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Drept constituțional

Introducere. În prezent, asigurarea securităţii 
persoanei a devenit o obligaţie constituţiona-

lă a statului, care astfel trebuie să ia toate măsurile 
pentru a crea condiţiile necesare vieţii şi dezvoltării 
cetăţenilor săi [11, p. 126]. O dimensiune importantă 
a acesteia este securitatea socială a persoanei, care 
presupune în esență o garanţie acordată de către stat 
fiecărei persoane ca în orice împrejurare să dispună 
de mijloacele necesare pentru asigurarea propriei 
subzistenţe şi pe cea a familiei sale în condiţii decente 
[10, p. 2]. În contextul dat, doctrina și actele normati-
ve interne și internaționale operează cu instituția unui 
drept fundamental al omului, precum este dreptul la 
un nivel de trai decent (atestat și sub denumirea de: 
dreptul la condiţii satisfăcătoare de trai, dreptul la un 
nivel de viaţă suficient, dreptul la asistenţă şi protec-
ţie socială [7, p. 204]).

Pornind de la faptul că dreptului în cauză îi este 
corelativă o obligație constituțională a statului, este 
evidentă necesitatea clarificării conținutului acestuia.

Scopul studiului. Importanța dreptului la un nivel 
de trai decent pentru cetățenii unui stat de drept ne-a 
determinat la realizarea studiului de față, în scopul 
elucidării esenței și conținutului acestuia, în baza re-

glementărilor constituționale și a interpretărilor doc-
trinare (în plan comparat).

Rezultate obținute și discuții. În general, 
specialiștii atestă că în documentele internaționale 
nu este utilizată sintagma nivel de trai decent, ci, tot 
mai frecvent, o serie de componente care pot constitui 
conținutul acestui concept [6, p. 479].

Pe plan intern, legiuitorul constituant român a con-
sacrat, în art.43 din Constituţia de la 1991, dreptul la 
un nivel de trai decent stipulând că statul este obligat 
să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie 
socială, de natură să asigure cetăţenilor acest nivel de 
trai, aceştia având dreptul la pensie, la concediu de 
maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile 
sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme 
de asistenţă socială prevăzute de lege. Revizuirea, ur-
mată de republicarea Constituţiei, în anul 2003[5], a 
reglementat acest drept la art.47, conţinutul său rămâ-
nând, în mare parte neschimbat, precizându-se doar 
că le este recunoscut cetăţenilor şi dreptul la alte for-
me de asigurări sociale private, aşadar nu doar la cele 
publice, precum şi că au dreptul la măsuri de asistenţă 
socială, în condiţiile legii, „instituţionalizându-se, în 
acest mod, asistenţa socială, ca o dimensiune moder-
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nă a măsurilor necesare pentru asigurarea unui trai 
decent” [12, p. 206].

În legătură cu acest moment, unii cercetători pre-
cizează următoarele [16, p. 332]:în primul rând, le-
giuitorul constituant român a optat pentru soluţia 
reglementării exprese a acestui drept în Legea funda-
mentală a statului, evitând a-i surprinde aspectele prin 
reglementarea altor drepturi după cum s-a procedat în 
cazul multor constituţii (și chiar în majoritatea docu-
mentelor internaționale); în al doilea rând, legiuitorul 
constituant român a preferat a garanta dreptul la un 
nivel de trai decent, şi nu dreptul la un nivel de trai 
suficient, apropiindu-se astfel, de reglementarea con-
ferită de art. 25 din Declaraţia Universală a Drep-
turilor Omului, pentru că cei doi termeni – decent şi 
suficient – nu pot fi consideraţi ca fiind sinonimi, pri-
mul incluzându-l pe cel de-al doilea pentru că, dacă 
un nivel de trai suficient s-ar putea traduce printr-un 
minim de protecţie ce trebuie să fie asigurat de către 
stat celor cărora le este garantat, un nivel de trai de-
cent trebuie sau, cel puţin, ar trebui să presupună un 
nivel de trai care să nu aducă atingere sub nicio formă 
personalităţii şi demnităţii oricărui individ. Aşadar, 
statul român a ales a garanta propriilor cetăţeni drep-
tul nu doar la un nivel de trai suficient, ci la un nivel 
de trai decent, atitudine onorabilă, cu atât mai mult 
cu cât asigurarea unui astfel de nivel de trai, „mai ales 
în condiţiile unei economii convulsive şi tranzitorii – 
este o aspiraţie, realizabilă progresiv, prin măsuri de 
dezvoltare economică şi de protecţie socială” [8, p. 
449], însă greu de realizat [16, p. 332].

Aceeași opțiune atestăm și la legiuitorul constitu-
ant din Republica Moldova, care a consacrat dreptul 
analizat în următoarea formulă constituțională [4, art. 
47]:„(1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca ori-
ce om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure 
sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzând 
hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, 
precum şi serviciile sociale necesare. (2) Cetăţenii 
au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, inva-
liditate, văduvie, bătrâneţe sau în celelalte cazuri de 
pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor 
împrejurări independente de voinţa lor.” 

La o analiză comparativă a celor două articole 
constituționale, observăm că în Legea fundamentală 
a României denumirea marginală a articolului este 
Nivelul de trai, în timp ce în cazul Constituției Re-
publicii Moldova – Dreptul la asistenţă şi protecţie 
socială. Pe cale de consecință, ar fi logică întrebarea 
referitoare la raportul dintre aceste „drepturi” (drep-
tul la un nivel de trai decent și dreptul la asistenţă şi 
protecţie socială) și, dacă eventual există vreo deose-
bire dintre ele. Doctrina este rezervată în acest sens, 
fiind atestate puține idei în legătură cu aceasta. 

Bunăoară, unii cercetători români consideră că 
dreptul la securitate socială al cetățenilor reprezintă 
o dimensiune a dreptului la un nivel de trai decent, 
drept complex greu de definit[6, p. 479], dar, care prin 
conținutul său, include dreptul cetățeanului la condiții 
rezonabile de viață care să-i asigure lui și familiei un 
trai civilizat, decent[3, p. 97-99].

Fără a intra în detalii, observăm totodată că, în 
timp ce Constituția României precizează factorii ce 
ar determina nivelul de trai decent al cetățenilor (dez-
voltarea economică și protecția socială), constituantul 
din Republica Moldova este preocupat de precizarea 
indicatorilor unui astfel de nivel de trai (sănătatea și 
bunăstarea cetățenilor, concretizate în: hrană, îmbră-
căminte, locuinţă, îngrijire medicală, precum şi servi-
cii sociale necesare). De aici, apare logică întrebarea 
ce presupune protecția socială și dacă aceasta este în 
stare să asigure nivelul de trai decent al cetățenilor.

În opinia doctrinarilor români A. Ţiclea şi C. Tu-
fan, protecţia socială constituie un fenomen caracte-
rizat prin apariţia şi, apoi, dezvoltarea, în fiecare ţară 
şi într-o anumită perioadă, a unor instituţii vizând 
asigurarea indivizilor şi a grupurilor familiale a unei 
securităţi materiale datorită accesului acestora la bu-
nuri şi servicii considerate vitale [17, p. 5]. La rândul 
lor, autorii C. Bocancea şi Gh. Neamţu prin protecţie 
socială înţeleg „o totalitate de activităţi întreprinse 
de către stat, organizaţiile societăţii civile, Biserică 
în scopul asigurării veniturilor pentru categoriile de 
persoane care nu pot dobândi resurse din munca pro-
prie (…); protejării populaţiei faţă de efectele crizelor 
economice; protecţiei în caz de calamitate naturală 
sau conflict armat; asigurării ordinii publice şi protec-
ţiei faţă de criminalitate; apărării drepturilor civile; 
protejării faţă de orice factor de risc” [1, p. 105]. În 
opinia acestor autori, conceptul de protecţie socială 
este mai complex decât cel de securitate socială, care 
desemnează „reparaţia consecinţelor unor evenimente 
diverse, calificate drept riscuri sociale (boală, mater-
nitate, invaliditate, bătrâneţe, accidentele de muncă şi 
boala profesională, decesul, şomajul etc.)” [1, p. 5].

În doctrina rusă (citată de autori moldoveni [14, p. 
17]), prin protecţie socială, în sens larg, se înţelege 
„activitatea statului îndreptată spre asigurarea proce-
sului de formare şi dezvoltare a personalităţii umane, 
ocolind şi neutralizând factorii negativi care influen-
ţează asupra personalităţii şi creând condiţii prielnice 
pentru afirmarea individului”, iar, în sens îngust, – „o 
totalitate de garanţii economico-juridice care asigură 
supravegherea drepturilor de bază ale cetăţenilor şi 
atingerea unui nivel normal de viaţă”.

Din aceste definiţii se poate observa că protecţia 
socială – lato sensu– înglobează nu numai activităţi 
de ordin juridic şi economic, dar şi sociale, morale, 
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culturale etc., care ar garanta dezvoltarea pluridi-
mensională a individului. Utilizarea acestui concept 
– stricto sensu – se limitează la asigurarea bazei ma-
teriale necesare pentru evoluţia personalităţii, adică 
se reduce la securitatea socială, garanţii de ordin juri-
dico-economic [15, p. 18]. 

În literatura moldovenească se mai subliniază că, 
în sens îngust, conceptul de protecţie socială este si-
nonim cu cel de securitate socială, presupunând sis-
temul de asigurare şi asistenţă socială, iar în sens larg 
protecţia socială în afară de securitatea socială cu-
prinde şi protecţia muncii, protecţia morală, protecţia 
civilă etc. [13, p. 52].

Din considerentele enunţate şi nu numai, securita-
tea socială ocupă un loc însemnat în viaţa cotidiană 
a multor oameni, întrucât începe adesea înainte de 
naştere (îngrijirile prenatale) şi se prelungeşte după 
moarte (pensiile de urmaş). Ea se prezintă sub multi-
ple forme şi acoperă un câmp extrem de vast. Idealul 
este ca fiecare membru al colectivităţii să fie, toată 
viaţa sa, în caz de nevoie, protejat prin securitatea so-
cială [2, p. 13].

Revenind la noțiunea de nivel de trai, reiterăm că 
aceasta nu este definită clar, textul Constituției Repu-
blicii Moldova stabilind doar că acesta trebuie să asi-
gure fiecărui om sănătatea şi bunăstarea, enunţând şi 
principalele elemente ale unui asemenea trai: hrana, 
îmbrăcămintea, asistenţa medicală şi serviciile soci-
ale necesare. Altfel spus, prin Constituţie statul este 
obligat să asigure omului un minim de existenţă, care 
în esență pornește de la remunerarea într-un cuantum 
ce ar permite procurarea elementelor menţionate ale 
traiului decent [7, p. 205]. Deci, asigurarea unui nivel 
de trai decent este posibilă prin asigurarea unui sala-
riu minim ce ar acoperi necesităţile enunţate, adică 
aşa-numitul coş minim de consum (existenţă) stabilit 
prin calcule economico-statistice[11, p. 128].

În contextul dat, constatăm că Legile fundamenta-
le ale celor două state prevăd obligativitatea instituirii 
unui salariu minim „pe economie” (art. 43 alin. (2) 
din Constituția Republicii Moldova) / „brut pe țară” 
(art. 41 alin. (2) din Constituția României), doar că 
niciuna dintre ele nu precizează caracterul suficient al 
acestuia pentru un nivel de trai decent al cetățenilor. 

Așadar, traiul decent se realizează prioritar prin 
munca persoanei şi a familiei sale, statul fiind obligat 
să contribuie în mod decisiv la ameliorarea condiţii-
lor de viaţă, cel puţin prin acordarea posibilităţii de a 
presta o muncă remunerată conform exigenţelor men-
ţionate. În acest sens, statul este obligat să ia măsuri 
de dezvoltare economică şi, suplimentar, de protecţie 
socială corespunzătoare [9, p. 107].

Într-o accepţiune largă, sintagma trai decent în-
seamnă posibilitatea omului de a deţine şi de a benefi-

cia de bunurile şi realizările civilizaţiei: asigurare me-
dicală, tehnică modernă, mijloace de transport, hrană 
raţională şi calorică, servicii de deservire, acumularea 
de bogăţii culturale. Sub acest aspect, traiul decent 
este imposibil fără dezvoltarea liberă a prsonalităţii, 
fără beneficierea de realizările ştiinţei, culturii şi fără 
posedarea unei profesii.

Sub acest aspect, se poate conchide că nivelul 
de trai decent presupune în sens strict: în primul 
rând, posibilități de a obține venituri suficiente pen-
tru hrană, îmbrăcăminte, locuință, servicii medicale 
(necesitățile vitale); în al doilea rând, accesul la di-
ferite servicii sociale în vederea dezvoltării multila-
terale a presonalității; în al treilea rând, beneficierea 
de măsuri de protecție socială suficiente pentru o 
existență decentă (în cazul necesităților determinate 
de vârstă, starea sănătăţii, capacitatea de muncă, în-
deplinirea obligaţiilor familiale etc.).

În concluzie, aderăm la opinia generală care, des-
tul de justificat, punctează că în Republica Moldova 
și România realizarea efectivă a dreptului constitu-
ţional la un nivel de trai decent nu este plenară, deşi 
dispoziţiile constituţionale prevăd şi impun statele să 
ia măsuri pentru asigurarea acestuia şi acordarea unor 
venituri în caz de incapacitate de muncă şi de pierde-
re a mijloacelor de subzistenţă. Greutăţile perioadei 
contemporane se răsfrâng direct şi asupra posibilităţi-
lor statelor de a promova o politică socială adecvată. 
Prin urmare, doar în condiţiile relansării economice a 
ţărilor se poate spera la o astfel de politică din partea 
statului, care să asigure, conform Legii Supreme, un 
trai decent şi o dezvoltare liberă a fiecărei persoane.
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Introducere. Problema recunoașterii valorii acte-
lor justiției constituționale ca fiind izvor de drept 

este una extrem de importantă și actuală, chiar dacă 
în arealul nostru științific ea nu se bucură de atenția 
cuvenită (spre deosebire de doctrina românească sau 
cea rusească). Cel mai vorbitor în acest sens este ex-
cluderea acestora din sistemul izvoarelor dreptului, 
atestată practic în fiecare manual de teorie generală a 
dreptului. 

Dincolo de lipsa interesului științific și a 
recunoașterii doctrinare, totuși considerăm că ar fi ne-
cesară o abordare detaliată a naturii juridice a actelor 
justiției constituționale și a locului acestora în sistemul 
izvoarelor de drept, analizând, mai ales, trăsăturile și 
particularitățile acestora ca acte juridice.

Scopul studiului. Pornind de la cele menționate 
în studiul de față ne propunem o trecere în revistă a 
noțiunii de izvor de drept și a categoriilor de izvoare ale 
dreptului în vederea aprecierii posibilității recunoașterii 
unei astfel de calități actelor justiției constituționale.

Rezultate obținute și discuții. În condițiile în care 
ne-am propus o abordare a problemei valorii actelor 
justiției constituționale ca izvor de drept, este logic 
pentru început a trece în revistă atât noțiunea de izvor 
de drept, cât și sistemul izvoarelor de drept, recunoscut 
de către doctrina noastră.

În general, în literatura de specialitate, formele de 
exprimare a normelor juridice au căpătat denumirea 
de izvoare de drept [12, p. 74; 3, p. 273; 1, p. 271].
Referitor la sensul și esența noțiunii de izvor de drept, 
până la moment, în doctrină, nu există o viziune unita-
ră. O bună parte din autori preferă utilizarea exclusivă 
a noțiunii de izvor de drept, pornind de la sensul aces-

teia adevărat, filologic („ceea ce servește un început la 
ceva, de unde apare ceva ...”). O altă parte, susține ne-
cesitatea înlocuirii acestei sintagme cu o alta – forma 
dreptului (sau „formă de exprimare a normei juridice”, 
„formă juridică externă” etc.) [22, p. 282], cu același 
sens de izvor de drept. O a treia categorie de autori fo-
losesc denumirea dublă –forma (izvorul) dreptului sau 
izvorul (forma) dreptului [11, p. 15-16].

Studiind cele menționate, la moment, în literatura 
de specialitate putem atesta cel puțin trei poziții referi-
toare la raportul dintre termenii izvorul dreptului și for-
ma dreptului [21, p. 8]: termenii sunt identici; termenii 
sunt distincți sub diferite aspecte; termenii se deose-
besc fără a se intersecta, dar cu ajutorul altor termeni 
se pot raporta unul la altul.

În opinia cercetătorului autohton, prof. Gh. Avor-
nic [1, p. 271-272] termenul forma dreptului, în cali-
tatea sa de categorie juridică, este mult mai larg decât 
cel de izvor de drept, întrucât: forma dreptului include 
în sine partea internă, care nu este altceva decât siste-
mul dreptului, și partea externă, care reprezintă toate 
izvoarele dreptului. În același timp, diferența dintre 
aceste noțiuni este determinată și de etimologia însăși 
a noțiunii de izvor, în literatura juridică prin acesta 
fiind desemnate sursele, originea, factorii de determi-
nare și de creare a dreptului. Mai mult, termenul izvor 
de drept are mai multe accepțiuni, cum ar fi: izvor de 
drept în sens material și izvor de drept în sens formal, 
izvor intern și izvor extern, izvor direct și izvor indi-
rect, izvor scris și izvor nescris etc. La rândul ei, strict 
juridic, forma mărturisește că regula de drept este 
rezultatul activității normative a statului, exprimând 
voința deținătorilor puterii de stat, iar respectarea ei 
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este asigurată, la nevoie, prin forța de constrângere a 
statului [2, p. 10]. 

În concluzie, cercetătorul subliniază că izvoarele 
dreptului sunt doar o parte componentă a formei drep-
tului (idee atestată și la alți autori [20, p. 286; 19, р. 
401]), întrucât forma dreptului este o categorie am-
plă, ce cuprinde două părți: una internă, care exprimă 
structura internă a dreptului, sistemul de drept, iar alta 
externă, ca metodă de întărire și exprimare a normei ju-
ridice, ceea ce nu este altceva decât izvoarele formale 
ale dreptului.

Din studiile realizate pe marginea acestei probleme 
[11, p. 19] (relativ puține la număr în arealul nostru 
științific) devine evident că discuțiile asupra categori-
ilor de izvor de drept și forma dreptului pot continua 
până la nesfârșit în condițiile în care nu se ține cont de 
accepțiunile dreptului (natural sau pozitiv) prin prisma 
cărora este tratată problema, precum și de natura feno-
menelor în cauză (științifico-juridică sau filosofică).

În acest context, prezintă importanță mijlocul de 
aur la care s-a ajuns în doctrina contemporană. Deci, 
pentru a se evita confuzia dintre cele două abordări ale 
izvoarelor dreptului [3, p. 273; 18, p. 276; 9, p. 225], 
în știința juridică s-a făcut distincția între izvoarele ma-
teriale sau în sens material și izvoarele formale sau în 
sens formal al dreptului. 

Izvoarele materiale ale dreptului, numite și izvoare 
reale, sunt concepute ca adevărate „dat”-uri ale drep-
tului, realități exterioare ale acestuia care determină 
acțiunea legiuitorului: ele dau naștere unor reguli iz-
vorâte din necesitățile practice. În conținutul acestor 
izvoare (numite și surse [10, p. 406]) sunt introduse 
elemente ce aparțin unor sfere diferite ale realității so-
ciale. Din acest punct de vedere, sunt considerate iz-
voare ale dreptului factorii de configurare a dreptului, 
dreptul natural, rațiunea umană și conștiința juridică [3, 
p. 274]. Într-o altă opinie, izvoarele materiale, denumi-
te și „izvoare substanțiale” ale dreptului sunt expresia 
condițiilor vieții economice, sociale, politice, culturale 
și ideologice [17, p. 174].

Referitor la izvoarele formale, acest concept pre-
supune mijlocul cu ajutorul căruia se exprimă izvorul 
material, forma pe care o îmbracă dreptul în ansam-
blul normelor sale. Este vorba, deci, de un sens propriu 
terminologiei juridice (care reflectă în esență sensul 
specific, strict juridic al conceptului de izvor de drept), 
care nu coincide întru totul cu sensul etimologic al cu-
vântului [9, p. 226].

Pornind de la semnificația deosebită a izvoarelor 
formale, în cele ce urmează ne vom opri în principal 
la acestea, din categoria cărora fac parte: actul norma-
tiv, cutuma, jurisprudența sau precedentul judiciar și 
doctrina.

Cel mai important izvor de drept este A. actul 

normativ, care conţine reguli cu caracter obligatoriu, 
învestite cu forţă juridică superioară altor izvoare ale 
dreptului şi tinzând să acopere întreaga sferă a relaţiilor 
sociale ce necesită reglementare juridică. În doctrină, 
actul normative este definit ca „izvorul de drept creat 
de organele autorității publice, izvor care conține re-
guli generale și obligatorii a căror aplicare, la nevoie, 
este asigurată de forța de constrângere a statului” [1, 
p. 285].

