește folosul practic, dorim să subliniem analiza criminologică a politicii represive din
două răstimpuri neasemănătoare (codul penal din
anul 1961 și codul penal din anul 2002), care a privit atît prevederile legale, cît și aplicarea acestora în
practică (p. 65 și 68). La cele descoperite de doctorand, vom adăuga încă o meteahnă a procesului de
penalizare din țară. După schimbările făcute răzleț
în codul penal de către legiuitor (am numărat 278 de
schimbări în numai 5 ani, adică în anii 2003-2007),
unele pedepse minime au ajuns să fie mai aspre
decît pedepsele maxime. Vorbim despre articolele
care prevăd pedepse diferite (amendă sau muncă
neremunerată în folosul comunității și închisoare).
Bunăoară, în alin. 1 al art. 156 „Vătămarea gravă
ori medie a integrității corporale sau a sănătății în
stare de afect”, este prevăzută următoarea pedeapsă:
„se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la
850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore,
sau cu închisoare de pînă la 3 ani”. Dacă prefacem
amenda în ani de închisoare vedem că 850 de unități
convenționale echivalează cu 1,4 ani, ceea ce înseamnă că pedeapsa mai blîndă, adică amenda, este
de fapt mai mare decît pedeapsa mai aspră, adică
închisoarea, care este de 0,5 ani! De altfel, pedeapsa cu amendă (850 de unități convenționale = 1,4
ani de închisoare) este mai mare și decît pedeapsa cu muncă neremunerată în folosul comunității
(240 de ore = 0,3 ani de închisoare). Am început o
cercetare criminologică empirică a acestei stări de
fapt nesănătoase, pe care nu am dus-o deocamdată
pînă la capăt. Vedem încă o dată că, din lipsa unor
criminologi-analiști, organele de drept naționale bîjbîie prin întuneric.
Împărtășim și propunerile de schimbare a unor
prevederi din Codul penal al Republicii Moldova pe
care le-a înaintat doctorandul prin mijlocul acestei
lucrări de doctorat (p. 84 și altele).
Prețuim mult faptul că doctorandul a fructificat
cunoștințele științifice căpătate de alți cercetători în
cercetarea temei lui de doctorat. O asemenea cale
unește și verifică cunoștințele științifice. Bunăoară,
dna Vasiloi a cercetat pericolul social al faptei, folosind teoria neasemănării dintre infracțiune și crimă
(p. 54 ș.a.).
O mare însemnătate o are cutezanța cercetătorului de a merge în răspărul părerii precumpănitoare
astăzi în Republica Moldova. Este un fapt care arată că cercetătorul nu s-a dezis de adevăr de dragul
unui titlu mult dorit și care i se cuvine fără îndoia-
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lă. O nouă dezbatere îi va ajuta pe toți cercetătorii
științifici adevărați ori să își întărească părerea, ori să
se apropie de adevăr. De adăugat, în această privință,
că doctorandul vine cu argumente puternice, arătînd
pe bună dreptate că unele argumente ale celor care
susțin o părere opusă sînt neștiințifice (p. 23-24). Iată
că nici azi știința nu poate scăpa de înrîuririle ideologice, deși au trecut peste 30 de ani de la înlocuirea
totalitarismului cu pluralismul. Ni se pare că următoarea frîntură din lucrare adeverește limpede priceperea de argumentare a doctorandului: „Considerăm
că definiția infracțiunii ca „fapta social periculoasă...” ar fi mai apropiată adevărului juridic, deoarece
prin faptă care prezintă pericol social înțelegem acea
manifestare exterioară de natură a vătăma sau a pune
în pericol valorile sociale de a căror integritate și
siguranță este condiționată desfășurarea normală a
relațiilor sociale. Pericolul social poate fi exprimat
de asemenea, în starea de neliniște și insecuritate
socială pe care fapta penală o creează, subliniinduse în acest fel una din implicațiile negative ale vătămării pe care infracțiunea o presupune. Pe când,
definirea ca „faptă prejudiciabilă...”, are un caracter
mai restrîns referindu-se la pierderea materială sau
pierderea morală provocată cuiva; daună; pagubă, și
reiese din explicațiile terminologice ale noțiunii de
„prejudiciu” Încercarea de a-i da acestei noțiuni și
sensul de „punere în pericol”, ni se pare incorect și
fără bază științifică” (p. 57). Într-adevăr, despre ce
fundație științifică poate fi vorba, atunci cînd nici un
cercetător științific nu a folosit acest cuvînt în vreo
lucrare științifică pînă cînd legiuitorul nu l-a folosit
în Codul penal al Republicii Moldova?
Fără urmări, cărora le dăm aici un înțeles larg,
criminalitatea nu ar fi o mare bătaie de cap pentru
o țară. Urmările răufăcătoare fac din criminalitate
un mare rău de care este nevoie să scăpăm. Printre acestea, se numără și destrămarea unei societăți.
Ce poate fi oare mai rău pentru o țară? De aceea,
cunoașterea urmărilor crimei și criminalității are o
mare însemnătate criminologică.
Nici această latură a criminalității nu prea a
fost cercetată în țară și în lumea întreagă. Cercetarea științifică, ale cărei rezultate sînt înfățișate în
această teză de doctorat, s-a încheiat cu căpătarea
unor cunoștințe noi, care aduc mai multă lumină.
Printre altele, Djulieta Vasiloi a urmărit să descopere însușirea esențială a urmărilor criminalității (p.
131). Ea a înfăptuit și o cercetare interdisciplinară,
pentru a cunoaște asemănările și neasemănările dintre urmările infracțiunii (drept penal) și cele ale crimei (criminologie).
Totodată, doamna Vasiloi a pus fundația
cunoașterii costului criminalității. Pentru Republi-
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ca Moldova, care duce o lipsă mare de bani, orice
cheltuială adăugătoare este de o mare însemnătate. Partea doctorandului în cunoașterea acestuia a
constat în descoperirea unor indicatori de măsurare și în clasificarea elementelor care compun costul
criminalității, adică a cheltuielilor pe care le aduce
nemijlocit și mijlocit criminalitatea (p. 146). Ea nu
s-a mărginit la căpătarea unor cunoștințe teoretice și metodologice și le-a aplicat, calculînd costul
criminalității din Republica Moldova. Datele pe
care le-a căpătat adeverește însemnătatea cercetării
pe care a desfășurat-o doctorandul (p. 150). Această cunoaștere nu este, bineînțeles, și nici nu poate
fi deplină. O atare cunoaștere cere o muncă făcută
de numeroși criminologici. Cei care vor duce mai
departe cunoașterea costului criminalității le va fi
însă mult mai ușor datorită începutului pe care la
pus Djulieta Vasiloi.
Prin urmare, doctorandul a demonstrat că este
pregătit pentru o activitate științifică profesionistă,
dacă mai era nevoie, căci doctorandul desfășoară
cercetări științifice de peste 16 ani, timp în care a publicat 46 de lucrări. Cînd ne gîndim că cei mai mulți
dintre cei care au titlul de doctor și de conferențiar
universitar, ba chiar și o mare parte dintre conducătorii de doctoranzi, nu se pot lăuda cu asemenea împliniri pe făgașul științei, răsar iarăși întrebări legate de
instituția doctoratului și de lumea științifică în cugetul nostru. De altfel, însuși faptul că Djulieta Vasiloi
a făcut adevărate descoperiri științifice îndreptățește
acordarea titlului de doctor în știință, avînd în vedere
că am întîlnit foarte puține teze de doctorat în care să
fie înfățișată vreo descoperire științifică. De aceea,
noi sîntem de părere că înființarea școlilor doctorale a fost un pas înainte. Sistemul vechi de pregătire
a cercetătorilor profesioniști s-a compromis deplin.
Este nevoie să căutăm o altă cale de a îmbunătăți
știința neamului. Nu avem nimic de pierdut. Mai rău
decît a fost nu poate fi! Spunem aceste lucruri pentru
că încep să prindă putere noi tendințe de a readuce sistemul vechi sau de a îl schimba, pe nesimțite,
pe cel nou, schilodindu-l cu părți din sistemul vechi
(dezbateri la catedră ș.a.).