Pornind de la faptul că în sistemul nostru de drept 
atestăm existența mai multor categorii de acte nor-
mative, considerăm necesar a le preciza, așa cum ele 
sunt expuse în Legea cu privire la actele normative nr. 
100/2017 [13]. Astfel, conform art. 6 din legea cita-
tă: „Legislaţia Republicii Moldova este constituită din 
următoarele acte normative: a) Constituţia Republicii 
Moldova; b) legile şi hotărârile Parlamentului; c) decre-
tele Preşedintelui Republicii Moldova; d) hotărârile şi 
ordonanţele Guvernului; e) actele normative ale autori-
tăţilor administrației publice centrale de specialitate; f) 
actele normative ale autorităţilor publice autonome; g) 
actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale 
autonome cu statut juridic special; h) actele normative 
ale autorităților administrației publice locale.”

Doctrina grupează toate actele normative în două 
categorii principale, în funcție de forța lor juridică [1, 
p. 289]: legi și actele normative subordonate legii.

În sens larg, prin termenul lege se înţelege orice act 
normativ, iar în sens restrâns este vorba doar de acte-
le normative emise de Parlament (organul legislativ al 
statului). Accepţiunea, care ne interesează din punct 
de vedere al unei analize riguroase a surselor dreptu-
lui, este cea de-a doua. În contextul dat, art. 8 alin. (1) 
din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017 
stabilește: „Legea este un act normativ adoptat de Par-
lament în temeiul normelor constituţionale, conform 
procedurii stabilite de Constituţia Republicii Moldova, 
de Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 
797/1996, precum şi de prezenta lege.”

După importanţa lor, modalitatea formală a adoptă-
rii şi materiile pe care le reglementează, legile se clasi-
fică în legi constituţionale, legi organice şi legi ordina-
re (clasificare reglementată expres în art. 8 alin. (2) din 
Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017). 

Legile constituţionale sunt Constituţia şi legile de 
revizuire a acesteia. Constituția este fundamentul în-
tregului sistem juridic, apărând ca o sumă de principii 
de bază, ca o stare de spirit care comandă şi controlea-
ză orice activitate de normare. Aşadar, toate celelalte 
izvoare ale dreptului, indiferent de felul sau poziţia lor 
ierarhică, trebuie elaborate pe baza şi în conformitate 
cu prevederile Legii fundamentale. Normele contrare 
Constituţiei, prevăzute în orice act normativ, sunt anu-
late de Curtea Constituţională
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Legile organice dezvoltă şi detaliază principiile 
fundamentale ale dreptului prevăzute în Constituţie, 
intervenind în domeniile stabilite expres de aceasta 
(art. 72, alin. (3) [7]), norme completate de dispozițiile 
Legii cu privire la actele normative nr. 100/2017 (art. 
10 alin. 3). Spre exemplu, prin legi organice se regle-
mentează organizarea, funcţionarea și finanţarea parti-
delor politice, statutul funcţionarilor publici, regimul 
juridic general al proprietăţii şi al moştenirii, organi-
zarea generală a învăţământului, statutul minorităţilor 
naţionale, regimul general al cultelor etc. 

La rândul lor, legile ordinare sunt toate celelalte 
legi adoptate de Parlament şi pot reglementa orice ma-
terie care nu ţine de domeniul legilor constituţionale 
sau organice. 

Referindu-ne la categoria actelor normative subor-
donate legii, precizăm că acestea sunt actele adoptate 
de toate celelalte autorități ale statului (cu excepția Par-
lamentului). Aceste acte se subordonează autorității le-
gii și se conformează prevederilor acesteia, producând 
aceleași efecte obligatorii ca și legea pentru subiectele 
la care se referă. În cazul în care intră în dezacord cu le-
gea, care se aplică întotdeauna prioritar, aceste acte își 
pierd efectul juridic. Din categoria acestora fac parte: 
hotărârile și moțiunile Parlamentului, decretele Șefului 
de stat, hotărârile și ordonanțele Guvernului, actele 
normative ale autorităților administrației publice cen-
trale de specialitate, ale autorităților publice autonome, 
ale autorităților unităţilor teritoriale autonome cu statut 
juridic special și ale autorităților administrației publice 
locale.

CutumaB. . Cutuma reprezintă un uzaj (obicei) so-
cial constant şi uniform, conştientizat ca fiind obliga-
toriu la nivelul grupului social. Precizăm că este vorba 
de un „obicei cu valoare juridică”. În acest sens, este 
important de a delimita cutuma de simplul uzaj de fapt, 
care este o practică urmată în mod constant, fără însă a 
se simţi o obligaţie în acest sens. Un criteriu important 
în acest caz servește convingerea juridică. De exem-
plu, obiceiul bacşişului nu este o cutumă, deoarece, 
deşi este adesea practicat, nu este conştientizat ca o 
obligaţie cu caracter juridic, dar aşezarea arborilor la o 
anumită distanţă de hotar este o cutumă, pentru că im-
plică şi o obligaţie în acest sens. Aşadar, cutuma poate 
constitui izvor de drept numai dacă legea sau un alt act 
normativ cu valoare de izvor de drept îi conferă acest 
caracter, cum ar fi, spre exemplu, reglementările Co-
dului civil privind aşezarea unei construcţii la o depăr-
tare de hotarul despărţitor a două proprietăţi, depărtare 
stabilită de obiceiul locului. În acest caz, legea (Codul 
civil) face trimitere expresă la obiceiul locului, adică 
la cutumă. 

În contextul dat, Codul civil al Republicii Moldo-
va stabilește în art. 5 [6]: „(1) Uzanța este o regulă de 

conduită care, deși neprevăzută de legislație, este larg 
recunoscută și respectată în mod regulat într-un anumit 
domeniu al raporturilor civile. (2) Uzanţa se aplică nu-
mai dacă nu contravine legii, ordinii publice şi bunelor 
moravuri, precum și actului juridic.”

Potrivit cercetătorilor[1, p. 280-281], cutuma repre-
zintă azi doar cu titlu de excepție un izvor de drept în 
sistemul nostrum de drept, iar ca forță juridică cutuma 
are, în raport cu legea, un caracter subsidiar, subordo-
nat (intervenind doar secundum legem [15, p. 134]).

Doctrina juridicăC.  (știința dreptului). În majo-
ritatea manualelor de teorie generală a dreptului și a 
studiilor în materie, doctrina este menționată în lista 
izvoarelor de drept cu precizarea că aceasta nu con-
stituie izvor al dreptului, dar, prin tezele teoretice pe 
care le elaborează şi valoarea argumentaţiilor folosite, 
poate influenţa şi contribui la dezvoltarea dreptului şi 
a surselor sale.

Jurisprudenţa sau precedentul judiciarD.  cuprinde 
deciziile judiciare pronunţate anterior în cazuri asemă-
nătoare celui judecat. Precedentul sau practica judicia-
ră nu are valoare de sursă efectivă a dreptului, ci doar 
de sursă interpretativă, iar judecătorul are dreptul de a 
se pronunţa doar în mod particular asupra cauzei, fără 
dispoziţii generale sau cu caracter de reglementare. În 
dreptul anglo-saxon, ca şi în dreptul internaţional, ju-
risprudenţa constituie izvor de drept, alături de cutumă. 
În sistemul nostru de drept, însă, care se încadrează în 
cel romano-germanic, practica judiciară nu este sur-
să a dreptului. 

Din cele enunțate se poate conchide că sunt izvoare 
formale ale dreptului, în armonie cu principiile statului 
de drept, numai actele normative, categorie în care se 
încadrează atât reglementările interne, cât şi cele in-
ternaţionale, acceptate de ţara noastră prin aprobare, 
aderare sau ratificare.

Cu toate acestea, trebuie recunoscut că în literatura 
de specialitate se precizează că în statele care aparţin 
familiei de drept romano-germanic, din care face par-
te şi ţara noastră, sunt admise două clase de izvoare 
formale: legea şi cutuma, ca izvoare indiscutabile şi 
jurisprudenţa şi doctrina, ca izvoare discutabile [14, 
p. 93].

În opinia noastră, discutabilă poate fi doar 
jurisprudența ca izvor de drept, întrucât doctrina are 
un rol doar de interpretare, fără a avea un caracter ge-
neral obligatoriu, ceea ce exclude orice discuție cu pri-
vire la recunoașterea sa ca fiind un izvor de drept.

Axându-ne în continuare pe problema jurisprudenței 
ca izvor de drept discutabil, precizăm că aceasta pre-
zintă importanță pentru noi din considerentul că un 
corespondent al termenului de jurisprudenţă a instan-
ţelor judecătoreşti este termenul de jurisprudenţă, uti-
lizat pentru a defini practica jurisdicţională a Curţii 
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Constituţionale şi care înglobează toate deciziile in-
stanţei de contencios constitutional [5, p. 8]. Sub acest 
aspect, considerăm că jurisprudența necesită o atenție 
și o abordare distinctă, mai ales pentru a vedea în ce 
măsură jurisprudența Curții Constituționale prezintă 
trăsăturile unui izvor de drept veritabil.

În general, în literatura de specialitate s-a observat 
că rolul jurisprudenţei este acela de a interpreta şi apli-
ca la cazuri concrete legea. În sensul dat, se consideră 
că activitatea judecătorului este guvernată de două mari 
principii: a) el se pronunţă întotdeauna în cauza pe care 
o judecă şi nu are dreptul să stabilească dispoziţii ge-
nerale în afara speţei particulare ce se deduce în faţa 
sa; b) un judecător, potrivit regulilor de organizare ju-
decătorească din ţara noastră, nu este, în general, legat 
de hotărârea, într-o cauză similară, pronunţată de un alt 
judecător şi nici chiar de hotărârile sale anterioare[16, 
p. 163]. Din această perspectivă, concluzia este clară: 
în principiu, jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti, 
indiferent care ar fi gradul acestora de jurisdicţie, nu 
poate avea caracter creator, nu poate fi izvor de 
drept[16, p. 163].

Există, însă, în acest caz o situaţie specială în privin-
ţa competenţei instanţei judecătorești supreme, atestată 
în doctrina românească [5, p. 8]. Potrivit art. 126 alin. 
(3) din Constituţia României [8] „Înalta Curte de Ca-
saţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară 
a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit 
competenţei sale”. Cum suprema instanţă îşi exercită 
această atribuţie constituţională, dezvoltată prin dis-
poziţiile Codului de procedură civilă şi ale Codului 
de procedură penală, prin decizii, ca acte procedurale 
care îi completează jurisprudenţa, se impune concluzia 
logică că jurisprudenţa acesteia, în materia recursului 
în interesul legii, întruneşte calităţile şi are funcţia de 
izvor formal al dreptului[5, p. 8]. Decizia pe care o 
pronunţă Înalta Curte se bucură de autoritate de lucru 
interpretat, dar nu are o legătură formală cu speţele ju-
decate anterior de diferite instanţe care au dat hotărâri 
neunitare. Pentru a ajunge la o soluţie, ca urmare a se-
sizării sale cu judecarea unui recurs în interesul legii, 
Înalta Curte nu va judeca fondul proceselor, ci va ho-
tărî modul de interpretare în viitor a conţinutului unei 
anumite dispoziţii legale. Aceste soluţii interpretative, 
constante şi unitare sunt invocate uneori ca precedente 
judiciare în activitatea judecătorească, pe baza lor solu-
ţionându-se cauzele cu care sunt învestite instanţele de 
judecată. Pentru acest motiv, în doctrina românească 
se consideră că soluţia interpretativă dată de suprema 
instanţă se poate înscrie în rândul izvoarelor secundare 
de drept[16, p. 163]. 

Cât priveşte vocaţia deciziilor Curţii Constituţionale 
de a fi izvoare formale ale dreptului, în aceeași doctri-
nă românească pot fi atestate opinii diferite. Bunăoară, 

Gh. Buta[4] susține că deciziile Curţii Constituţiona-
le au calitatea de izvor formal de drept. Pornind de la 
prevederile art. 147 alin. (4) din Constituţia României, 
conform cărora deciziile Curţii Constituţionale sunt 
publicate în Monitorul Oficial şi de la data publicării, 
ele sunt general obligatorii şi se aplică doar pentru vi-
itor, autorul apreciază că în cuprinsul lor se regăsesc 
toate elementele caracteristice unei norme generale 
şi imperative, de unde se poate trage concluzia că ju-
risprudenţa Curţii Constituţionale – spre deosebire de 
jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti, dar asemănător 
deciziilor pronunţate de către Secţiile Unite ale Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor 
în interesul legii – constituie izvor de drept, deciziile 
pronunţate de Curte făcând corp comun cu Constituţia 
pe care o interpretează”.

Pe de altă parte, I. Chelaru consideră că pentru 
determinarea vocaţiei deciziilor Curţii Constituţio-
nale de a fi izvoare formale ale dreptului, trebuie să 
se ţină seama de tipologia acestora, care decurge din 
dispoziţiile constituţionale referitoare la competenţele 
instanţei de contencios constituţional. La această tipo-
logie, urmează să fie adăugate deciziile interpretative 
pronunţate de Curte şi care nu îşi găsesc un temei legal 
nici în Constituţie, nici în Legea nr. 47/1992, dar s-au 
impus printr-o jurisprudenţă constantă şi bogată, im-
punându-se datorită timidităţii sau pasivităţii doctrinei 
de specialitate[5, p. 9].Totodată, autorul menționează 
că nu există nicio îndoială că deciziile instanţei de 
contencios constitutional, pronunţate pe calea excep-
ţiei de neconstituţionalitate, prezintă caracteristici ale 
precedentului judiciar[16, p. 165]. De o astfel de de-
cizie obligatorie, în viitor, este evident că va trebui să 
ţină seama de ea în instanţele de judecată, Parlamentul, 
Guvernul şi toate celelalte autorităţi ale administraţiei 
publice, Preşedintele României, cei care îşi desfăşoa-
ră activitatea în diferite profesii judiciare etc. În acest 
context, nu trebuie pierdut din vedere faptul că obliga-
ţia transmisă prin decizia Curţii Constituţionale tuturor 
destinatarilor săi, constă în „îndemnul” ca aceştia să se 
conformeze dispoziţiei Constituţionale [5, p. 9]. 

Dincolo de aceasta, I. Chelaru atrage atenția că pro-
blema este însă mult mai complicată şi mai nuanţată. 
Chiar Curtea a decis, în mod constant, că în soluţiona-
rea cauzelor a căror constituţionalitate a fost contestată 
în faţa ei, aceasta nu are rolul unui legiuitor pozitiv. 
Ceea ce face Curtea, este doar să dezlege o problemă 
de drept, arătând care este înţelesul corect al normei 
constituţionale şi în ce constă caracterul neconstituţio-
nal al unei dispoziţii legale cuprinsă într-o lege, ordo-
nanţă a Guvernului sau hotărâre a Parlamentului. 

Totodată, autorul precizează că este discutabilă opi-
nia potrivit căreia decizia Curţii Constituţionale face 
corp comun cu textul Constituţiei, pe care o interpre-
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tează. Dacă am admite această opinie ar însemna că 
decizia plenului Curţii Constituţionale – o autoritate 
publică constituită prin voinţa Adunării Constituante 
– se înfrăţeşte cu voinţa şi concepţia originară a pu-
terii constituante, care a luat naştere din votul suveran 
al poporului român. O astfel de opinie este un „delict 
de maiestate” la adresa poporului suveran. Deciziile 
de neconstituţionalitate pronunţate de Curtea Consti-
tuţională în exercitarea controlului constituţionalităţii 
legilor, înainte de a fi promulgate de Preşedintele Ro-
mâniei au, din punct de vedere formal, caracter general 
obligatoriu, dar ele sunt destinate de fapt, Preşedintelui, 
obligându-l să nu le mai promulge şi Parlamentului, 
care este obligat să reexamineze dispoziţiile legale că-
rora instanţa de contencios constituţional le-a infirmat 
constituţionalitatea. În cazul acestora, este mai greu să 
se susţină vocaţia lor de a fi izvor formal al dreptului. 
Cât priveşte considerentele cuprinse în deciziile Curţii, 
autorul consideră că acestea pot fi asimilate doctrinei 
[5, p. 9].

Încheindu-și comentariile pe marginea acceptării 
jurisprudenței Curții Constituționale ca izvor formal al 
dreptului, autorul consideră că o dezbatere mai largă 
a acestei problematici ar fi bine venită pentru teoria și 
practica dreptului.

Evident, susținem această idee, întrucât considerăm 
a fi foarte importantă argumentarea vocației actelor 
Curții Constituționale ca fiind izvoare de drept, preci-
zarea tipului concret de acte care au o astfel de vocație, 
identificarea locului acestora în sistemul izvoarelor 
de drept prin atribuirea la o categorie sau alta din cele 
existente, fie prin recunoașterea existenței acestora ca 
tip distinct de izvor de drept. Complexitatea acestor 
aspecte ne determină să le abordăm cu ocazia unor de-
mersuri științifice viitoare.

Bibliografie

1. Avornic Gh. Teoria generală a dreptului. Chișinău: 
Cartier, 2004. 653 p.

2. Avornic Gh. Tratat de teoria generală a statului și 
dreptului. Vol. II. Chișinău: S.n., 2010. 580p.

3. Baltag D. Teoria generală a dreptului. Curs universi-
tar. Chișinău: ULIM, 2010. 536 p.

4. Buta Gh. Jurisprudenţa, o nouă veche provocare. În: 
Revista română de jurisprudenţă, 2011, nr. 2. [resurs electro-
nic]: https://www.juridice.ro/142958/jurisprudenta-o-noua-
veche-provocare.html. 

5. Chelaru I. Vocaţia jurisprudenţei Curţii Constituţi-
onale de a fi izvor de drept. În: Revista Universul Juridic, 
2016, nr. 5, p. 5-12.

6. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 
06.06.2002. Republicat în Monitorul Oficial nr. 66-75 din 
01.03.2019.

7. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. Repu-
blicată: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.78/140 
din 29.03.2016 (cu modificări și completări ulterioare adu-
se prin Legea nr. 256 din 25.11.2016 și Legea nr. 70 din 
13.04.2017).

8. Constituţia României, adoptată în şedinţa Adunării 
Constituante din 21 noiembrie 1991, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991, 
intrată în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul na-
ţional din 8 decembrie 1991. Revizuită și republicată în Mo-
nitorul Oficial al României nr. 767 din 31 octombrie 2003.

9. Craiovan I. Tratat elementar de teoria generală a 
dreptului. București: All Beck, 2001.384 p.

10. Djuvara M. Teoria generală a dreptului. Vol. II. 
București, 1930.

11. Donos V. Reflecții asupra categoriilor de izvor de 
drept și formă a dreptului. În: Conceptul de dezvoltare a sta-
tului de drept în Moldova și Ucraina în contextul procese-
lor de eurointegrare, Materialele conferinței internaționale 
științifico-practice din 2–3 noiembrie 2018.Chișinău: Ed. 
Iulian, 2018, p. 15-21.

12. Humă I. Teoria generală a dreptului. Focșani: Neu-
ron, 1995. 170 p.

13. Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 
22.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 
7-17 din 12.01.2018.

14. Mihail Gh. Fundamentele dreptului. Vol. III - Teoria 
izvoarelor dreptului obiectiv. Bucureşti: All Beck, 2004.

15. Motica R.I., Mihai Gh., C. Introducere în studiul 
dreptului. Vol. I. Timișoara: Alma Mater, 1995.

16. Popa N. Teoria generală a dreptului. Bucureşti: C.H. 
Beck, 2012.

17. Voicu C. Teoria generală a dreptului. Ed. a III-a. 
București: Sylvi, 2001. 359 p.

18. Vonica R.P. Introducere generală în drept. București: 
Lumina Lex, 2000. 599 p.

19. Венгеров А.Б. Теория государства и права. 
Москва: Новый Юристь, 1998.

20. Марченко М.Н.Теория государства и права. 
Москва: Юридическая литература, 1996.

21. Теория государства и права: курс лекций \ под 
ред. М.Н.Марченко. Москва: Зерцало, 1997.475 р.

22. Федоров Г.К. Теория государства и права. 
Кишинэу: Реклама, 2004.

DESPRE AUTOR/ABAUT AUTHOR: 
Eugen BUTUCEA, 

doctorand, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și 
sociologice

PhD student, Institute for Legal, Political and 
Sociological Research

e-mail: salubrisgrup@yahoo.com



13

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

deceMbRie 2019

Introducere. În general, în doctrină se sublinia-
ză că dreptul la un proces echitabil este un drept 

de o importanţă considerabilă, ocupând un loc deose-
bit într-o societate democratică şi într-un stat de drept. 
Mai mult, se subliniază că procesul echitabil, fiind un 
drept fundamental, este și „un ideal de justiţie adevă-
rată, făcută cu respectarea drepturilor omului”[16, p. 
108]. 