Teza dnei Vasiloi este o lucrare științifică care
cere o citire atentă, căci cercetătorul a scormonit
adînc acest spinece științific, din marea dorință de
a afla totul. A adunat multe. Ea poate fi înțeleasă
numai dacă este citită fără grabă și fără întreruperi
lungi. Este nevoie ca cititorul să se cufunde deplin
în cele așternute pe hîrtie. De altfel, așa se întîmplă
mai tot timpul, atunci cînd sînt despicate problemele
științifice fundamentale, care cer o abstractizare puternică. Se vede că autorul a tins din răsputeri spre o
redare foarte elevată prin cuvinte a cugetărilor sale,
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după cum le place nemților, presărată cu figuri de stil
care vor să se apropie de măiestria scriitorilor, după
cum le place francezilor. Ne mărturisesc în această
privință, bunăoară, următoarele exprimări: „iese din
definiție cu o explicație” (p. 31), „istoria omenirii stă
mărturie” (p. 73) sau „ne împinge ideea” (p. 31).
Nu putem, în această privință, să nu deplîngem
faptul că foarte puține instituții de învățămînt și de
cercetare științifică din țară mai au servicii de redactare literară. Numai conlucrînd strîns cu cunoscătorii, cercetătorul științific poate învăța foarte bine
limba și scrierea îngrijită.
Terminologia științifică se dezvoltă neîncetat,
voit și ne voit. Cu voie se face atunci cînd o descoperire științifică o cere și fără voie se face atunci
cînd cercetătorul face o legătură neașteptată dintre
termeni sau idei. Vedem așa noutăți în mai multe lucrări științice, ceea ce ne bucură. Am vrea totuși să
punem în dezbatere una dintre aceste noutăți, și anume: categorie conceptuală, deoarece ea are o însemnătate generală. Noi presupunem că nașterea adjectivului și adverbului „conceptual” din substantivul
„concept” a cam încîlcit ițele științei. Am văzut-o de
mai multe ori în lucrări științifice atît din țară, cît și
din străinătate. Am văzut că autorii folosesc mai rar
greșit substantivul decît adjectivul sau adverbul. Noi
presupunem că această greșeală tot mai deasă își are
rădăcina în faptul că cercetătorii științifici fac, fără
să își dea seama, o legătură nu numai cu substantivul „concept”, ci și cu substantivul „concepție”, care
are un alt înțeles (chiar mai multe înțelesuri) și nu
are un adjectiv sau adverb al său ori cîte unul pentru fiecare înțeles. Să ne întoarcem însă la această
locuțiune particulară (categorie conceptuală), folosită de doctorand, și să spunem că categoria este un
concept fundamental în știință sau într-o ramură a
științei, ceea ce înseamnă că această locuțiune este
tautologică.
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Dacă tot am ajuns să vorbim despre cuvintele
științifice și cele folosite de toți, atunci vom mai
pune în dezbatere un fenomen care ne pune pe gînduri. Oamenii de știință iau cuvinte din alte limbi,
deoarece cuvîntul din limba română este chipurile
prea larg, apoi acest cuvînt străin începe a fi folosit
pentru a numi tot mai multe dintre lucrurile numite
de cuvîntul din limba română, ca în cele din urmă
cuvîntul românesc să fie înlocuit cu un cuvînt străin
și limba română să fie mai puțin română. Așa s-a întîmplat, bunăoară, cu cuvîntul orificiu, care era folosit într-un înțeles foarte restrîns la început în știință,
dar care acum este folosit în mai toate privințele.
Doctorandul Vasiloi a plecat în căutările lui
științifice și a oglindit în lucrarea de doctorat părerile multor oameni de știință și autori, din țară și
din străinătate. Toate dezbaterile pe care le găsim
în lucrare respiră cu ființa doctorandului, un om cu
o bună creștere și multă cuviință. Cu toate acestea,
nu lipsesc unele păreri opuse părerilor unor autori
titrați.
Noi folosim cel mai des citările care sînt puse
între ghilimele, deși sînt încuviințate și citările fără
ghilimele, de care nu putem scăpa în unele împrejurări. Doctorandul a folosit mai mult citările fără ghilimele, ceea ce nu îl lasă, în unele locuri, pe cititor
să citească la repezeală lucrarea, dacă are nevoie să
cunoască autorul unor afirmații.
Nu putem trece peste faptul că dna Vasiloi a publicat 36 de lucrări care țin de tema lucrării de doctorat și și-a înfățișat descoperirile la 20 de reuniuni
științifice, dintre care 18 internaționale. Este mult
mai mult decît se cere de la cercetătorul științific
care urmează să capete titlul de doctor habilitat! Din
cîte noi știm, nici un alt doctorand nu este mai bun
în această privință decît Djulieta Vasiloi.
dr. Octavian Bejan,
criminolog
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