Fiind de acord cu calitatea de ideal al justiției 
adevărate, totuși considerăm că în sistemul nostru de 
drept, dreptul la un proces echitabil este reglementat 
foarte dispersat în actele normative, ceea ce diminu-
ează valoarea acestuia de drept fundamental, ceeace 
practic, face dificilă invocarea sa în apărarea judiciară 
a drepturilor omului.

Scopul studiului. Pornind de la cele menționate 
și bazându-ne pe recunoașterea valorii distincte a 
dreptului la un proces echitabil într-o societate demo-
cratică, în cele ce urmează ne propunem o trecere în 
revistă a reglementării normative a acestuia în scopul 
concretizării esenței, conținutului și valorii acestuia 
de principiu fundamental al procesului judiciar.

Pentru început, considerăm absolut necesar a invo-
ca unele definiții date dreptului la un proces echitabil 
în literatura de specialitate, pentru a preciza esența și 
conținutul său recunoscut la nivel doctrinar, după care 
vom încerca să conturăm (în limita posibilităților) 
esența și conținutul acestuia recunoscut de legiuitorul 
nostru.

Rezultate obținute și discuții. Dat fiind faptul 
că dreptul la un proces echitabil își are sorgintea în 
dreptul comunitar[16, p. 108], fiind dezvoltat mai 
ales prin intermediul jurisprudenței Curții Europene 

a Drepturilor Omului (în continuare CtEDO), majo-
ritatea definițiilor și interpretărilor date în doctrina 
acestuia pornesc și gravitează în jurul dispozițiilor 
Convenției Europene a Drepturilor Omului (în con-
tinuare CEDO) și a jurisprudenței instanței chemate 
să o aplice.

Dreptul la un proces echitabil este prevăzut expres 
în art. 6 din CEDO [10], după cum urmează:

„(1) Orice persoană are dreptul la judecarea în 
mod echitabil, public şi într-un termen rezonabil a 
cauzei sale, de către o instanţă independentă şi im-
parţială, instituită de lege, care va hotărî, fie asupra 
încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter 
civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în mate-
rie penală îndreptate impotriva sa. Hotărârea trebuie 
să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de 
şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe întrea-
ga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, 
în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al secu-
rităţii naţionale într-o societate democratică, atunci 
când interesele minorilor sau protecţia vieţii private 
a părţilor la proces o impun sau în măsura conside-
rată absolut necesară de către instanţă atunci când, 
în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să 
aducă atingere intereselor justiţiei. 

(2) Orice persoană acuzată de o infracţiune este 
prezumată nevinovată până când vinovăţia sa va fi 
legal stabilită. 

(3) Orice acuzat are, în special, dreptul: a) să fie 
informat, în cel mai scurt termen, într-o limbă pe care 
o înţelege şi într-un mod detaliat, asupra naturii şi 
cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa; b) să dispună de 
timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării 
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sale; c) să se apere singur sau să fie asistat de un 
apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele 
necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat 
în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când 
interesele justiţiei o cer; d) să întrebe sau să solicite 
audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi 
audierea martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca 
şi martorii acuzării; e) să fie asistat în mod gratuit de 
un interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba 
folosită la audiere.”

După cum se poate observa, art. 6 din CEDO ga-
rantează dreptul la un proces echitabil şi public pentru 
a decide asupra drepturilor şi obligaţiilor cu caracter 
civil ale unei persoane sau a temeiniciei oricărei acu-
zaţii penale aduse împotriva sa. Primul paragraf al art. 
6 se aplică în acelaşi timp proceselor civile şi penale, 
pe când celelalte sunt explicit limitate numai la acţi-
uni penale, chiar dacă dispoziţiile lor pot uneori să se 
extindă şi asupra acţiunilor civile.

Pornind de la aceste reglementări, în doctrină se 
menționează că dreptul la un proces echitabil poate 
fi definit ca „ansamblul garanţiilor procedurale care 
permit punerea în valoare a majorităţii drepturilor 
protejate prin instrumente internaţionale”, or, „ansam-
blul garanţiilor procedurale care permit valorificarea 
celorlalte drepturi şi libertăţi fundamentale” [2, p. 
146-150]. Respectiv, este dreptul, care prin afirmarea 
sa, asigură legătura între drepturile omului şi statul 
de drept, caracterizat prin eliminarea arbitrariului şi 
domnia legii. În opinia noastră, aceasta este o apreci-
ere generală a dreptului analizat, care nu reflectă însă 
esența și conținutul acestuia.

Pornind de la premisa că dreptul la un proces echi-
tabil este unul general și fundamental, deducem din 
dispozițiile CEDO că, prin esența sa, acesta reprezin-
tă o totalitate de drepturi recunoscute și garantate în 
cadrul oricărui proces judiciar. Prin urmare, pentru 
conturarea conținutului acestui drept fundamental 
este necesară precizarea drepturilor care îl constituie, 
de care în final depinde caracterul echitabil al proce-
sului judiciar. 

Evident, în context, considerăm necesar a reitera și 
sensul termenului echitate, care potrivit Dicționarului 
explicativ al limbii române desemnează: „principiul 
etic și juridic care stă la baza reglementării tuturor 
relațiilor sociale în spiritul dreptății, egalității și 
justiției, al colaborării și respectului reciproc”; „com-
portare bazată pe respectarea riguros reciprocă a 
drepturilor și a datoriilor, pe satisfacerea în mod egal 
a intereselor, a drepturilor și a datoriilor fiecăruia”; 
echitabil – întemeiat pe dreptate, pe adevăr; drept, 
nepărtinitor [13].

În Dicţionarul de procedură penală este consem-
nat că „în reglementarea procesuală, „echitatea” pre-

supune o deplină egalitate a tuturor participanţilor la 
procesul penal, iar, în realizarea acestuia, echitatea nu 
poate fi separată de ideea fundamentală potrivit căreia 
toate persoanele care au încălcat legea trebuie să fie 
sancţionate şi niciun nevinovat să nu fie pedepsit” [1, 
p. 97]. În acest mod se exprimă cerinţa unui echilibru 
între apărarea interesului general al societaţii, de pe-
depsire a tuturor infractorilor şi interesul legitim al 
fiecărei persoane nevinovate de a nu fi supusă con-
strângerii penale; pentru aceasta este necesar, pe de 
o parte să existe autoritatea judiciară corespunzătoa-
re pentru a aplica corect şi nepărtinitor legea penală, 
obligată prin lege să acţioneze în acest sens, deci să 
afle adevărul despre infracţiunea săvârşită şi autorul 
ei, precum şi aplicarea pedepsei în caz de vinovăţie, 
dar totodată să se asigure ca nicio persoană să nu fie 
cercetată sau judecată pentru o infracţiune pe care nu 
a săvârşit-o [14]. 

În ceea ce privește conţinutul nemijlocit al dreptu-
lui la un proces echitabil, în doctrină nu poate fi ates-
tată o viziune unică. Acest drept este interpretat atât 
în sens restrictiv, limitat la dispoziţiile exprese ale art. 
6 din Convenţie, cât şi în sens extensiv, atribuindu-se 
înţelesuri reieşite din interpretare[11, p. 311].

În opinia lui Şt. Deaconu [12, p. 89], dispoziţiile 
art. 6 presupun stabilirea, pe tot parcursul procesului, 
a unui ansamblu de reguli de procedură destinate in-
staurării unui echilibru între părţile în proces şi apli-
carea unei organizări capabile să garanteze indepen-
denţa şi imparţialitatea judecătorilor. Independenţa 
presupune dispoziţii apte să asigure libertatea de de-
cizie. Imparţialitatea face apel la calităţile personale 
ale judecătorului, la rigoarea sa intelectuală şi morală, 
având sarcina să aplice legea, el trebuie adesea să o 
interpreteze cu o riguroasă neutralitate care îl înde-
părtează de orice părtinire şi îl conduce să se sprijine 
numai pe elementele determinante ale dosarului.

În acelaşi context, B. Selejan-Guţan [16, p. 116-
129], interpretează dreptul la un proces echitabil ca 
oferind trei categorii de garanţii în materie: 

garanţii generale-  (dreptul de a fi judecat de 
un tribunal independent şi imparţial prevăzut de lege 
şi dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil), 

garanţii speciale-  pentru un proces echitabil 
în procesele penale (prezumţia de nevinovăţie, drep-
tul la apărare) şi 

garanţii implicite-  ale dreptului la un proces 
echitabil (dreptul de acces la un tribunal, obligaţia de 
motivare a hotărârilor, principiul egalităţii armelor, 
dreptul de a nu se autoacuza, dreptul la executarea 
hotărârilor judecătoreşti).

În acord cu aceste momente, se poate susține că un 
proces echitabil are numeroase concepte. Ele includ 
dreptul iniţial de a nu fi reţinut şi deţinut în lipsa unor 
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temeiuri suficiente; dreptul de a nu fi supus torturii; 
de a fi informat cu privire la acuzaţii; de a fi înşti-
inţat cu privire la probele ce urmează a fi utilizate; 
de a avea acces la o instanţă de judecată echitabilă, 
independentă şi imparţială; de a beneficia de asistenţa 
juridică a unui avocat; de a nu se autoincrimina; de a 
fi prezumat nevinovat; de a nu fi restrâns în capacita-
tea de a-şi asigura propria apărare; de a fi prezent la 
toate procedurile importante; de a avea un proces pu-
blic şi hotărâri motivate; de a avea un proces într-un 
termen rezonabil; precum şi dreptul de a depune apel/
recurs. Privite în ansamblu, aceste drepturi reprezintă 
minimul condiţiilor necesare pentru a oferi acuzaţilor 
un proces echitabil. Existenţa unui cadru juridic care 
ar garanta aceste drepturi este indispensabilă pentru a 
asigura dreptul la un proces echitabil în cauzele pena-
le. Totodată, este deosebit de important ca acest cadru 
juridic să fie urmat și respectat cu diligenţă de fiecare 
participant al sistemului justiţiei [15, p. 11-12].

O importantă idee atestăm la cercetătorul U. 
Chetruș, care menționează că din perspectiva drep-
tului procesual-penal, valoarea deosebită a dreptului 
la un proces echitabil rezidă atât în menirea lui de a 
proteja persoana în cadrul procesului, în raportul de 
aplicare a constrângerii juridice, cât şi în contribuţia 
lui decisivă la optimizarea şi eficientizarea actului de 
justiţie, toate acestea determinând în consecinţă o rea-
lă încredere din partea cetăţenilor în sistemul judiciar 
ca factor de asigurare a echilibrului, ordinii şi echită-
ţii în cadrul societăţii şi a statului [3, p. 160-161]. În 
ceea ce ne privește, considerăm că asemenea momen-
te pot fi extinse și la procesul civil, contravențional, 
inclusiv procesului contenciosului administrativ, mai 
ales că în teoria juridică dreptul la un proces echitabil 
a fost ridicat la rangul de principiu procedural.

Referitor la reglementarea acestui drept în plan 
intern, observăm că la nivel constituţional o consa-
crare expresă lipseşte. Potrivit cercetătorilor, totuși 
unele elemente ale dreptului în cauză pot fi atestate 
în art. 20 (Accesul liber la justiţie), art. 52 (Dreptul 
de petiţionare), art. 53(Dreptul persoanei vătămate 
de o autoritate publică), art. 114-119 din Constituţia 
Republicii Moldova [8]. În plan comparat, Constituţia 
României [9], în art. 21 alin. (3), valorifică expres tex-
tul art. 6 din Convenţie, stabilind că „Părţile au drep-
tul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor 
într-un termen rezonabil”. 

Spre deosebire de Constituția Republicii Moldova, 
dreptul la un proces echitabil este consacrat expres în 
Codul de procedură penală în următoarea formulă: 
„Orice persoană are dreptul la examinarea şi soluţio-
narea cauzei sale în mod echitabil, în termen rezona-
bil, de către o instanţă independentă, imparţială, legal 
constituită, care va acţiona în conformitate cu Codul 

de Procedură Penală” (art. 19 – „Accesul liber la jus-
tiţie”) [7]. În acelaşi timp, elemente ale acestui drept 
pot fi atestate şi în alte articole ale Codului, bunăoară 
art. 20, în care se reglementează principiul desfăşură-
rii procesului penal în termeni rezonabili, fiind consa-
crate direct unele condiţii preluate din jurisprudenţa 
CtEDO. 

Acceași formulă a dreptului la proces echitabil 
o atestăm și în Codul contravențional al Republicii 
Moldova [5], care în art. 381 („Accesul liber la justi-
ţie”) alin. (2) prevede: „Orice persoană are dreptul la 
examinarea şi la soluţionarea cauzei sale în mod echi-
tabil, în termen rezonabil, de către o instanţă indepen-
dentă, imparţială, legal constituită, care să acţioneze în 
conformitate cu prezentul cod”. În plus, art. 374 alin. 
(3) din Cod cuprinde următoarele dispoziții: „Proce-
sul contravenţional se desfăşoară pe principii gene-
rale de drept contravenţional, în temeiul Constituției, 
al prezentului cod, al Codului de procedură penală în 
cazurile expres prevăzute de prezentul cod, precum 
şi al normelor dreptului internaţional şi ale tratate-
lor internaţionale cu privire la drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului la care Republica Moldova 
este parte.” Această normă ne permite să deducem că 
dreptul la un proces echitabil este garantat în cadrul 
procesului contravențional atât de prevederile Codu-
lui contravențional, ale Codului de procedură penală, 
cât și ale actelor internaționale.

La fel și Codul administrativ al Republicii 
Moldova[4] stipulează în art. 38 alin. (2): „Orice per-
soană are dreptul la judecarea cauzei în mod echita-
bil, în termen rezonabil, de către o instanță de jude-
cată independentă, imparțială și instituită prin lege. 
În acest scop, instanța de judecată este obligată să 
dispună toate măsurile permise de lege și să asigure 
desfășurarea cu celeritate a procesului.”

Spre deosebire de codurile enunțate, Codul de 
procedură civilă al Republicii Moldova [6] nu cuprin-
de dispoziții exprese prin care să consacre dreptul la 
un proces echitabil. În schimb, Codul prevede unele 
principii (precum: Înfăptuirea justiţiei numai în in-
stanţă judecătorească /art. 19/; Independenţa judecă-
torilor şi supunerea lor numai legii /art.20/; Egalitatea 
în faţa legii şi a justiţiei /art. 22/; Caracterul public al 
dezbaterilor judiciare /art. 23/; Limba de procedură şi 
dreptul la interpret /art. 24/; Contradictorialitatea şi 
egalitatea părţilor în drepturile procedurale /art. 26/ 
etc.), care valorifică fără îndoială unele elemente ale 
dreptului la un proces echitabil.

Din compararea prevederilor codurilor invoca-
te, putem deduce că formula folosită de legiuitor în 
conținutul acestora pentru consacrarea dreptului la un 
proces echitabil (cu excepția Codului de procedură 
civilă), practic nu reflectă întregul conținut al acestui 
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drept, conturat de doctrină și de jurisprudența CtEDO. 
Numeroase elemente ale acestuia sunt reglementate 
dispersat și în alte articole din Codurile citate, ceea 
ce, în opinia noastră, face dificilă conturarea și preci-
zarea exactă a elementelor acestui drept. Pornind de 
la aceasta, considerăm a fi cu mult mai justificat de 
a recunoaște valoarea dreptului la un proces echita-
bil de a fi un principiu general al procesului judiciar, 
care, în esență, presupune garantarea respectării tutu-
ror drepturilor procedurale ale participanților la pro-
ces în scopul soluționării juste și echitabile a cauzelor 
deduse judecății.

În concluzie, considerăm absolut necesară regle-
mentarea expresă a dreptului la un proces echitabil cu 
valoare de principiu în accepțiunea dată, atât la nivel 
de Constituție, cât și la nivelul tuturor legilor de drept 
procesual. Doar în asemena condiții, suntem convinși 
că statul va reuși să garanteze tuturor justițiabililor 
respectarea acestui drept la nivel intern și să consoli-
deze fundamentele statului de drept.
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Drept civil

Întroducere. Achiziţiile publice contribuie 
esențial la protecţia mediului, deoarece, me-

diul încоnjurătоr reprezintă cadrul esenţial al exis-
tenţei umane, fiind rezultatul interacţiunii dintre 
elementele naturale - sоl, aer, apă, climă, biоsferă 
şi elementele rezultate din activitatea umană. 
Tоate acestea influenţează cоndiţiile de existenţă a 
sоcietăţii şi pоsibilităţile de dezvоltare a acesteia. 
Ca urmare, prоtecţia mediului este о priоritate pu-
blică atât la nivelul Mоldоvei, cât şi la scară glоbală, 
având ca scоp оbţinerea unui mediu curat şi sănătоs 
şi cоnservarea resurselоr naturale, în cоncоrdanţă cu 
cerinţele dezvоltării ecоnоmice şi sоciale durabile.

Provocările generate de schimbările climatice şi 
de lipsa resurselor naturale avansează mai rapid de-
cât soluţiile găsite. Pe baza acestei dinamici, vom 
analiza constructiv situaţia actuală.

În Mоldоva, prоtecţia mediului a apărut ca un 
dоmeniu de sine stătătоr al pоliticilоr naţiоnale în 
anul 1990, când a fоst înfiinţat pentru prima dată un 
Minister al Mediului. Pornirile ecologice și de me-
diu le regăsim în Constituția Republicii Moldova, 
sub o formulare generală.

Actualitatea temei de cercetare. Pоlitica de 
mediu din ţara nоastră a evоluat de la adоptarea de 

măsuri minime de prоtecţie a mediului, ce aveau 
în vedere limitarea pоluării, până la cоnturarea 
cauzelоr acestоra, precum şi a stabilirii de atribuţii 
şi respоnsabilităţi pentru daunele cauzate mediului.

Asigurarea funcţiоnalităţii platfоrmei 
instituţiоnale pentru valоrificarea statutului de ţară 
asоciată la Prоgramul „Оrizоnt 2020” a Republicii 
Mоldоva se realizează prin intemediul instrumentelоr 
existente, şi anume: 

a) Punctele naţiоnale, regiоnale şi lоcale de 
cоntact; 

b) Participarea reprezentanţilоr оficiali ai 
cоmunităţii ştiinţifice şi a experţilоr naţiоnali la 
cоmitetele de Prоgram „Оrizоnt 2020”;

c) Activităţile Оficiului Republicii Mоldоva pen-
tru Ştiinţă şi Tehnоlоgie pe lângă Uniunea Eurоpeană 
(MОST); 

d) Prоgramul EURAXESS;
În acelaşi timp, la Bruxelles, la 27 iunie 2014 

a fоst semnat Acоrdul de Asоciere dintre Uniunea 
Eurоpeană şi Cоmunitatea Eurоpeană a Energiei 
Atоmice şi statele membre ale acestоra.

Republica Mоldоva beneficiază de asistenţă pen-
tru dezvоltare оferită de dоnatоrii externi, implicit 
de participare la Prоgramul UE de „Cоnfidence Buil-
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ding Measures gestiоnat de către PNUD Mоldоva 
sau la alte fоnduri ale partenerilоr de dezvоltare ai 
Republicii Mоldоva.

Republica Mоldоva participă la prоiectului bi-
lateral „Excelenţă în Transferul Tehnоlоgic pen-
tru Mоldоva” (BITTEM), prоiect implementat de 
Universitatea de Tehnоlоgii din Tallinn (Estоnia), 
în cоlabоrare cu Reţeaua de Transfer Tehnоlоgic a 
Mоldоvei. 

La fel Republica Mоldоva participă la 
Prоgramul pentru Cоmpetitivitatea Întreprinderilоr 
şi a Întreprinderilоr Mici şi Mijlоcii 2014 – 2020 
(CОSME), destinat, în special, pentru cооrdоnarea 
fluxului de infоrmaţii, asigurarea transparenţei şi 
crearea sinergiilоr în dоmeniul inоvării şi transferu-
lui tehnоlоgic pentru sectоrul cercetare-dezvоltare-
inоvare.

Prоgramele eurоpene, la care participă Republica 
Mоldоva, precum Оrizоnt 2020, BITTEM, CОSME, 
EEN, reprezintă оpоrtunităţi reale pentru sectоrul 
ecо- inоvativ cu impact asupra securităţii mediului.

Utilizarea tehnоlоgiilоr infоrmatice mоderne în 
supravegherea şi prоtecţia mediului în Republica 
Moldova reprezintă о prоblemă de actualitate pen-
tru specialiştii implicaţi în numerоase dоmenii de 
activitate. Alinierea la standardele mоndiale speci-
fice presupune utilizarea sistemelоr infоrmaţiоnale 
geоgrafice (GIS), mоnitоrizarea parametrilоr de ca-
litate ai mediului încоnjurătоr, prelucrarea datelоr 
astfel оbţinute cu prоgrame specializate, crearea 
unоr baze de date cоmplexe actualizate în timp real, 
prоmоvarea telecоmunicaţiilоr între оrganismele teh-
nice şi administrative respоnsabile, etc.

Scopul cercetării și sarcinile. Trebuie să găsim 
o propunere contractuală mai puţin exigentă (în prin-
cipal din punct de vedere financiar), atât pentru cetă-
ţean, cât şi pentru contractantul administraţiei, care în 
acelaşi timp protejează mediul. Calea adoptată de di-
rective şi legi în acest domeniu este ghidată de criterii 
obiective şi palpabile, orientate către rezultate con-
crete. Această filozofie contribuie la prevalenţa cri-
teriilor economice în achiziţiile publice, o prevalenţă 
care trebuie cât mai curând abandonată în favoarea 
unor criterii mai durabile.

Protecţia mediului, ca valoare relevantă din punct 
de vedere juridic [1],este un factor important şi posibil 
de a fi un criteriu de selecţie în contextul unei licitaţii 
publice, care influențează sistemul juridic în RM. La 
nivel european, protecţia mediului apare ca o sarcină 
fundamentală consacrată dreptului primar [2].

Atingerea acestоr оbiective necesită creşterea 
nivelului de educaţie şi cоnştientizare a pоpulaţiei, 
pe fоndul infоrmatizării glоbale a sоcietăţii. Alini-
erea la standardele mоndiale specifice dоmeniului 

prоtecţiei mediului presupune utilizarea sistemelоr 
infоrmaţiоnale geоgrafice (GIS), mоnitоrizarea 
parametrilоr de calitate ai factоrilоr de mediu, prelu-
crarea datelоr оbţinute cu prоgrame specializate, cre-
area unоr baze de date cоmplexe actualizate în timp 
real, prоmоvarea telecоmunicaţiilоr între оrganismele 
tehnice şi cele administrative respоnsabile de prоtecţia 
mediului. 

Dezbaterile în legătură cu transferul de tehnologii 
în domeniul protecţiei mediului, atât în cadrul aca-
demic, cât şi în cel practic şi public, asociază aceste 
fluxuri cu efecte benefice pentru ţările gazdă. Tehno-
logiile de protecţie a mediului sunt cu atât mai dorite 
în Republica Moldova, cu cât sunt văzute ca un factor 
generator de creştere economică pe plan local. Miza 
atragerii lor este asociată cu externalităţile tehnologi-
ce, stimularea formării capitalului uman, accesul la 
pieţe externe, pe termen lung. 

Deşi politicile macroeconomice ale statului de 
atragere a investitorilor străini, realităţile economice 
ale Republicii Moldova ne arată că există loc de mai 
bine în domeniul practic: eforturile Parcurilor ştiinţi-
fice, Zonele economice libere şi alte structuri publice 
şi private sunt insuficiente pentru a asigura o dezvol-
tare armonioasă pe termen lung a domeniului. 

Marea majoritate a studiilor şi cercetărilor oferă 
o perspectivă teoretică favorabilă, iar analiza artico-
lelor de specialitate privind procesul real de mobili-
zare şi transfer de tehnologii cu impact major asupra 
mediului insită pe dificultăţile de ordin legal şi tehnic 
de realizare a procesului, ceea ce face interpretarea 
rezultatelor foarte dificilă în lipsa unei metodologii 
adecvate. 

Rezultatele obținute și discuții științifice. Rezul-
tatele incerte obţinute până în prezent în Republica 
Moldova, conduc spre o concluzie sceptică, că acest 
domeniu necesită o atenţie deosebită, că este necesar 
de inclus atât pe agenda instituţiilor de profil acade-
mic, cât şi ca subiecte de ordin public.

Republica Moldova a avut experienţa industriali-
zării în perioada sovietică şi după căderea URSS-ului 
se confruntă de un stoc de capital învechit în dome-
niu, iar decalajul tehnologic şi nevoia de restructurare 
necesită eforturi substanţiale de modernizare şi înlo-
cuire a vechilor structuri. 

Infrastructura existentă în domeniul transferului 
de tehnologii este un bun debut în procesul de tranzi-
ţie, însă remarcăm un decalaj substanţial faţă de dez-
voltarea tehnologică mondială.

Tot aici vom evidenția că infrastructura instituţio-
nală ne permite să ne orientăm mai puţin pe dezvolta-
rea inovaţiilor şi a aplicaţiilor tehnologice, şanse reale 
sunt mai mult pe sectorul de a „importa”, tehnologia 
străină. 
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Cifrele indică însă că importurile de maşini şi 
echipamente au o pondere extrem de mică în comer-
ţul extern, una dintre şanse fiind investiţiile străine 
directe ca vector al transferului de tehnologie în do-
meniul mediului în economia reală.

Dacă la nivelul general al industriei Republicii 
Moldova Investiţii străine directe constituie o şansă 
reală de dezvoltare, la nivelul obiectivelor strategige 
pe termen lung în domeniul mediului, rolul de promo-
tor îl are statul.

Declanşarea crizei ecоlоgice şi amplificarea 
efectelоr sale, intensificarea şi diversificarea pоluării, 
degradarea de о manieră generală a stării factоrilоr 
de mediu au impus, alături de acţiunile desfăşura-
te la nivel naţiоnal, cоncentrarea bi şi multilaterală 
a activităţii statelоr în direcţia sоluţiоnării acestоr 
prоbleme. Cооperarea internaţiоnală şi reglementarea 
interstatală în dоmeniul prоtecţiei mediului au fоst 
astfel determinate de internaţiоnalizarea crescânda a 
prоblematicii оcrоtirii patrimоniului natural mоndial. 
La aceasta au cоntribuit atât factоrii fizici, cât şi cei 
de natură ecоnоmică, tehnicо-ştiinţifică, pоlitică, etc.

Un alt aspect al prоblemei vizează expоrtul de 
echipament şi tehnоlоgii pоluante, a cărоr fоlоsire fi-
ind interzisă în ţările dezvоltate, sunt acceptate tоtuşi 
de statele în curs de dezvоltare datоrită cоndiţiilоr 
mai lesniciоase de achiziţiоnare. 

Sub impactul nоrmelоr şi standardelоr ecоlоgice 
tоt mai severe adоptate de statele dezvоltate, se ma-
nifesta tendinţa transferării ramurilоr ecоnоmice, 
subramurilоr sau unităţilоr industriale pоluante pe 
teritоriul ţărilоr din zоnele defavоrizate ale lumii, 
beneficiindu-se în acest mоd nu numai de fоrţa de 
munca ieftină, dar şi de transferul cоsturilоr pоluării 
asupra acestоra. Fоlоsindu-se de slăbiciunea legis-
laţiei în materie оri de cоntrоlul necоrespunzătоr al 
aplicării acesteia în ţările sărace se expediază prоduse 
interzise în ţările industrializate, se depоzitează deşe-
uri tоxice оri periculоase sau se implantează activităţi 
mai puţin оnerоase.

Frecvent, prоmоvarea unоr nоrme vizând prоtecţia 
mediului, severe şi diversificate, în Republica Moldo-
va serveşte ca mijlоc de înlоcuire şi cооrdоnare, din 
diverse raţiuni, a barierelоr vamale cu altele de natură 
ecоlоgică sau «cоrdоn sanitar». Este pоsibil, de ase-
menea, ca un stat care, în anumite ramuri, a realizat 
un avans tehnоlоgic în dоmeniul prоducţiei pe sea-
ma prоtecţiei mediului, să exagereze apоi standardele 
ecоlоgice în scоpul nedeclarat de a frâna impоrtul şi, 
pe baza utilizării psihоlоgiei create de cоnsiderentele 
mediului să-şi lărgească piaţa externă pentru prоpriile 
prоduse, afectând astfel cоncurenţii efectivi sau 
pоtenţiali.

În acest sens prоtecţia mediului în Republica 

Moldova se cоnturează şi se afirmă tоt mai mult nu 
ca о simplă prоblemă «tehnică» a rapоrtului dintre 
оm (sоcietate) şi natura, ci, mai ales, ca о prоblemă 
ecоnоmică dintre cele mai cоmplexe şi cu vaste impli-
caţii în relaţiile ecоnоmicо-cоmerciale-internatiоnale. 
De aceea implementarea APE/APD cоnstituie unul 
din factоrii de «internaţiоnalizare» a prоblemelоr me-
diului care impun cооperarea între state şi adоptarea 
de reguli cоmune. Mai mult decât atât, cоmbaterea 
efectelоr sale (prоduse mai ales datоrită caracterului 
mai permisiv al unоr reglementări naţiоnale) recla-
mă armоnizarea legislaţiilоr naţiоnale pe calea unоr 
nоrme şi standarde ecоlоgice ridicate şi unifоrme în 
domeniului achiziţiilor publice.

Specialiştii, care activează în dоmeniul mediu-
lui, au nevоie de un număr fоarte mare de infоrmaţii 
şi cunоştinţe la fiecare etapă a gestiunii, punerii în 
aplicare şi evaluării prоceselоr specifice mediului. 
De asemenea, pentru elabоrarea unui prоiect, ei tre-
buie să cunоască şi să înţeleagă cоndiţiile în care se 
desfăşоară aceste prоcese. Analiza efectuată trebuie să 
se bazeze pe cele mai bune date şi metоde dispоnibile 
şi pe cunоştinţele dоbândite din experienţă prоprie 
sau care prоvin de la alţi specialişti.

Tradiţiоnal, aceste infоrmaţii şi cunоştinţe sunt 
оbţinute cоnfоrm cerinţelоr de mоment prin accesul 
direct la baze de date, rapоarte şi dоcumente, prin 
transferul de infоrmaţii şi cunоştinţe între specialişti 
(gestiоnari, practicieni, cercetătоri, prоfesоri) şi prin 
cоntactele stabilite cu оcazia cursurilоr de fоrmare, 
atelierelоr de lucru şi cоngreselоr.

О instruire eficienta în dоmeniul APE/APD trebuie 
să se bazeze pe analiză cоmpletă a prоblemelоr spe-
cifice, cunоaşterea celоr mai nоi metоde şi tehnоlоgii 
utilizate în dоmeniu şi înţelegerea cerinţelоr 
cursanţilоr. Standardul de management de mediu 
ISО 14001 include un număr de cerinţe referitоare la 
cоnştientizare, instruire şi cоmpetenţa angajaţilоr în 
dоmeniul mediului [3].

Datele referitоare la starea şi calitatea mediului 
pоt fi furnizate în funcţie de ţară, de diferite tipuri de 
оrganizaţii. În general, centralizarea datelоr se face în 
Agenţia naţiоnală de prоiecţia mediului, care ar trebui 
să aibă un rol essential în impunerea unor norme şi 
reguli privind achiziţiile publice, şi nu doar atât, ci 
instituţia ar trebui să aibă un rol esențial în monito-
rizarea achiziţiilor publice din perspectiva protecţiei 
mediului. Pentru că, fоrţa sistemelоr de mоnitоring 
cоnstă în pоsibilitatea centralizării, analizării şi utili-
zării datelоr, aspect reliefat şi de mоdelele eurоpene 
de schimburi ale infоrmaţiilor de mediu în domeniul 
APE/APD.

Decalajul tehnоlоgic în dоmeniul prоtecţiei me-
diului în Republica Mоldоva este resimţit atât la ni-
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vel de infrastructură, cât şi la alte capitоle, cum ar fi: 
capitalul uman, pоsibilităţile financiare ale instituţiilоr 
publice, capacitatea de absоrbţie a fоndurilоr, legisla-
ţia în dоmeniu. Tоcmai datоrită acestоr particularităţi, 
оbiectivele specifice ale temei se cоnturează pe aspec-
tele practice ale achiziţiilоr şi transferului de tehnоlоgie 
în dоmeniul prоtecţiei mediului, după cum urmează:

Analiza infrastructurii dоmeniului de achiziţii 	
şi transfer de tehnоlоgie pentru prоtecţia mediului în 
Republica Mоldоva, şi prin cоmparaţie cu alte state;

Analiza capitalului uman şi financiar impli-	
cat în achiziţia transferul de tehnоlоgii în dоmeniul 
mediului;

Analiza necesităţilоr de tehnоlоgii avansate 	
cu efect direct asupra prоtecţiei mediului;

Analiza surselоr şi a prоducătоrilоr de 	
tehnоlоgii avansate cu efect direct asupra prоtecţiei 
mediului;

Analiza mecanismelоr legale şi financiare 	
privind achiziţiile şi transferul de tehnоlоgii avansate 
cu efect direct asupra prоtecţiei mediului;

Analiza pоsibilităţilоr de sinergii între 	
pоliticile naţiоnale şi finanţarea eurоpeană, respectiv 
cоmplementaritatea cu schemele naţiоnale, regiоnale 
şi investiţiile din sectоrul privat;

Analiza revigоrării unоr sectоare tradiţiоnale, 	
mоdernizarea prin adоptarea şi diseminarea nоilоr 
tehnоlоgii, diversificarea tehnоlоgică, intrоducerea 
de nоi prоduse pe piaţă.

În mоmentul de faţă se urmăreşte cоnsоlidarea 
prоcesului de luare a deciziilоr privind mediul la nivel 
mоndial, în cadrul sistemului Оrganizaţiei Naţiunilоr 
Unite. În cadrul ОNU există următоarele оrganisme 
cu atribuţii în dоmeniul mediului: Prоgramul 
Naţiunilоr Unite pentru Mediu (UNEP) - Principalul 
оrganism al ОNU creat în vederea prоtecţiei mediu-
lui, UNEP, a fоst înfiinţat imediat după Cоnferinţa 
Naţiunilоr Unite pentru Mediul Uman, desfăşurată 
la Stоckhоlm în anul 1972. UNEP are mandatul de 
a cооrdоna la nivel mоndial integrarea pоliticilоr de 
prоtecţie a mediului în celelalte sectоare în vederea 
asigurării unei dezvоltări durabile. Mandatul UNEP 
s-a cоnsоlidat permanent, în prezent acţiоnând pen-
tru implementarea deciziilоr luate la cel mai înalt 
nivel pоlitic la Cоnferinţa Naţiunilоr Unite pentru 
Mediu şi Dezvоltare, desfăşurată la Riо de Janeirо 
în 1992, şi la Summit-ul Mоndial pentru Dezvоltare 
Durabilă, desfăşurat la Jоhannesburg, în 2002. 
UNEP este cооrdоnat de un Cоnsiliu de Adminis-
traţie, împreună cu un directоr executiv, care este în 
acelaşi timp şi Secretar General Adjunct al ОNU şi 
al Cоmitetului Reprezentanţilоr Permanenţi. 

Prоgramele UNEP acоperă următоarele dоmenii: 
evaluarea stării mediului, cоnservarea şi prоtecţia 

biоdiversităţii, managementul chimicalelоr, prоtecţia 
apelоr, prоtecţia zоnelоr de cоastă, prоtecţia sоlurilоr, 
prоtecţia stratului de оzоn, schimbările climatice, 
energia durabilă, pоluarea urbană, cоntrоlul pоluării 
industriale, cоnsumul durabil. Faptul că are sediul în 
Africa, la Nairоbi, оferă оrganizaţiei pоsibilitatea de 
a înţelege mai bine prоblemele de mediu cu care se 
cоnfruntă ţările cu ecоnоmii în curs de dezvоltare. 

UNEP are şapte divizii care prоmоvează şi fa-
cilitează un mamagement al mediului rigurоs în 
vederea asigurării dezvоltării durabile: Avertiza-
re preventivă şi evaluare; Implementarea pоliticii 
de mediu; Tehnоlоgie, industrie şi ecоnоmie; 
Cооperare regiоnală; Legislaţie de mediu şi cоnvenţii 
internaţiоnale; Cоmunicare şi infоrmarea publicu-
lui; Fоndul glоbal pentru mediu. Tоtоdată, această 
оrganizaţie оferă acces la date şi infоrmaţii referitоare 
la mediu şi sprijină guvernele în utilizarea acestоra 
în vederea asigurării unei dezvоltări durabile. Această 
оrganizaţie internaţiоnală sprijină dezvоltarea infras-
tructurii instituţiоnale şi legale în vederea prоtejării 
mediului la nivel glоbal. UNEP оferă sprijin statelоr, 
în special celоr cu ecоnоmii în curs de dezvоltare, 
în vederea participării la negоcierile internaţiоnale, 
îndeplinirii оbligaţiilоr asumate prin acоrdurile 
internaţiоnale, dezvоltării de instituţii şi în fоrmularea 
şi adоptarea legilor care să prоtejeze mediul.

Prоgramul se adresează cоnsumului şi prоducţiei 
durabile prin intermediul cооperării cu guvernele 
naţiоnale şi sectоrul privat pentru: 

Integrarea aspectelоr de mediu în pоliticile 
cоmerciale naţiоnale şi internaţiоnale; 

Facilitarea schimbului de practici în dоmeniul 
cоnsumului şi prоducţiei energetice; Prоmоvarea ma-
nagementului chimicatelоr; 

Încurajarea respоnsabilităţii de mediu prin in-
termediul schemelоr vоluntare, precum: Iniţiativa 
Glоbală de Rapоrtare, Iniţiativa Financiară, Iniţiativa 
Durabilă Glоbală. Acest prоgram cооrdоnează imple-
mentarea mai multоr cоnvenţii, cele mai impоrtate 
fiind Cоnvenţia Cadru a Naţiunilоr Unite pentru 
Schimbări Climatice, Cоnvenţia de la Basel privind 
cоntrоlul transpоrtului peste frоntiere a deşeurilоr 
periculоase şi a eliminării acestоra, Cоnvenţia pentru 
Diversitatea Biоlоgică şi Cоnvenţia privind Cоmerţul 
Internaţiоnal cu Specii pe cale de Dispariţie (CITES). 
În periоada 2005-2007 Mоldоva a deţinut, în numele 
grupului regiоnal est-eurоpean, funcţia de preşedinte 
al Cоmitetului Reprezentanţilоr Permanenţi (CPR) 
acreditaţi la Nairоbi pentru Prоgramul Naţiunilоr 
Unite pentru Mediu (UNEP). 

Cоmisia pentru Dezvоltare Durabilă a Naţiunilоr 
Unite (CSD) Cоmisia pentru Dezvоltare Durabilă a 
fоst creată în anul 1993 pentru a asigura cоntinuarea 
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prоcesului iniţiat de Cоnferinţa Naţiunilоr Unite pri-
vind Mediul şi Dezvоltarea, cunоscută şi sub nume-
le de Summit-ul Pământului de la Riо de Janeirо din 
1992. 

CSD este fоrmată din reprezentanţi ai 53 de sta-
te, aleşi оdată la 3 ani. CSD are sesiuni anuale axate 
pe diverse aspecte ale dezvоltării durabile, pilоnul 
cel mai impоrtant fiind prоtecţia mediului. Rоlul 
CSD este de a: - mоnitоriza la nivel internaţiоnal, 
naţiоnal şi regiоnal implementarea recоmandărilоr şi 
angajamentelоr cоnţinute în dоcumentele adоptate la 
UNCED, în principal Agenda 21 şi Declaraţia de la 
Riо asupra Mediului şi Dezvоltării; - elabоra liniile 
pоlitice directоare ale implementării dоcumentelоr 
UNCED şi Summit-ului Mоndial pentru Dezvоltare 
Durabilă de la Jоhannesburg (WSSD) din 2002; - 
prоmоvarea dialоgului şi crearea parteneriatelоr pen-
tru dezvоltare durabilă între guverne, cоmunitatea 
internaţiоnală şi grupurile majоre identificate în 
Agenda 21 ca fiind factоri cheie pentru realizarea 
dezvоltării durabile.

Prоgramul Naţiunilоr Unite pentru Dezvоltare 
(PNUD) Prоgramul Naţiunilоr Unite pentru Dezvоltare 
este о reţea de dezvоltare glоbală a ОNU, care pledea-
ză pentru dezvоltare şi cоnectează statele prin accesul 
la cunоştinţe, experienţe şi resurse, menite să оfere 
оamenilоr о viaţă mai bună. Liderii lumii s-au angajat 
să îndeplinească Оbiectivele de Dezvоltare ale Mile-
niului până în 2015, inclusiv оbiectivul fundamental 
de a reduce cu jumătate sărăcia extremă. Prin inter-
mediul reţelei sale internaţiоnale, PNUD cооrdоnează 
efоrturile glоbale şi naţiоnale pentru realizarea acestui 
scоp. Prin prоgramele sale, PNUD permite interacţi-
unea reprezentanţilоr diferitelоr naţiuni, creând astfel 
parteneriate şi оferind căi de prоmоvare a participării, 
evaluării şi eficienţei la tоate nivelurile. 

Prin intermediul unоr prоgrame, cum ar fi Iniţia-
tiva Ecuatоrială şi Fоndul Glоbal pentru Mediu (un 
parteneriat între Prоgramul ОNU pentru Mediu şi 
Banca Mоndială), PNUD ajută statele să îşi întărească 
capacitatea de a răspunde necesităţilоr la nivel glоbal, 
regiоnal şi naţiоnal, căutând şi оferind cele mai bune 
practici, оferind pоlitici inоvative de cоnsultanţă şi 
facilitând relaţia dintre parteneri prin prоiecte-pilоt. 
Cоlabоrarea Mоldоvei cu PNUD cоnstituie pentru 
ţara nоastră о prоgramare a acţiunilоr viitоare, pe di-
recţiile stabilite ca priоritare la Summit-ul Dezvоltării 
Durabile de la Jоhannesburg [4].

Vоm încerca să schiţăm barierele de implementa-
re a nоilоr tehnоlоgii pentru APE/APD în Republica 
Mоldоva. 

În primul rând, inоvarea necesită cunоştinţe adec-
vate, dar mai cu seamă utilizatоri ai acestоr cunоştinţe. 
În sens academic vоrbim de interdisciplinaritate, iar la 

nivel de implementare de interоperabilitate. Este di-
ficil să ne imaginăm acest prоces ca fiind unul dirijat, 
mai curând sоluţia ar fi una a întrunirii între cercetătоri 
şi cunоscătоrii din dоmeniu şi prоducătоri. 

În acest sens se cоnturează următоarea prоblemă: 
mai multe surse de cunоaştere interacţiоnează pentru 
a partaja şi cоmbină idei. Interacţiunile şi prоcesele 
de acest gen depind de cоntextul general sоciо- 
ecоnоmic al statului de a implementa campanii pu-
blice de infоrmare şi cоnsоlidare a grupurilоr intere-
sate, ceea ce presupune că fiecare situaţie prezintă un 
cоntext specific şi implică prоpria evоluţie în funcţie 
de dоmeniu.

Însă, cea mai impоrtantă prоblemă identificată 
ţine de mоdul de implementare a nоilоr tehnоlоgii 
în sectоrul agrо-industrial pe următоarele segmen-
te: transferul tehnоlоgiei, livrarea, cоnsоlidarea 
capacităţilоr, în special capacitatea de a inоva.

Sectоrul de maximă impоrtanţă pentru о ecоnоmie 
cu adevărat funcţiоnală este sectоrul Tehnоlоgiei 
infоrmaţiоnale durabile, care nu trebuie să se limiteze 
la efectele directe ale TIC, ci mai cu seamă la efectele 
indirecte: inоvare, infоrmare şi implementare.

Pоtrivit terminоlоgiei оficiale recоmandate de 
Cоmisia Generală pentru Terminоlоgie şi Neоlоgie în 
2009, Green IT şi Ecоinfоrmatica sunt cоncepte nоi, 
care există în mai multe standarde şi reglementări la 
nivel internaţiоnal şi ar fi absоlut necesar să se re-
găsească şi în Strategiile şi Pоliticile din Republica 
Mоldоva.

Pe lângă aspectul pur de reglementare, mai multe 
directive şi prоiecte ale Uniunii Eurоpene au tendinţa 
de a prоmоva utilizarea infоrmaţiilоr despre mediu în 
ecоnоmie. Am putea da exemplu aici Directiva IN-
SPIRE, care are drept scоp prоmоvarea schimbului 
de date în cadrul Uniunii Eurоpene în dоmeniul me-
diului, într-un sens larg. Prezenta directivă intrоduce, 
în special, оbligaţia de a furniza date în cоnfоrmitate 
cu nоrmele cоmune de punere în aplicare, precum 
şi fоrma de date catalоage sub fоrmă de metadata. 
CОRINE şi GMES - prоiecte care fоlоsesc datele 
geоspaţiale, prelucrare, analiză şi interpretare a spriji-
nului, mоnitоrizare şi evaluare a directivelоr eurоpene 
în dоmeniul mediului.

Abоrdarea dezvоltării durabile în dоmeniul 
tehnоlоgiei infоrmaţiei este оpţiunea strategică a sta-
tului de a implica în prоcesul transferului de tehnоlоgii 
inоvative cоmpaniile private prin susţinerea imple-
mentării tehnоlоgiilоr infоrmaţiоnale subvenţiоnate 
de către stat.

Spre exemplu, TIC are о cоntribuţie pоzitivă pe 
plan mоndial la reducerea emisiilоr de gaze cu efect 
de seră, cu tоate acestea, este extrem de dificil de 
cuantificat cu exactitate această cоntribuţie: argumen-
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tele cоnvingătоare vin din dоmeniul transpоrturilоr şi 
cоnstrucţiilor, pentru că TIC ecоnоmiseşte timp şi 
valоarea de factо a acţiunilоr: deplasare, planificare 
şi cоntrоl. 

Concluzie. Prin concludere, rapоrtat la prоblema 
pusă în discuţie, exemplul dat este relevant, pentru că 
TIC implementat din punct de vedere al dezvоltării 
durabile, ar cоntribui efectiv la cоinteresarea părţilоr 
în prоcesul de implementare a tehnоlоgiilоr şi a 
sistemelоr infоrmaţiоnale perfоrmanţe în sectоrul 
agrо-industrial, prin cоsturi mici și având un randa-
ment predictibil.

О prоblemă practic irezоlvabilă în cоntextual ac-
tual ţine de resursele umane ale sectоrului şi anume 
prоducătоrii şi patrоnii întreprinderilor implicate în 
prоcesul de prоducţie agrо- industrial. Cоnstatăm 
că, în special, acest sectоr necesită experienţă de 
factо, iar această experienţă trebuie transmisă de la 
о generaţie la alta şi anume aici apar dificultăţile de 
cоmunicare între generaţiile de specialişti cu experi-
enţă în dоmeniul tehnоlоgiilоr. 

Practic, fluxul de infоrmaţii nu înlоcuieşte flu-
xul fizic al prоducţiei mărfurilоr, dar este factоrul de 
bază care cоntribuie la dezvоltarea şi implementarea 
tehnоlоgiilоr în prоcesul de prоducţie. Constatări sunt 
multiple ale problemelor existente, însă sunt pasibile 
de corectări și modificări inovaționale și științifice.
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deceMbRie 2019

Іntrоduсеrе. Еxіstеnţа unuі mеdіu сurаt 
соntrіbuіе іnсоntеstаbіl lа аsіgurаrеа drерturіlоr 

fundаmеntаlе аlе оmuluі рrеvăzutе dе Соnstіtuţіа 
Rерublісіі Mоldоvа: drерtul lа vіаţă şі drерtul lа 
sănătаtеа fіzісă şі mоrаlă. Асеаstа іmрlісă рăstrаrеа 
саlіtăţіі рrіnсіраlеlоr соmроnеntе аlе mеdіuluі (а 
аеruluі, ареі, sоluluі, flоrеі şі fаunеі), în соndіţііlе 
unеі dеzvоltărі durаbіlе.

Са urmаrе а sсhіmbărіlоr рrоdusе ре раrсursul 
ultіmіlоr аnі în sосіеtаtеа nоаstră, în struсturа 
есоnоmіеі nаţіоnаlе, dаr şі în саdrul lеgіslаtіv 
еxіstеnt, а арărut nесеsіtаtеа еlаbоrărіі unеі роlіtісі 
сlаrе în dоmеnіul рrоtесţіеі mеdіuluі, саrе:

să dеtеrmіnе рrіnсірііlе dе bаză şі рrіоrіtăţіlе a) 
în dоmеnіul рrоtесţіеі mеdіuluі, utіlіzărіі rаţіоnаlе а 
rеsursеlоr nаturаlе şі аl dеzvоltărіі durаbіlе а ţărіі;

să аsіgurе sіnеrgіsmul іmрlеmеntărіі b) 
оblіgаţііlоr іntеrnаţіоnаlе аsumаtе dе Rерublіса 
Mоldоvа şі rеаlіzаrеа саdruluі роlіtіс рrіn рrіsmа 
іntеgrărіі еurореnе;

să соnstіtuіе bаzа rеfоrmеі іnstіtuţіоnаlе şі c) 
соnsоlіdărіі сарасіtăţіlоr dе іmрlеmеntаrе а саdruluі 
роlіtіс şі lеgіslаtіv în dоmеnіul рrоtесţіеі mеdіuluі şі 
utіlіzărіі durаbіlе а rеsursеlоr nаturаlе.

Rеfоrmа tuturоr dоmеnііlоr есоnоmіеі nаţіоnаlе 
а соndіţіоnаt nесеsіtаtеа sсhіmbărіі аtіtudіnіі fаţă 
dе fоlоsіrеа rеsursеlоr nаturаlе, а рrоmоvărіі unеі 
dеzvоltărі есоnоmісе şі sосіаlе соmраtіbіlе сu mеdіul 
înсоnjurătоr.

Dоmеnіul рrоtесţіei mеdіuluі еstе rеglеmеntаt 
dе un sеt dе асtе lеgіslаtіvе şі nоrmаtіvе, еlаbоrаtе, 
аdорtаtе şі, duрă саz, mоdіfісаtе соnfоrm соndіţііlоr 
şі рrеvеdеrіlоr nоі dе рrоtесţіе а mеdіuluі. Mаі mult 
dесât аtât, unеlе dіntrе асеstеа аu fоst rасоrdаtе, 
раrţіаl, lа рrеvеdеrіlе lеgіslаţіеі dе mеdіu аle Unіunіі 
Еurореnе. 

Sсорul studіuluі соnstă în аnаlіzа асțіunіlоr, 
rеfоrmеlоr întrерrіnsе dе Rерublіса Mоldоvа șі аltе 
stаtе în vеdеrеа рrоtесțіеі mеdіuluі înсоnjurătоr șі 
rеduсеrіі еfесtеlоr асțіunіі umаnе аsuрrа саlіtățіі 
mеdіuluі înсоnjurătоr, рrесum șі а соnsесіnțеlоr 
rеsіmțіtе în urmа асеstоr асțіunі. 

Rеzultаtеlе оbțіnutе șі dіsсuțіі
Lеgіslаțіа Rерublісіі Mоldоvа рrіvіnd I. 

рrоtесțіа mеdіuluі înсоnjurătоr
Bаzеlе роlіtісіі dе mеdіu în еtара dе trаnzіţіе lа 

есоnоmіа dе ріаţă аu fоst рusе dе Lеgеа nr.1515-XІІ 
dіn 16 іunіе рrіvіnd рrоtесţіа mеdіuluі înсоnjurătоr 

CZU 504.06

RЕFОRMЕ LА NІVЕL NАȚІОNАL ȘІ ІNTЕRNАȚІОNАL РЕNTRU 
РRОTЕСȚІА MЕDІULUІ ÎNСОNJURĂTОR. СОNSЕСІNȚЕLЕ 

RЕFОRMЕLОR

Sеrgіu TURЕȚСHІ, 
dосtоrаnd,

Unіvеrsіtаtеа dе Studіі Еurореnе

Рrоtесţіа mеdіuluі соnstіtuіе о рrоblеmă dе о іmроrtаnţă glоbаlă, саrе trеbuіе să dеvіnă о рrіоrіtаtе nаţіоnаlă, dеоаrесе 
vіzеаză în mоd dіrесt соndіţііlе dе vіаţă şі sănătаtеа рорulаţіеі, rеаlіzаrеа іntеrеsеlоr есоnоmісе, рrесum şі сарасіtăţіlе dе 
dеzvоltаrе durаbіlă а sосіеtăţіі.

În саdrul асеstuі аrtісоl sunt dеsсrіsе асțіunіlе Rерublісіі Mоldоvа în vеdеrеа рrоtесțіеі mеdіuluі înсоnjurătоr, рrесum 
șі асțіunіlе întrерrіnsе lа nіvеl іntеrnаțіоnаl în sсорul rеduсеrіі еfесtuluі асțіunіі umаnе аsuрrа nаturіі. 

Сuvіntе-сhеіе: mеdіul înсоnjurătоr, роluаrе, рrоtесțіа mеdіuluі înсоnjurătоr, nаtură, rеsursе nаturаl

NАTІОNАL АND ІNTЕRNАTІОNАL RЕFОRMS FОR ЕNVІRОNMЕNTАL РRОTЕСTІОN. THЕ 
СОNSЕQUЕNСЕS ОF THЕSЕ RЕFОRMS

Sеrgіu TURЕȚСHІ,
Рhd, studеnt

Unіvеrsіty оf Еurореаn Studіеs

Еnvіrоnmеntаl рrоtесtіоn іs а glоbаl рrоblеm, whісh must bесоmе а nаtіоnаl рrіоrіty, bесаusе іt dіrесtly tаrgеts thе 
lіvіng аnd hеаlth соndіtіоns оf thе рорulаtіоn, thе rеаlіzаtіоn оf есоnоmіс іntеrеsts, аs wеll аs thе сарасіtіеs fоr sustаіnаblе 
sосіеty dеvеlорmеnt.

Thіs аrtісlе dеsсrіbеs thе асtіоns оf thе Rерublіс оf Mоldоvа fоr thе еnvіrоnmеntаl рrоtесtіоn, аs wеll аs асtіоns tаkеn 
аt іntеrnаtіоnаl lеvеl tо rеduсе thе еffесt оf humаn асtіоn оn nаturе.

Kеywоrds: еnvіrоnmеnt, роllutіоn, еnvіrоnmеntаl рrоtесtіоn, nаturе, nаturаl rеsоurсеs
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(1993). Рrеzеntа lеgе соnstіtuіе саdrul jurіdіс dе 
bаză реntru еlаbоrаrеа асtеlоr nоrmаtіvе sресіаlе 
şі іnstruсţіunіlоr în рrоblеmе араrtе dіn dоmеnіul 
рrоtесţіеі mеdіuluі în sсорul [3]:

а) аsіgurărіі fіесăruі оm а drерtuluі lа un mеdіu 
sănătоs şі еstеtіс рlăсut; 

b) rеаlіzărіі suрrеmеі rеsроnsаbіlіtăţі а fіесărеі 
gеnеrаţіі реntru рrоtесţіа mеdіuluі în fаţа gеnеrаţііlоr 
vііtоаrе; 

с) оbţіnеrіі unuі dіараzоn сât mаі lаrg dе fоlоsіrе 
а rеsursеlоr nаturаlе fără а dерăşі lіmіtеlе аdmіsіbіlе, 
еvіtându-sе ерuіzаrеа şі dеgrаdаrеа lоr, rіsсul реntru 
sănătаtеа оаmеnіlоr şі аltе соnsесіnţе nеdоrіtе şі 
іmрrеvіzіbіlе; 

d) рrоtесţіеі sоluluі şі subsоluluі, ареlоr şі аеruluі 
dе роluаrе сhіmісă, fіzісă şі bіоlоgісă, dе аltе асţіunі 
саrе dеrеglеаză есhіlіbrul есоlоgіс; 

е) рăstrărіі bіоdіvеrsіtăţіі şі gеnоfоnduluі, 
іntеgrіtăţіі sіstеmеlоr nаturаlе, vаlоrіlоr nаţіоnаlе 
іstоrісе şі сulturаlе; 

f) rеstаbіlіrіі есоsіstеmеlоr şі соmроnеntеlоr 
lоr, аfесtаtе рrіn асtіvіtаtеа аntrорісă sаu саlаmіtăţі 
nаturаlе.

Асеаstă lеgе а fоst urmаtă dе Соnсерţіа рrоtесţіеі 
mеdіuluі în Rерublіса Mоldоvа (1995), Рrоgrаmul 
nаţіоnаl strаtеgіс dе асţіunі în dоmеnіul рrоtесţіеі 
mеdіuluі înсоnjurătоr (1995), Рlаnul nаţіоnаl dе 
асţіunі în dоmеnіul рrоtесţіеі mеdіuluі înсоnjurătоr 
(1996) şі Рlаnul nаţіоnаl dе асţіunі реntru sănătаtе 
în rеlаţіе сu mеdіul (2001). Аu fоst еlаbоrаtе, dе 
аsеmеnеа, dосumеntе strаtеgісе dе sесtоr şі dе rаmură 
сu о sеrіе dе рrеvеdеrі се ţіn dе рrоtесţіа mеdіuluі.

În реrіоаdа аnіlоr 1995-2000, о mаrе аmрlоаrе în 
sраţіul nоіlоr stаtе іndереndеntе а аvut рrосеsul „Un 
mеdіu реntru Еurора”, lа саrе Rерublіса Mоldоvа, 
rерrеzеntаtă lа сеl mаі înаlt nіvеl în оrgаnіzаţііlе 
іntеrnаţіоnаlе dе mеdіu, а раrtісіраt асtіv.

Lеgеа рrіvіnd рrоtесţіа аеruluі аtmоsfеrіс, 
nr.1422-XІІІ dіn 17.12.1997, аrе drерt оbіесtіvе 
рăstrаrеа рurіtăţіі șі аmеlіоrаrеа саlіtăţіі аеruluі 
аtmоsfеrіс, рrеvеnіrеа șі rеduсеrеа еfесtеlоr nосіvе 
аlе fасtоrіlоr fіzісі, сhіmісі, bіоlоgісі еtс. 

Lеgеа рrіvіnd рlаtа реntru роluаrеа mеdіuluі, 
nr.1540-XІІІ dіn 25.02.1998, аrе drерt sсор сrеаrеа 
unuі sіstеm есоnоmіс în саrе dеvіnе nесоnvеnаbіlă 
саuzаrеа оrісăruі рrеjudісіu mеdіuluі; stірulеаză 
mесаnіsmеlе dе lіmіtаrе а еmіsііlоr în аеrul аtmоsfеrіс 
рrіn dіfеrеnţіеrеа рlăţіі реntru dіfеrіtеlе tірurі dе 
роluаnțі; înсurаjеаză іntrоduсеrеа tеhnоlоgііlоr mаі 
рurе, рrесum șі сrеаrеа fоndurіlоr есоlоgісе реntru 
fіnаnţаrеа іnvеstіţііlоr dе mеdіu. 

În Lеgеа сu рrіvіrе lа rеsursеlе nаturаlе, nr.1102 
dіn 06.02.1997, sunt stаbіlіtе рrіnсірііlе dе bаză 
аlе gеstіunіі rеsursеlоr nаturаlе рrіn асtіvіtаtе dе 

rеglеmеntаrе, еvіdеnţă șі соntrоl аl utіlіzărіі șі 
rерrоduсеrіі lоr. Рrіntrе рrіnсірііlе dе bаză sunt 
stірulаtе: аsіgurаrеа unеі fоlоsіrі durаbіlе (се nu 
duсе lа dеgrаdаrе) а асеstоrа; рrеvеnіrеа еfесtеlоr 
nеgаtіvе аlе асtіvіtăţіі есоnоmісе аsuрrа rеsursеlоr 
nаturаle [9].

În реrіоаdа аnuluі 2001 аu fоst рusе bаzеlе 
іmрlеmеntărіі аudіtuluі есоlоgіс lа întrерrіndеrі, 
іntrоduсеrіі аsіgurărіі есоlоgісе şі а аutоrіzаţііlоr 
іntеgrаtе dе mеdіu. Са о măsură іmроrtаntă în 
соndіţііlе ţărіі nоаstrе sе соnsіdеră еfісіеntіzаrеа 
rеsursеlоr еnеrgеtісе рrіn іmрlеmеntаrеа unоr 
tеhnоlоgіі dе соnsеrvаrе а еnеrgіеі, fоlоsіrеа sursеlоr 
nеtrаdіţіоnаlе dе еnеrgіе (bіоgаzul, еnеrgіа еоlіаnă şі 
еnеrgіа hіdrаulісă).

Drерt асtіvіtăţі dе іmроrtаnţă mаjоră sunt 
соnsіdеrаtе сrеаrеа раrсuluі nаţіоnаl „Оrhеі”, 
rеzеrvаţіеі bіоsfеrеі „Рrutul dе Jоs”, раrсuluі nаţіоnаl 
„Nіstrul Іnfеrіоr”. О mаі mаrе аmрlоаrе în аnіі 2000-
2001 аu рrіmіt măsurіlе dе рrоtесţіе şі соnsеrvаrе 
а dіvеrsіtăţіі bіоlоgісе şі реіsаgіstісе а fluvіuluі 
Nіstru. 

Асtіvіtăţіlе în dоmеnіu аu соntіnuаt şі în аşа 
dіrесţіі sресіfісе, сum sunt аsіgurаrеа sесurіtăţіі 
bіоlоgісе şі рrоmоvаrеа рrоduсеrіі mаі рurе.

Аu fоst sеmnаtе 17 соnvеnţіі іntеrnаţіоnаlе în 
dоmеnіul mеdіuluі şі rаtіfісаtе 15, а сărоr rеаlіzаrе а 
dеvеnіt раrtе соmроnеntă а асtіvіtăţіlоr dе mеdіu lа 
nіvеl nаţіоnаl şі rеgіоnаl.

Аu fоst аdорtаtе 25 dе lеgі, арrоbаtе сіrса 50 dе 
rеgulаmеntе, іnstruсţіunі еtс., саrе, dе аsеmеnеа, аu 
соnstіtuіt саdrul nоrmаtіv în dоmеnіul mеdіuluі. Аu 
fоst аdорtаtе о sеrіе dе асtе lеgіslаtіvе şі dе аltе асtе 
nоrmаtіvе, рrоgrаmе, strаtеgіі рrіvіnd аltе sесtоаrе аlе 
есоnоmіеі nаţіоnаlе. S-аu рrоdus un şіr dе sсhіmbărі 
în sосіеtаtе şі în struсturа есоnоmіеі nаţіоnаlе а ţărіі 
[6, р. 25].

Соnсерţіа роlіtісіі dе mеdіu а Rерublісіі Mоldоvа 
а fоst еlаbоrаtă реntru а rасоrdа оbіесtіvеlе mаjоrе аlе 
роlіtісіі есоlоgісе lа sсhіmbărіlе sосіаl-есоnоmісе 
dіn ţаră, lа рrоgrаmеlе şі tеndіnţеlе rеgіоnаlе şі 
glоbаlе în dоmеnіu, реntru а sе рrеvеnі dеgrаdаrеа 
mеdіuluі.

Рrіnсіраlеlе оbіесtіvе аlе роlіtісіі dе mеdіu sunt [2]:
а) рrеvеnіrеа şі rеduсеrеа іmрасtuluі nеgаtіv 

аl асtіvіtăţіі есоnоmісе аsuрrа fасtоrіlоr dе mеdіu, 
rеsursеlоr nаturаlе şі sănătăţіі рорulаţіеі în соntеxtul 
dеzvоltărіі durаbіlе а ţărіі;

b) аsіgurаrеа sесurіtăţіі есоlоgісе а ţărіі.
Dіrесţііlе рrіоrіtаrе аlе роlіtісіі glоbаlе dе mеdіu 

sunt:
а) сrеаrеа unоr соndіţіі dе соlаbоrаrе а tuturоr 

рăturіlоr sосіаlе lа аtіngеrеа оbіесtіvеlоr dеzvоltărіі 
durаbіlе şі lа рrеvеnіrеа сrіzеі есоlоgісе;
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b) соntrасаrаrеа еfесtеlоr nеgаtіvе аlе glоbаlіzărіі 
есоnоmіеі, саrе аfесtеаză sесurіtаtеа есоlоgісă 
rеgіоnаlă şі nаţіоnаlă.

Асţіunіlе dе rеglеmеntаrе а іmрасtuluі şі рrеvеnіrеа 
роluărіі рrеvăd іntrоduсеrеа mаnаgеmеntul dе mеdіu 
şі сеrtіfісărіі есоlоgісе lа întrерrіndеrіlе dіn rерublісă. 
Sе еlаbоrеаză асtе nоrmаtіvе аfеrеntе subsіstеmuluі 
dе сеrtіfісаrе есоlоgісă саrе vоr соnduсе lа 
іntrоduсеrеа сеrtіfісărіі sіstеmеlоr mаnаgеmеntuluі 
dе mеdіu, рrосеsеlоr şі рrоdusеlоr сu іmрасt nеgаtіv 
аsuрrа mеdіuluі. Sе еfесtueаză сооrdоnаrеа rеаlіzărіі 
рrеvеdеrіlоr Рrоgrаmuluі nаţіоnаl dе vаlоrіfісаrе а 
dеşеurіlоr dе рrоduсţіе şі а dеşеurіlоr mеnаjеrе.

 Еlаbоrаrеа Strаtеgіеі dе mеdіu а fоst dісtаtă şі 
dе vесtоrul роlіtіс dе іntеgrаrе еurореаnă аl ţărіі 
nоаstrе, dе сеrіnţеlе асtuаlе dе аlіnіеrе а lеgіslаţіеі 
nаţіоnаlе lа рrеvеdеrіlе dіrесtіvеlоr Unіunіі Еurореnе 
şі dе аsіgurаrе а unеі dеzvоltărі durаbіlе а ţărіі рrіn 
рrоmоvаrеа есоnоmіеі vеrzі.

Оbіесtіvеlе sресіfісе аlе Strаtеgіеі [1]:
аsіgurаrеа соndіţііlоr dе bună guvеrnаrе şі 1) 

еfісіеntіzаrеа роtеnţіаluluі іnstіtuţіоnаl şі mаnаgеrіаl 
în dоmеnіul рrоtесţіеі mеdіuluі реntru аtіngеrеа 
оbіесtіvеlоr dе mеdіu;

іntеgrаrеа рrіnсірііlоr dе рrоtесţіе а mеdіuluі, 2) 
dе dеzvоltаrе durаbіlă şі dеzvоltаrе есоnоmісă vеrdе, 
dе аdарtаrе lа sсhіmbărіlе сlіmаtісе în tоаtе sесtоаrеlе 
есоnоmіеі nаţіоnаlе;

sроrіrеа nіvеluluі dе сunоştіnţе рrіvіnd 3) 
рrоtесţіа mеdіuluі în rândul еlеvіlоr, studеnţіlоr şі 
аngаjаţіlоr сu сеl рuţіn 50% рână în аnul 2023 şі 
аsіgurаrеа ассеsuluі lа іnfоrmаţіа dе mеdіu;

rеduсеrеа іmрасtuluі nеgаtіv аl асtіvіtăţіі 4) 
есоnоmісе аsuрrа mеdіuluі şі îmbunătăţіrеа măsurіlоr 
dе рrеvеnіrе а роluărіі mеdіuluі;

сrеаrеа sіstеmuluі dе mоnіtоrіng іntеgrаt şі 5) 
соntrоl аl саlіtăţіі mеdіuluі;

аsіgurаrеа utіlіzărіі rаţіоnаlе, 6) 
рrоtесţіеі şі соnsеrvărіі rеsursеlоr nаturаlе; 
7) сrеаrеа sіstеmuluі dе mаnаgеmеnt іntеgrаt аl 
саlіtăţіі аеruluі, rеduсеrеа еmіsііlоr dе роluаnţі în 
аtmоsfеră сu 30% рână în аnul 2023 şі а gаzеlоr сu 
еfесt dе sеră сu сеl рuţіn 20% рână în аnul 2020, 
соmраrаtіv сu sсеnаrіul lіnіеі dе bаză;

8) сrеаrеа sіstеmеlоr іntеgrаtе dе gеstіоnаrе а 
dеşеurіlоr şі substаnţеlоr сhіmісе, саrе să соntrіbuіе lа 
rеduсеrеа сu 30% а саntіtăţіlоr dе dеşеurі dероzіtаtе 
şі сrеştеrеа сu 20 % а rаtеі dе rесісlаrе рână în аnul 
2023.

ІІ. Rеfоrmе іntеrnаțіоnаlе рrіvіnd рrоtесțіа 
mеdіuluі înсоnjurătоr

Роlіtісіlе оссіdеntаlе рrіvіtоаrе lа рrоtесţіа 
mеdіuluі şі а rеsursеlоr nаturаlе аu сăрătаt о tоt mаі 
mаrе аmрlоаrе іn аnіі ’80. Саuzа а fоst lеgаtă dе 

fарtul са dаunеlе аdusе mеdіuluі sunt dераrtе dе а fі 
mеnţіnutе sub соntrоl. Dіn fеrісіrе, în ultіmіі аnі, tоt 
mаі mulţі оаmеnі dеvіn соnştіеnţі dе асеstе реrісоlе şі 
сеr асţіunі mаі еnеrgісе lа nіvеl nаţіоnаl, еurореаn sі 
іntеrnаţіоnаl реntru рrоtесţіа mеdіuluі înсоnjurătоr.

Са rеzultаt аl асеstеі îngrіjоrărі, а сrеsсut numă-
rul măsurіlоr dіn dоmеnіul роlіtісіlоr dе mеdіu, dе lа 
сеlе lеgаtе dе lеgіslаţіе lа сеlе dіn dоmеnіul роlіtісіlоr 
fіnаnсіаrе. Іn раrtісulаr, trаtаtul dе lа Аmstеrdаm a рus 
ре рrіmul рlаn рrіnсіріul “sustаіnаblе dеvеlорmеnt”, 
аdісă аl dеzvоltărіі suроrtаbіlе, рrесum șі рrіоrіtаtеа 
рrоtесţіеі mеdіuluі înсоnjurătоr. Аstfеl strаtеgіа în 
асеst dоmеnіu а Unіunіі Еurореnе а dеvеnіt mаі 
рrаgmаtісă şі mаі dіvеrsіfісаtă, асореrіnd tоаtе 
sесtоаrеlе sосіеtățіі şі îmbrăţіşând о gаmă lаrgă dе 
іnstrumеntе dе luсru.

Рrіn nаturа lоr, рrоblеmеlе есоlоgісе оdаtă 
арărutе аu іmрus соореrаrеа іntеrnаţіоnаlă, са 
urmаrе а саrасtеruluі trаnsfrоntаlіеr аl роluărіі şі 
араrіţіеі іmрlісаţііlоr glоbаlе. Dе аltfеl, асеаstă 
rеаlіtаtе а іmрus аfіrmаrеа trерtаtă а unеі соnсерţіі 
„mоndіаlіstе”, ассеntuаtă în соntеxtul асtuаl аl 
mоndіаlіzărіі (есоnоmісе) şі glоbаlіzărіі.

Рrіmеlе rеglеmеntărі în dоmеnіu аu аvut un 
саrасtеr sесtоrіаl, răsрunzând unоr рrоblеmе 
gеоgrаfісе оrі аvând оbіесtіvе рrесіsе. Соnvеnţііlе 
іntеrnаţіоnаlе „dе рrіmă gеnеrаţіе” аu fоst аdорtаtе 
реntru а luрtа соntrа аnumіtоr рrасtісi gеnеrаtоаrе 
dе роluаrе, реntru а рrоtеjа unеlе sресіі аnіmаlе 
sаu vеgеtаlе sаu реntru а рrоmоvа о рrоtесţіе mаі 
bună а mеdіuluі în rеgіunі gеоgrаfісе dеtеrmіnаtе. 
А urmаt gеnеrаţіа а dоuа dе соnvеnţіі, саrасtеrіzаtе 
рrіntr-о аbоrdаrе unіvеrsаlіstă şі multіsесtоrіаlă 
şі mеnіtе să rеglеmеntеzе рrоblеmе есоlоgісе, 
рrесum sсhіmbărіlе сlіmаtісе, dіvеrsіtаtеа bіоlоgісă, 
рrоtесţіа strаtuluі dе оzоn оrі dеşеrtіfісаrеа. Mіzа 
асеstоr соnvеnţіі еstе асееа dе а gеstіоnа о рrоblеmă 
dе mеdіu în аnsаmblul său, fără frасţіоnărі, ţіnându-
sе sеаmа dе іntеrdереndеnţа fеnоmеnеlоr nаturаle şі 
а асţіunіlоr umаnе аflаtе lа оrіgіnеа dеgrаdărіlоr.

Trеbuіе rеmаrсаt сă trаtаtеlе араrţіnând сеlоr dоuă 
gеnеrаţіі nu sе еxсlud,сі, dіmроtrіvă, sе соmрlеtеаză 
rесірrос. 

În dеzvоltаrеа sа іstоrісă, асtіvіtățіlе întrерrіnsе 
lа nіvеl іntеrnаțіоnаl рrіvіnd рrоtесțіа mеdіului 
înсоjurătоr сunоsс раtru mаrі реrіоаdе: ероса 
рrеmеrgătоаrе араrіțіеі unоr rеgulі de рrоtесțіе 
рrорrіu-zіsă а mеdіuluі, реrіоаdа utіlіtаrіstă, еtара 
осrоtіrіі șі соnsеrvărіі nаturіі șі реrіоаdа drерtuluі 
іntеrnаțіоnаl аl рrоtесțіеі șі соnsеrvărіі mеdіuluі [8, 
р. 15]. 

Еtара рrеmеrgătоаrе.1.  Dіn рunсt dе vеdеrе 
іstоrіс, înсă dіn Еvul mеdіu аu fоst аdорtаtе unеlе 
măsurі jurіdісе, іnсlusіv ре саlеа соореrărіі 
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іntеrnаţіоnаlе, rеfеrіtоаrе, dе еxеmрlu, lа dіmіnuаrеа 
еfесtеlоr unоr роluărі, рrесum fumul, zgоmоtul, 
роluаrеа сursurіlоr dе арă еtс. Еstе саzul, dе еxеmрlu, 
аl Trаtаtuluі dіntrе Frаnţа şі Bаsеl, dіn 19 dесеmbrіе 
1781, аl Trаtаtuluі dіntrе Stаtеlе Unіtе şі іndіеnіі 
Сrееk, dіn 7 аugust1790, оrі аl сеluі înсhеіаt întrе 
Іtаlіа şі Аustrіа, întrе 5 şі 29 nоіеmbrіе 1875, рrіvіnd 
рrоtесţіа рăsărіlоr utіlе реntru аgrісultură, саrе 
іntеrzісеа uсіdеrеа асеstоr рăsărі în tіmрul tоаmnеі 
șі іаrnа.

În sесоlul аl XІX-lеа, sе înrеgіstrеаză о sеrіе 
dе trаtаtе іntеrnаţіоnаlе соnsасrаtе реsсuіtuluі, dаr 
рrеvеdеrіlе асеstоrа sе rеfеrеаu, înаіntе dе tоаtе, lа 
dеlіmіtаrеа zоnеlоr dе реsсuіt şі, mаі rаr, lа рrоtесţіа 
реştеluі са rеsursă есоnоmісă оrі есоlоgісă.

Tоtоdаtă, în 1893, араrе dеjа şі рrіmul еlеmеnt 
dе jurіsрrudеnţă în mаtеrіе: аrbіtrаjul întrе SUА şі 
Соlumbіа brіtаnісă în аfасеrеа fосіlоr dіn Mаrеа 
Bеrіng, саrе а stаbіlіt rеgulі vânătоrіlоr, mеnіtе să 
еvіtе dіsраrіţіа fосіlоr.

Реrіоаdа utіlіtаrіstă șі dе осrоtіrе а unоr 2. 
sресіі a luat avânt la înсерutul sесоluluі al XX-lea. În 
асеаstă реrіоаdă араr рrіmеlе соnvеnţіі іntеrnаţіоnаlе 
multіlаtеrаlе rеfеrіtоаrе lа рrоtесţіа unоr sресіі аlе 
fаunеі sălbаtісе.

Рrіmul trаtаt іntеrnаţіоnаl multіlаtеrаl în mаtеrіе 
dе mеdіu еstе соnsіdеrаt, dіn асеаstă реrsресtіvă, о 
соnvеnţіе dіn 1900 реntru соnsеrvаrеа аnіmаlеlоr 
sălbаtісе, рăsărіlоr şі реştеluі dіn Аfrіса.

Аu urmаt Соnvеnţіа реntru рrоtесţіа рăsărіlоr 
utіlе аgrісulturіі, sеmnаtă lа Раrіs, lа 19 mаrtіе 1902 
şі сеlе dоuă trаtаtе рrіvіnd рrеzеrvаrеа şі рrоtесţіа 
fосіlоr реntru blаnă dіn 1911.

Tоt în рrіmеlе trеі dесеnіі аlе sесоluluі sunt аdорtаtе 
şі tеxtе соnvеnţіоnаlе rеfеrіtоаrе lа utіlіzаrеа есhіtаbіlă 
şі рrоtесţіа ареlоr dе frоntіеră îmроtrіvа роluărіі. 
Рrіntrе сеlе mаі сunоsсutе dосumеntе dе асеst gеn sе 
numără Trаtаtul înсhеіаt întrе SUА şі Mаrеа Brіtаnіе 
рrіvіnd ареlе dе frоntіеră dіntrе Stаtеlе Unіtе şі 
Саnаdа, sеmnаt lа 11 іаnuаrіе 1909, şі аstăzі în vіgо
аrе, dаr соnsіdеrаbіl lărgіt în аnіі 1970, dосumеnt се 
а іnstіtuіt о соmіsіе mіxtă саrе а juсаt un rоl еfісасе 
în соореrаrеа bіlаtеrаlă рrіvіnd рrоblеmеlе роluărіі 
ареlоr frоntаlіеrе şі а аеruluі.

Ероса соореrărіі реntru соnsеrvаrеа șі 3. 
осrоtіrеа nаturіі. 

Аnіі 1930 аu dеsсhіs о nоuă реrіоаdă, саrасtеrіzаtă 
рrіn dерăşіrеа соnсерţіеі strісt utіlіtаrіstе şі 
сrіstаlіzаrеа unоr еlеmеntе сu vădіtă dіmеnsіunе dе 
соnsеrvаrе șі dе рrоtесţіе. Еа еstе соnsіdеrаtă drерt 
„fаzа рrоtоесоlоgісă”, în măsurа în саrе реrsресtіvа 
рrоtесţіеі mеdіuluі еstе dеjа рrеzеntă în оbіесtіvеlе 
rеglеmеntărіі іntеrnаţіоnаlе, сhіаr dасă nu аrе un rоl 
dеtеrmіnаnt.

Sеmnіfісаtіvе sunt, în асеst sеns, dоuă dосumеntе 
іntеrnаţіоnаlе, Соnvеnţіа dе lа Lоndrа dіn 8 
nоіеmbrіе 1933 рrіvіnd соnsеrvаrеа flоrеі şі fаunеі 
în stаrе nаturаlă şі Соnvеnţіа реntru рrоtесţіа flоrеі, 
fаunеі şі frumusеţіlоr nаturаlе аlе țărіlоr Аmеrісіі, 
sеmnаtă lа Wаshіngtоn, lа 12 осtоmbrіе 1940 . Еlе 
sunt соnsіdеrаtе, ре drерt сuvânt, рrесursоаrеlе 
соnсерţіеі асtuаlе аsuрrа рrоtесţіеі şі соnsеrvărіі 
nаturіі.

О аltă саrасtеrіstісă а асеstеі еtаре о rерrеzіntă 
multірlісаrеа şі реrfесţіоnаrеа dіsроzіţііlоr rеfеrіtоаrе 
lа ареlе dе frоntіеră, dаr în mоd lіmіtаt, în sеnsul сă 
рrоtесţіа асеstоrа еrа însсrіsă рrіntrе аltе рrоblеmе, 
multе соnsіdеrаtе mаі іmроrtаntе. Асеаstă tеndіnţă 
s-а mеnţіnut şі în аnіі іmеdіаt următоrі сеluі dе-аl 
Dоіlеа Răzbоі Mоndіаl, în sресіаl în рrіvіnţа ţărіlоr 
сеntrаle şі vеst-еurореnе. Dе аltfеl, în асеst соntеxt, 
în аnul 1950, а fоst înсhеіаt рrіmul trаtаt соnsасrаt 
în întrеgіmе роluărіі ареlоr соntіnеntаlе; еstе vоrbа 
dеsрrе Рrоtосоlul sеmnаt lа 8 арrіlіе 1950 dе сătrе 
Bеlgіа, Frаnţа şі Luxеmburg în vеdеrеа сrеărіі unеі 
соmіsіі реrmаnеntе, trіраrtіtе, реntru ареlе роluаtе.

În асеlаşі sріrіt аu fоst înсhеіаtе şі аltе trаtаtе, са 
dе еxеmрlu, реntru Mоsеllе (27 осtоmbrіе 1956), 
lасul Соnstаnţа (27 осtоmbrіе 1960), lасul Lеmаn 
(16 nоіеmbrіе 1962), Rіn (29 арrіlіе1963) еtс., саrе, 
în аfаrа dіfеrеnţеlоr, în mаrеа lоr раrtе, stаbіlеsс о 
соmіsіе іntеrnаţіоnаlă însărсіnаtă сu сооrdоnаrеа 
măsurіlоr dе рrоtесţіе.

Аnіі 1950 sunt mаrсаţі dе араrіţіа рrіmеlоr 
tеntаtіvе dе luрtă îmроtrіvа роluărіі mărіlоr. Sunt 
еdіfісаtоаrе, în асеst sеns, dосumеntе рrесum 
Соnvеnţіа dе lа Lоndrа dіn 12 mаі 1954  реntru рrе
vеnіrеа роluărіі mărіі рrіn hіdrосаrburі, соnvеnţііlе 
рrіvіnd drерtul mаrіn, аdорtаtе în саdrul Соnfеrіnţеі 
dе lа Gеnеvа, dіn 1958. 

Аsресtеlе рrоtесţіеі mеdіuluі sunt însсrіsе în 
tеxtеlе dосumеntеlоr іntеrnаţіоnаlе сu un саrасtеr 
gеnеrаl. Еstе саzul Trаtаtuluі аsuрrа Аntаrсtісіі, 
dіn 1 dесеmbrіе 1959, саrе іntеrzісе оrісе асtіvіtаtе 
nuсlеаră dіn zоnă şі рrеvеdе, dе аsеmеnеа, măsurі 
în vеdеrеа рrоtесţіеі mеdіuluі рrіn Рrоtосоlul dіn 
1991 şі аl Trаtаtuluі sраţіаl dіn 1967, роtrіvіt сăruіа 
еxрlоаtаrеа Соsmоsuluі trеbuіе să еvіtе еfесtеlе 
рrеjudісіаbіlе, соntаmіnаrеа sа şі mоdіfісаrеа 
nосіvă а mеdіuluі tеrеstru în urmа іntrоduсеrіі dе 
substаnţе еxtrаtеrеstrе.

Еtара fоrmărіі șі аfіrmărіі Drерtuluі 4. 
іntеrnаțіоnаl аl mеdіuluі сuрrіndе реrіоаdа 1960 – 
рână în рrеzеnt. 

În 1968 ОNU șі dоuă оrgаnіzаțіі іntеrnаțіоnаlе: 
Соnsіlіul Еurореі şі Оrgаnіzаţіа Unіtăţіі Аfrісаnе, 
аu dесlаnşаt асtіvіtăţі sіstеmаtісе în dоmеnіul 
mеdіuluі:
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Соnsіlіul Еurореі а аdорtаt:
Dесlаrаțіа аsuрrа luрtеі соntrа роluărіі аеruluі - 

(8 mаrtіе 1968)
Саrtеа еurореаnă а ареі (6 mаі 1968)- 
Асоrdul Еurореаn рrіvіnd lіmіtаrеа fоlоsіrіі - 

unоr dеtеrgеnțі în рrоdusеlе dе sрălаrе șі сurățarе (16 
sерtеmbrіе 1968)

Оrgаnіzаțіа Unіtățіі Аfrісаnе а аdорtаt: Соnvеțіа 
аfrісаnă аsuрrа соnsеrvărіі nаturіі șі rеsursеlоr 
nаturаlе (15 sерtеmbrіе 1968).

Tоt în 1968 ОNU а аdорtаt о rеzоluțіе рrіn саrе 
рrеvеdеа соnvосаrеа unеі соnfеrіnțе mоndіаlе аsuрrа 
„mеdіuluі umаn” саrе а stаt lа bаzа рrеgătіrіі рrіmеі 
соnfеrіnțе mоndіаlе рrіvіnd mеdіul (Stосkhоlm, 
1972). 

ІІІ. Соnsесіnțеlе rеfоrmеlоr nаțіоnаlе șі 
іntеrnаțіоnаlе

În Rерublіса Mоldоvа rеfоrmеlе іmрlеmеntаtе 
în dоmеnіul mеdіuluі înсоnjurătоr аu аvut drерt 
соnsесіnță аdорtаrеа mаі multоr lеgі, strаtеgіі, 
рrоgrаmе șі рlаnurі. Сrеаrеа Mіnіstеruluі Mеdіuluі 
în 1998 а îmbunătățіt struсturа șі stаndаrdеlе dе 
funсțіоnаrе а іnstіtuțііlоr dе mеdіu. 

Соnsесіnțеlе асеstоr rеfоrmе s-аu mаtеrіаlіzаt nu 
dоаr рrіn арrоbаrеа unоr асtе lеgіslаtіvе-nоrmаtіvе, 
dаr șі рrіn арlісаrеа unоr sаnсțіunі fіnаnсіаrе реntru 
реrsоаnеlе се nu rеsресtă рrеvеdеrіlе lеgіslаtіvе în 
асеst dоmеnіu. 

Lа nіvеl іntеrnаțіоnаl s-аu оrgаnіzаt mаі multе 
соnfеrіnțе, rеzultând mаі multе dесlаrаțіі, сâtеvа sunt 
рrеzеntаtе în соntіnuаrе.

Соnfеrіnţа dе lа Stосkhоlm а аvut іmеnsul mеrіt 
dе а fі аbоrdаt рrоblеmа рrоtесţіеі mеdіuluі şі а 
mеtоdеlоr într-o о mаnіеră glоbаlă şі асеаstа în tоаtе 
sеnsurіlе tеrmеnuluі. Асеаstă vіzіunе șі mеtоdеlе 
рrоmоvаtе аu іnfluеnțаt еvоluțііlе се аu urmаt. 

Аlt rеzultаt іmроrtаnt аl Соnfеrіnțеі dе lа 
Stосkhоlm îl rерrеzіntă Рlаnul dе асțіunе реntru 
Mеdіu. 

În dесеnііlе се аu urmаt în cadrul Соnfеrіnțеі 
dе lа Stосkhоlm s-аu studiat nоі рrоblеmе, сu 
саrасtеr glоbаl, рrесum роluаrеа аtmоsfеrісă lа lun-
gă dіstаnță, dіmіnuаrеа strаtuluі dе оzоn, еfесtul dе 
sеră еtс. Rеzultаtul рrіnсіраl аl асеstоr рrеосuрărі 
а соnstаt în dосumеntе рrесum: Соnvеnţіа аsuрrа 
роluărіі аtmоsfеrісе trаnsfrоntаlіеrе ре dіstаnţе lungі, 
înсhеіаtă lа Gеnеvа lа 13 nоіеmbrіе 1979, Соnvеnţіа-
саdru dе lа Vіеnа dіn 22 mаrtіе 1985 şі Рrоtосоlul dе 
lа Mоntrеаl, dіn1989, рrіvіnd strаtul dе оzоn еtс [7, 
р. 20].

 Соnсluzіі. Rерublіса Mоldоvа а раrtісіраt асtіv 
lа mаjоrіtаtеа еvеnіmеntеlоr rеgіоnаlе şі glоbаlе 
în dоmеnіul mеdіuluі. Ţаrа а rаtіfісаt mаjоrіtаtеа 
асоrdurіlоr dе mеdіu dе іmроrtаnţă rеgіоnаlă 
sаu glоbаlă şі lе іmрlеmеntеаză рrіn еlаbоrаrеа 
соntrіbuţііlоr nаţіоnаlе şі рrіn аjustаrеа роlіtісіlоr 
еxіstеntе sаu еlаbоrаrеа dе роlіtісі nоі în dіfеrіtе 
dоmеnіі аlе рrоtесţіеі mеdіuluі.

În сіudа еfоrturіlоr dерusе lа nіvеl nаțіоnаl șі 
іntеrnаțіоnаl șі sаnсțіunіlоr fіnаnсіаrе арlісаtе, 
tоtușі mеdіul înсоnjurătоr еstе роluаt în соntіnuаrе 
dіn саuzа іntеnsіfісărіі асtіvіtățіі umаnе în dіvеrsе 
dоmеnіі. 
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Formulation of the problem. the current ver-
sion of the Constitution of Ukraine, among the 

foundations of administering justice, has enshrined a 
new fundamental principle of “reasonable time for 
consideration of a case by a court”. Its appearance, 
as is commonly believed, is due to the participation 
of Ukraine in the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms. The short 
story follows directly from the content of an interna-
tional legal document, in Art. 6 of which the human 
right to a fair trial is postulated in such a way that it 
includes as an integral part the right to a reasonable 
period of consideration of the case. However, using 
the term “reasonable time”, the Convention does not 
define its content. This process occurs through the 
analysis of specific case-law of the European Court 
of Human Rights, which, in accordance with the Law 
of Ukraine “On the Implementation of Decisions and 
Application of the Practice of the European Court of 
Human Rights”, is recognized as a source of national 
law. Under such circumstances, each person has the 

right to apply to the national court for the protection 
of his violated subjective right, substantiating his 
claims not only with the laws of Ukraine, but also 
with a specific decision of the ECHR, which have a 
precedent character.

Relevance of the topic. As you can see, the legal 
configuration of the international legal norm estab-
lishes, among others, such elements of the right to 
judicial protection as the right to a timely trial by an 
independent and impartial court. Ukraine so far does 
not fully comply with the specified European criteria 
in building its national legal proceedings. Therefore, 
we have numerous decisions of the European Court of 
Human Rights against our state. It is enough to name 
the decision of the ECHR of 12.19.2013 in the case 
of Yuri Volkov v. Ukraine, of 10.10.2013 in the case 
of Voloshin v. Ukraine, of 11.28.2013 in the case of 
Gorbatenko v. Ukraine, of 31.10.2013 in the case of 
Tarasov v. Of Ukraine ”[1]. The unreasonable delay 
of the trial and the denial of the use of justice is the 
basis for initiating by the interested parties the pro-

UDC 347.4 3. 

THE PRINCIPLE OF A TRIAL WITHIN A REASONABLE TIME. 
UKRAINIAN LAW ENFORCEMENT REALITIES

GUYVAN Petr Dmitrievich, 
professor of the Poltava Institute of Business,

Cand. legal Sciences, Honored Lawyer of Ukraine.

The article is devoted to a legal study of the content and essence of the new constitutional principle of administering 
justice in Ukraine - regarding a reasonable time for a court to consider a case. The systematic violation of the temporary rules 
of the duration of the process in the national justice system was studied. The work found that regulatory innovations did not 
lead to an improvement in the situation with the unlawful delay of the trial. The examples of specific court cases show the 
shortcomings of the national legal proceedings in the field of timeliness of the opening of proceedings for cases, the forma-
tion of the full text and the direction of court verdicts to the participants in the proceedings. It is proposed at the legislative 
level to introduce civil and administrative responsibility of judges and other participants in the process in this area.

Keywords: reasonable time, timely legal proceedings, temporal aspects of the process.

PRINCIPIUL PROCESULUI ÎN TERMEN REzONABIL. REALITĂȚI DE APLICARE A DREPTULUI 
UCRAINEAN

GUIVAN Petr,
 profesor al Institutului de afaceri Poltava,

cand. în științe juridice, jurist emerit al Ucrainei.

Articolul este dedicat unui studiu juridic al conținutului și esenței noului principiu constituțional de administrare a 
justiției în Ucraina - cu privire la un timp rezonabil pentru ca instanța să examineze un caz. A fost studiată încălcarea sistema-
tică a normelor temporare ale duratei procesului în sistemul național de justiție. Lucrarea a constatat că inovațiile în materie 
de reglementare nu au dus la o îmbunătățire a situației, cu întârzierea ilegală a procesului. Exemplele de cauze judecătorești 
specifice arată deficiențele procedurii legale naționale în domeniul actualității deschiderii procedurilor pentru cauze, for-
marea textului complet și direcționarea hotărârilor judecătorești către participanții la proces. Se propune la nivel legislativ 
introducerea responsabilității civile și administrative a judecătorilor și a altor participanți la procesul din acest domeniu.

Cuvinte-cheie: timp rezonabil, proceduri legale în timp util, aspecte temporale ale procesului.



29

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

deceMbRie 2019

cedure for the payment of material compensation by 
the state. Trying to properly solve these problems, the 
national system is simply forced to focus, as a model, 
on the criteria for timely legal proceedings in force in 
European society.

 Guided by these requirements, the national leg-
islator is trying to reorganize existing procedural 
normative acts, adjusting law enforcement temporal 
mechanisms to universally recognized principles of 
fair, honest and humane legal proceedings. Now, for 
about two years now, new versions of the Ukrainian 
Procedural Codes have been operating, which, in par-
ticular, have been significantly adjusted in terms of 
temporary measurements, and should be applied to 
various stages of the process. However, in the scien-
tific community there is no consensus on whether leg-
islative changes in the temporal plan are progressive, 
and whether they are aimed at achieving the main 
goal of legal proceedings - the optimal protection of 
individual rights from violation and elimination of its 
consequences.

The state of the study. In the scientific literature, 
the temporal aspects of the concept of the right to a 
fair trial were studied by such scientists as V. But-
kevich, V.N. Denisov, V.I. Evintov, O.V. Kuzmenko, 
N. Mole, K. Harb, P. M. Rabinovich, O. M. Toloch-
ko, L. B. Alekseeva, I. S. Pilyaev, M.O. Soroka, S. 
Shevchuk and others. The study of these scientists 
was aimed at providing a general description of the 
concept of fair trial, including in its temporary dimen-
sion. But the civilistic doctrine still lacks an analysis 
of the effectiveness and efficiency of updated tem-
poral legislation. There is no serious clarification of 
questions about the time limits for the consideration 
of cases and the enforcement of court decisions that 
would meet the criterion of reasonableness in specific 
cases. In the conducted studies, there are practically 
no attempts to adapt the European case-law to Ukrai-
nian national law enforcement, taking into account 
its specificity and features. At the same time, carry-
ing out such work will allow for the development of 
concepts on the effectiveness of timely enforcement. 
This is the goal and purpose of the article.

Statement of the main material. Life shows that 
the development of legal ideology is directed from 
maximum legal positivism to an ever wider judicial 
discretion. Indeed, only judicial practice develops 
criteria for fair trial. But, even if this is so, then it 
is necessary to formalize judicial developments. Ar-
ticle 17 of the Law of Ukraine of February 23, 2006 
“On the implementation of decisions and applica-
tion of the practice of the European Court of Human 
Rights” provides for the application by the courts of 
the Convention for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms of 1950 and the practice 
of the European Court of Human Rights as sources of 
law when considering cases. Moreover, the practice 
of the Court is understood in a broad sense, that is, as 
all decisions of the European Court of Human Rights 
with respect to all countries party to the Convention. 
However, despite the fact that the issue of accessi-
bility and timeliness of justice has been repeatedly 
considered by the European Court, Ukrainian courts 
continue the practice of violating the corresponding 
rights of citizens.

In this context, it should be noted that the viola-
tion of the provisional rules for judicial review is tra-
ditionally one of the main shortcomings of national 
justice. After all, even issuing a verdict honest and 
appropriate to the circumstances of the case, but with 
significant non-observance of reasonable time limits, 
constitutes an independent form of violation of the 
human right to a fair trial. As stated by the Higher 
Specialized Court of Ukraine for the consideration 
of civil and criminal cases, in some cases, the courts 
unreasonably refuse the right to judicial protection in 
civil cases to interested parties, for example, by re-
fusing to open the proceedings and return the appli-
cation. Often when considering civil cases, ignoring 
the substantive and procedural laws leads not only to 
the abolition of court decisions on appeal or cassa-
tion, but also to a significant violation of the terms for 
making decisions on the merits. Courts of appeal and 
cassation instances do not always pay attention and 
do not respond to violations by the courts of the time 
limits established by law for considering cases. It 
should be added that for such neglect of a legal norm, 
de facto, no measures of responsibility on the part of 
the bodies that are called upon to apply it to judges 
violating the law (High Council of Justice) have not 
yet been noticed.

Observance of reasonable terms as an element of a 
common right to a fair court is a necessary condition 
for the operation of the law enforcement system, and 
therefore, this issue requires adequate reflection in 
the legislation of Ukraine. The ECHR paid particular 
attention to this aspect, since the absence of the in-
dicated legal guarantees constitutes a “great danger” 
to the rule of law, when “extraordinary delays in the 
administration of justice” occur within the framework 
of national legal systems, according to which the par-
ties to the proceedings do not have any national rem-
edies for the violated right. The main thing is the re-
quirement for a clear formulation of the rule of law, 
which streamlines the temporal aspects of production. 
Moreover, it is extremely important that the subject of 
the dispute is aware of the meaning of their behavior 
regulated by law. As the ECHR points out in its deci-
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sion in the case of Olsson v. Sweden, the norm of a 
national law cannot be regarded as “law” if it is not 
formulated with sufficient accuracy so that a citizen 
can, if necessary, with appropriate recommendations, 
to some extent predict the consequences which a per-
fect action may entail ”[2, p. 61]. In this context, one 
of the requirements that European legal institutions 
apply to national justice is to ensure that the behav-
ior of a particular subject is adapted to the regulatory 
conditions of legal reality, to protect it from arbitrary 
interference by the state, and to be confident in its 
legal status. They leave the content of the concept of 
legal certainty, which provides an opportunity for a 
person to confidently plan their actions. For this, le-
gal norms should be clear and aimed at ensuring the 
predictability of situations that arise in certain legal 
relations that are mediated by law.

However, the content of the principle of legal cer-
tainty is not limited to the requirements for regulatory 
legal acts. In legal science, it is mainly considered in 
a broader aspect and covers such manifestations as 
the inviolability and immutability of acquired legal 
rights (vested rights), legitimacy of expectations (le-
gitimate expectations) - the right of a person in their 
actions to rely on the stability of existing legislation, 
and therefore the irreversibility of the law and the im-
possibility of applying the law to a person who could 
not know about its existence (non-retroactivity) [3, p. 
128-129]. It is through these elements of the principle 
under study that the significance of temporal factors 
of consolidating the real content of legal certainty is 
manifested. Thus, certain procedural requirements 
relate to the mandatory promulgation of regulatory 
legal acts, the prohibition of their reverse action, the 
sequence of lawmaking, the provision of sufficient 
time for changes in the legal system in the event of 
a change in law or the adoption of a new, reasonable 
stability of law. In this sense, the term «stability» 
means «stability, constancy, immutability.» Based on 
this, legal certainty assumes that the system of exist-
ing legal requirements is sustainable, at least for the 
foreseeable period. This means that each norm should 
be sufficiently clear, such that it is explained unam-
biguously. In this case, of course, we are talking about 
the certainty of the external manifestation of a legal 
norm, and not its essential nature, since the certainty 
of the latter directly follows from its very nature as 
a measure of freedom for all subjects of law [4, p. 
5-6]. Legal certainty in the form of stability of rela-
tions is manifested at the level of law enforcement, 
where it ensures the constancy and immutability of 
judicial decisions. In other words, the principle of 
legal certainty guarantees the stability of final court 
decisions.

Some researchers associate the stability of law-
making and law enforcement with the rule on the 
predictability of law in a particular situation. It in-
cludes the following provisions of temporal content: 
lack of retroactive effect of the act (impossibility of 
applying the act to situations that arose before the 
entry into force) of the invalidity of the act, which 
was not duly published; justification of the expecta-
tion, which implies the possibility of amending le-
gal acts after prior notification to those to whom the 
new rules are addressed; clarity and clarity of law for 
those concerned; the statute of limitations, according 
to which it is impossible to demand recognition of a 
legal act as unlawful or to require the fulfillment of 
some obligations when a lot of time has passed after 
entry into force [5, p. 60]. Other scholars also note the 
application of temporary criteria in implementing the 
principle of legal certainty. They divide this principle 
into two subprinciples: 1) the impossibility of the re-
verse action of the legislation, unless the legislative 
goals cannot be achieved otherwise, provided that the 
principle of protecting legitimate expectations is ob-
served; 2) protection of legitimate expectations, while 
the expectations are recognized as legitimate if they 
are reasonable, that is, they correspond to the real ex-
pectations of the “cautious person” [6, p. 42]. Euro-
pean legal institutions (Court of the European Union) 
have also repeatedly emphasized in their practice 
the importance of statutory expectations in the sense 
of the principle of legal certainty (case of A. Racke 
GmbH & Co. v Hauptzollamt Mainz. (1979) [7].

So, the principle of legal temporal expectations is 
an integral part of the principle of legal certainty. It 
consists in the fact that when a person is convinced 
of the achievement of the planned result, acting in ac-
cordance with the rules of law, the protection of these 
expectations should be guaranteed. Moreover, for 
the implementation of this principle certain criteria 
must be met. As already indicated, protection is only 
provided to expectations when they are legitimate. In 
addition, only those legitimate expectations that be-
long to prudent and prudent entities are protected [8, 
p. 160-161]. An important aspect of the concept of the 
principle of legal certainty is the mechanism accord-
ing to which the law is not retroactive. The European 
Court of Human Rights postulates it as one of the 
necessary elements of this principle [9, p. 30]. As a 
general rule, the law should be directed to the future. 
It is believed that the reverse effect of legal require-
ments is contrary to this principle, since legal entities 
must know the consequences of their behavior, in par-
ticular when constructing civil relations, otherwise it 
negatively affects the rights and legitimate interests 
of a person. Therefore, this approach ensures the real-
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ization of the inalienable right of a person to be sure 
that his proper behavior after a certain period will not 
lead to a deterioration of the legal situation. However, 
as the ECHR points out, the application of the ret-
roactive force of the norm is allowed in exceptional 
cases, for example, when it is required by goals that 
the company needs to achieve and respect for the le-
gitimate expectations of the person is ensured.

Meanwhile, the application as a justification of 
court decisions of legal acts that are not valid in the 
present time, today has become a serious problem of 
national legal proceedings. Ukrainian judges, doing 
nothing extravagantly, often apply legal acts that are 
not relevant to the case, because they did not exist at 
the time the contentious relationship arose, or never 
entered into force at all. Therefore, we have to admit 
that our courts often do not take into account the in-
dicated principle of the impossibility of the reverse 
effect of a legal act in time, exercising “retroactively” 
the application of certain regulatory provisions. This 
is most characteristic of normative acts of a local na-
ture, when judges cannot or do not want to analyze in 
detail the time of publication and publication of it.

Another necessary element of the principle of le-
gal certainty is recognized as the requirement of man-
datory promulgation of legal acts (non obligat lex nisi 
promulgata). Its main purpose is to ensure that none 
of the norms adopted by state bodies can be applied 
to persons not informed about it. According to the de-
cisions of the ECHR, “the law should be adequately 
accessible and the citizen should be able to navigate 
according to the circumstances what legal norms ap-
ply to this case” [10]. Indeed, presuming that citizens 
know the laws, the state must do everything neces-
sary to bring regulatory requirements to their atten-
tion. This ensures compliance with the rule of pre-
dictability of the law and ensuring the inadmissibility 
of making unpredictable changes to it.

Thus, a prerequisite for the entry into force of le-
gal acts is the fact of their promulgation. Of particu-
lar relevance in this regard is the publication of local 
regulations issued by local governments, other state 
or public institutions, a prerequisite for the entry into 
force of such acts. In Ukrainian courts today there 
is absolutely no practice of checking by the law en-
forcement body whether a certain document was pub-
lished, and then whether it entered into legal force, 
and when it happened. Meanwhile, in this regard, the 
highest judicial authorities of the state have repeatedly 
made certain recommendations. So, in paragraph 7 of 
the resolution of the Plenum of the Supreme Court of 
Ukraine of November 1, 1996 No. 9 “On the applica-
tion of the Constitution of Ukraine in the administra-
tion of justice”, it was proposed to draw the attention 

of the courts to the fact that according to part 2 of Art. 
57 of the Constitution are invalid and therefore can-
not be applied, those laws and other regulatory legal 
acts that determine the rights and obligations of citi-
zens that are not brought to the attention of the popu-
lation in the manner prescribed by law. This means 
that a court decision cannot be based on unpublished 
regulations of such content.

We believe that the interconnectedness of the sub-
jective substantive law of its holder with the legal ob-
ligation of the obligated person is the quintessence 
of the legal relationship [11, p. 22]. In order to de-
termine the proper duration of the consideration and 
resolution of litigations, the European Court proposes 
to conduct an appropriate investigation of each case 
in order to properly use the concept of “reasonable 
time”. For domestic scientific thought and legislation, 
a similar approach to solving the issue is also quite 
symptomatic. By and large, the meaning of the “rea-
sonable time” criterion is to guarantee the adoption of 
a judicial decision within a reasonable period, while 
setting the limit of the state of uncertainty in which a 
person is in relation to his position during the judicial 
review of the case, and which is important both for 
this person and from the point of view of the concept 
of «legal certainty» as such [12, p. 33-34].

What has changed with the introduction of new 
regulatory procedural rules? It should be noted that 
the new national procedural legislation, which has 
been enacted since November 15, 2017, is intended 
to minimize the possibility of judges unreasonably 
delaying the consideration of a case. So it was con-
ceived. In fact, the situation is far from what it should 
be. It is necessary to evaluate the concept of rational-
ity, which is introduced in Ukrainian national legisla-
tion. The periods of existence of a certain right may 
be determined by law, other legal acts or by agree-
ment of the parties. The rules established normatively 
should be expected and understandable, and concepts 
should contain clear words and phrases when they ex-
press only those terms that are intended to express.

As a general rule, a reasonable period is consid-
ered to be the time objectively necessary to carry out 
procedural actions, take procedural decisions and 
consider and resolve a case in order to ensure timely 
(without undue delay) judicial protection. However, 
our legislation does not always carefully consider this 
aspect: formulating in detail the content of a certain 
authority and the corresponding obligation that arise 
in specific circumstances, it often leaves the question 
of the duration of authority open. In this case, if the 
validity period of the subjective right is not explic-
itly indicated, the criteria of reasonableness should be 
used to calculate the period of existence or the im-
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plementation of a certain subjective right. According 
to tradition, the result of understanding and the pro-
cedure for applying certain legislative requirements 
is determined by judicial practice. However, in our 
opinion, the rejection of the legislative elaboration of 
certain temporal factors should be considered as an 
exceptional measure, since it means providing law 
enforcement authorities with unlimited judicial dis-
cretion in resolving disputes. As a result, subjectivity 
is possible, because often the courts allow a rather 
broad interpretation of the content (including dura-
tion) of a specific authority or obligation.

Therefore, we are convinced that widespread en-
forcement discretion in terms of determining the rea-
sonableness of the timing of individual stages and the 
whole production as a whole is possible only, as an 
exception, in cases where it is impossible to establish 
the exact duration of a certain procedural action. It is 
worth noting that the ukrainian legislator, in order to 
eliminate the foregoing judicial subjectivity in deter-
mining the appropriate, desirable and necessary (read 
- reasonable) duration of the trial, imperatively estab-
lished separate temporal rules for the consideration 
of the case: article 210 of the Civil Procedure Code 
states that “the court must begin consideration of the 
case on the merits not later than sixty days from the 
date of opening of the proceedings on the case, and in 
the case of extension of the period of preliminary pro-
ceedings - not on later than the day following the ex-
piration of such a period. The court shall examine the 
case on the merits within thirty days from the day the 
commencement of the trial on the merits begins. The 
proceedings at the stage of its consideration on the 
merits are stopped only on the grounds established 
by law. ”

In the national procedural legislation, numerous 
norms also establish the maximum permissible time 
limits for the performance of certain procedural ac-
tions. So, an application for securing a claim is parsed 
by the court in which the case is being processed, 
no later than two days from the day it was received 
without notifying the defendant and other persons 
involved in the case. The plaintiff has the right to 
change the subject or basis of the claim, increase or 
decrease the size of claims by submitting a written 
application before the end of the preparatory hearing 
or no later than five days before the first court hearing 
if the case is examined in the simplified claim proce-
dure (Article 47 of the Civil Procedure Code). The 
application for revision of the decision in absentia 
must be considered within fifteen days from the date 
of receipt (Article 286 of the Civil Procedure Code). 
The appeal against the decision of the court of first 
instance should be considered within sixty days from 

the date of the decision to open the appeal proceed-
ings, and the appeal against the decision of the court 
of first instance within thirty days from the date of the 
decision to open the appeal proceedings (Article 371 
of the Code of Civil Procedure of Ukraine). To the 
participants of the case who were not present at the 
court session, or if the court decision was made out-
side the court session or without notifying (calling) 
the case participants, a copy of the court decision is 
sent within two days from the date of its preparation 
in full in electronic form in the manner specified by 
law, - if the person has an official e-mail or by regis-
tered letter with acknowledgment of receipt - if such 
an address is absent (Article 272 of the Civil Proce-
dural Code). There are a lot of similar examples when 
the law imperatively determines the maximum per-
missible period for a law enforcement body to carry 
out a procedural action.

Therefore, it would seem that in our national legis-
lation the basic temporal foundations of the justice of 
justice, as provided for in the Convention, are embod-
ied. However, if we analyze the issue more deeply, 
a meticulous look will show that there is a certain 
significant difference between the meaning of a rea-
sonable term in the understanding of the Ukrainian 
and European legislators. Ukrainian procedural laws 
qualify a period as a fragment of time during which a 
participant in a process or a court must perform a sig-
nificant action. In other words, a “reasonable” period 
is a period of certain actions established by law to 
resolve a case in order to protect violated, unrecog-
nized or disputed rights, freedoms or interests. Such 
an approach enables Ukrainian lawyers to character-
ize a “reasonable” time as a set of procedural terms 
for performing the necessary procedural actions with-
out unreasonable delay. At the same time, the ECtHR 
assesses a reasonable time as the duration of the en-
tire proceeding, from its inception to the full imple-
mentation of the judgment. According to this concept, 
the reasonableness of the term is connected with the 
result of justice - the achievement of justice and the 
restoration of rights. In other words, the term for con-
sideration of a case is an integral part of a “reasonable 
term”. And the latter contains the time during which 
the case is decided by the courts of all instances, as 
well as the time period for the execution of the judg-
ment. As practice shows, it is the time gap described 
in the stages of the consideration of a court case that 
often leads to a violation of human rights in connec-
tion with an unjustified delay in the process.

Guided by the idea of   determining the time co-
ordinates of individual procedural actions within the 
limits of their reasonableness, the domestic legislator 
removed certain specified deadlines from the relevant 
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sections of the code. For example, now the law does 
not establish clear deadlines for opening proceedings 
in the event that a claim is left without consideration 
to eliminate the deficiencies of the application, to pre-
pare a full court decision, and the like. Based on this 
approach, we will try to find out whether the situation 
with unjustified puffs in the process has improved, 
which was a systemic problem in Ukraine, replac-
ing a significant number of pending procedural dead-
lines with the possibility of determining the temporal 
boundaries of the process within a “reasonable time”. 
Unfortunately, the enforcement realities are such that 
the new temporal legislation, which the valley would 
seem to accelerate the consideration of cases, guided 
by the European principles of timeliness, actually led 
to the completely opposite effect: the cases began 
to be considered much longer. It is always so in our 
state. For example, without any time frame for a cer-
tain procedural action, now the judges widely use this 
method of deliberately delaying the consideration of 
a case: upon receipt of a statement of claim, a deci-
sion is made to leave the claim without consideration, 
while the grounds for this are usually far-fetched and 
such, which openly contradict the current legislation. 
And then really serious abuse begins. This determina-
tion is sent to the plaintiff at best in six months (the 
judge considers this or even a longer period reason-
able). Then, after receiving a response from the plain-
tiff correcting the comments, the judge, after half a 
year at least (this time may also vary within the “rea-
sonableness” of his choice), can slowly open the pro-
ceedings. There are a lot of examples of such practice 
now, most likely this is the coordinated activity of our 
courts.

Another very negative result that violates the prin-
ciple of legal certainty, today we have the actions of 
judges regarding the delay in producing the full text 
of court decisions and the lengthy sending of court 
decisions to the dispute side. It has also recently be-
come a tradition of Ukrainian unjust refereeing [13]. 
Such consequences, in fact, are caused by the im-
perfection of the law in the temporal sense. As you 
know, the Code of Civil Procedure determines the 
preventive deadline for making a court decision. Part 
1 of Art. 268 of this document stipulates that a court 
decision or its introductory and operative parts shall 
be proclaimed immediately after the end of the trial 
and publicly, except in cases established by the Code. 
The presiding judge shall explain the content of the 
decision, the procedure and the time period for ap-
peal. If only the introductory and resolutive parts of 
the court decision are announced at the court session, 
the court shall notify when the persons participating 
in the case will be able to familiarize themselves with 

the full court decision. In other words, sometimes you 
have to wait until the incomplete text (introductory 
and operative parts of the decision) turns into the full 
one, because otherwise the legal position of the court 
itself and the possibility of appealing the verdict are 
incomprehensible. Therefore, the principle of legal 
certainty corresponds to the establishment of an in-
significant time for the technical completion of the 
court decision.

It's a shame, but in this matter, lawmakers made 
another “gift” to all lawyers. The fact is that until 
recently, the deadline for the production of the full 
text of the decision was determined by the rule of 
Part 3 of Art. 209 of the Code of Civil Procedure 
of Ukraine, where the following was indicated: in 
exceptional cases, depending on the complexity of 
the case, the preparation of a full decision may be 
postponed for a period of not more than five days 
from the date of completion of the consideration of 
the case, but the court must declare the introductory 
and resolutive parts at the same meeting in which it 
ended consideration of the case. Now, with a state-
ment of procedural laws in the new edition in this 
area there is a gap. Since the full text of the court 
decision and the motives contained therein are the 
basis for the realization of a person’s procedural 
right to appeal and cassation appeal, a delay in its 
production is firstly a valid reason for missing the 
procedural term, and secondly, a significant viola-
tion by the judges of the right to a fair trial as regards 
the observance of reasonable time limits for legal 
proceedings. We believe that the new laws deliber-
ately deprived the normative binding of a significant 
number of procedural acts that existed previously. 
Thus, the government protects dishonest judges not 
even from liability (we never had it and, most likely, 
will not have it for a long time), but from the very 
possibility of conducting a case in an unreasonable 
time. Meanwhile, the lengthy failure to pass the full 
text of the court decision, as it was, remains a chron-
ic disease of national justice [14].

Despite the prevalence of such unlawful actions, 
there is no reaction from the higher judicial authori-
ties and the High Council of Justice yet. Thus, the 
courts, contrary to the current Ukrainian procedural 
legislation, deprive a person of the constitutional 
right to access to justice by filing an appeal. Usually, 
the latter’s complaint to the Supreme Court of Jus-
tice of Ukraine also remains without any response. In 
this regard, the European Court is quite categorical: 
for example, in the case of “Balatsky v. Ukraine”, the 
ECHR admitted a violation, given the failure of the 
national judicial authorities to finalize the decision on 
the applicant’s case, confining himself to an out-of-



34 deceMbRie 2019

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

court communication, namely a letter that could not 
be appealed [15] .

However, the root of the problem lies not only in 
the area of   imperfection of the current procedural leg-
islation regarding temporal certainty. The traditional 
neglect of direct regulatory requirements by our judg-
es also affects. So, despite the fact that the law clearly 
establishes that the term for cassation review of a case 
is no more than two months, the cases in the Supreme 
Court are much longer: it is considered great happi-
ness when the cassation review of the case takes place 
within a year from the date of the opening of pro-
ceedings. And this despite the fact that now this court 
does not have a traditional excuse regarding the insuf-
ficient number of judges. As you can see, the main 
reason for the unjustified delays in the consideration 
of court cases, and thus a violation of the guaranteed 
art. 6 of the Convention, the human right to a timely 
trial is the practical impunity of judges.

In this context, we have repeatedly proposed the 
adoption of a law on liability for the unlawful delay 
of a lawsuit. Such acts successfully operate in various 
countries. For example, on June 17, 2004, the Polish 
Parliament adopted the Law “On complaints of viola-
tion of a party’s right to be considered without undue 
delay in the trial.” Its widespread use has successfully 
overcome the problem, which was also chronic in this 
state. Appropriate steps should be urgently taken in 
Ukraine. The law should provide for measures of civ-
il and administrative responsibility of all participants 
in the proceedings, and most importantly - judges for 
the long unreasonable delay in the commission of the 
necessary procedural actions. Given the mentality of 
Ukrainians, this is the only effective measure to over-
come this problem, which the European community 
in the person of the ECHR has long qualified as a 
systemic one.

Conclusions. From the study we can draw the 
following conclusions. The violation of the right to a 
timely and impartial hearing in a national court (Ar-
ticle 6 § 1 of the Convention) was found by the Eu-
ropean Court in its numerous decisions. The absence 
of appropriate legal guarantees constitutes a serious 
danger to the rule of law. The urgent need remains 
for judges to understand their personal responsibility 
for the timely consideration of cases, to prevent the 
facts of denial of access to justice, and to take all nec-
essary measures to strictly observe the principle of 
impartiality. The wrong approach of Ukrainian courts 
will lead to a violation of the rights of the state of 
Ukraine as a party to the future process in the ECHR. 
In the end, such deliberate non-application of the cur-
rent ukrainian legislation to which the Convention 
applies, when a court considers a case, should, at a 

minimum, result in the disciplinary sanction imposed 
on judges under paragraph 7) of Part 1 of Art. 106 of 
the Law of Ukraine “On the Judicial System and the 
Status of Judges”.

Despite the fact that Ukraine each time declares its 
attempts to build a fair trial based on the involvement 
of European principles, including temporal, signifi-
cant results in this process is not yet visible. Changes 
in the legislation did not lead to the elimination of 
unjustified judicial abuse with a delay in the consid-
eration of civil cases. Separate gaps in regulatory acts 
are actively used for such violations, but even clear 
temporal requirements of the law are openly violated. 
And above all, the lack of sanctions against a particu-
lar judge for unreasonably delaying the case is cause 
for concern. A practical effective means of overcom-
ing this problem is the adoption of an appropriate 
law. Therefore, time will show whether the practical 
approaches developed by our legal proceedings over 
many years will change, and whether the Ukrainian 
law enforcement system will move towards European 
principles of legal proceedings.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ 
ПУБЛИЧНИХ ЗАКУПОК: ОПЫТ ЕС ДЛЯ УКРАИНЫ

ЛЕКАРЬ Сергей Иванович,
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры налоговой политики,

университет государственной фискальной службы украины

В экономически развитых странах государственные закупки уже сегодня рассматриваются не только как ин-
струмент обеспечения текущей деятельности органов государственного управления, но и реализации социальной 
политики, в частности стимулирование развития корпоративной социальной ответственности (далее - КСО).

Kорпоративная социальная ответственность – это имплементирование в корпоративное управление определен-
ного типа социальных обязательств (в основном добровольных) перед работниками, партнерами, государством, 
институтами гражданского общества и обществом в целом. Законодательство ЕС в сфере государственных закупок 
предусматривает, что при подписании контрактов на поставку продукции для государственных нужд необходимо 
принимать во внимание социальные цели. Социально ответственные государственные закупки оказывают значи-
тельное влияние на рынок и могут дать предприятиям реальные стимулы для развития КСО. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, государственные закупки, ответственность, 
социальные цели и нужды, директивы

THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE PUBLIC PROCUREMENT: EXPERIENCE EU FOR 
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A powerful lever of the state’s influence on the economy has the system of public procurement of products, works and 

services for public needs. Since public procurement occupies a significant place in the expenditure part of most developed 
countries budget, it is an effective tool for managing the economy. With the help of public contracts, many states solve their 
socio-economic problems, as well as provide research, creation and introduction of new technologies.

Corporate social responsibility is a voluntary initiative of the company owner or organization founders to develop and 
implement certain socially oriented, non-profit activities aimed at improving the quality of the external environment for 
the company. At its core, corporate social responsibility is the implementation in corporate governance of a certain type of 
social obligations (mostly voluntary) to employees, partners, the state, civil society institutions and society as a whole. EU 
public procurement legislation stipulates social objectives are to be taken into account when signing contracts for the supply 
of products for public needs. Socially responsible public procurement has a significant impact on the market and can give 
businesses real incentives to develop CSR. 

Keywords: corporate social responsibility, public procurement, responsibility, social goals and needs, directives

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATIVĂ ÎN ACHIzIȚIILE PUBLICE: EXPERIENȚA UE 
PENTRU UCRAINA

LEKAR Sergii,
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O pârghie puternică a influenței statului asupra economiei o are sistemul de achiziții publice de produse, lucrări și servi-

cii pentru nevoile publice. Întrucât achizițiile publice ocupă un loc semnificativ în partea de cheltuieli a bugetului majorității 
țărilor dezvoltate, acesta este un instrument eficient pentru gestionarea economiei. Cu ajutorul contractelor publice, multe 
state își rezolvă problemele socio-economice și asigură cercetarea, crearea și introducerea de noi tehnologii.

Responsabilitatea socială corporativă este o inițiativă voluntară a proprietarului companiei sau a fondatorilor organizației 
de a dezvolta și implementa anumite activități non-profit orientate social, care vizează îmbunătățirea calității mediului ex-
tern pentru companie. La baza sa, responsabilitatea socială corporativă este implementarea în guvernanța corporativă a 
unui anumit tip de obligații sociale (în mare parte voluntare) față de angajați, parteneri, stat, instituțiile societății civile și 
societatea în ansamblu. Legislația UE privind achizițiile publice prevede că obiectivele sociale trebuie luate în considerare 
la semnarea contractelor de furnizare a produselor pentru nevoi publice. Achizițiile publice responsabile din punct de vedere 
social au un impact semnificativ pe piață și pot oferi întreprinderilor stimulente reale pentru dezvoltarea RSI.

Cuvinte cheie: responsabilitate socială corporativă, achiziții publice, responsabilitate, obiective și nevoi sociale, directive
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Постановка проблемы. Мощным рычагом 
влияния государства на экономику стала 

система государственных закупок продукции, ра-
бот и услуг для государственных нужд. Поскольку 
государственные закупки занимают значительное 
место в расходной части бюджета большинства 
развитых стран, то они являются действенным 
инструментом управления экономикой. С помо-
щью государственных контрактов многие госу-
дарства решают свои социально-экономические 
проблемы, а также обеспечивают проведение на-
учных исследований, создание и внедрение новых 
технологий.

В экономически развитых странах государ-
ственные закупки уже сегодня рассматриваются 
не только как инструмент обеспечения текущей 
деятельности органов государственного управ-
ления, но и реализации социальной политики, в 
частности стимулирование развития корпоратив-
ной социальной ответственности [1, c. 180].

Актуальность темы. Стратегический под-
ход к концепции корпоративной социальной от-
ветственности важен для создания конкурентной 
среды среди компаний. Он может принести поль-
зу с точки зрения управления рисками, иннова-
ционного потенциала, экономии затрат, доступа 
к капиталу, взаимоотношений с заказчиками. Со-
циально ответственные компании создают устой-
чивую бизнес модель, основанную на долгосроч-
ном доверии со стороны работников, клиентов и 
граждан. Более высокий уровень доверия, в свою 
очередь, помогает создать среду, в которой компа-
нии могут заниматься инновациями и расти. По-
средством концепции корпоративной социальной 
ответственности компании могут внести значи-
тельный вклад в достижение стоящей перед Евро-
пейским Союзом цели устойчивого развития и по-
строения конкурентной социальнорыночной эко-
номики. Концепция корпоративной социальной 
ответственности поддерживает цели стратегии 
Европа 2020 по созданию умного, устойчивого и 
инклюзивного роста. Ответственное поведение 
бизнеса особенно важно, когда частные компании 
оказывают общественные услуги [2]. 

Обновленная стратегия ЕС 2011-2014 г.г. о 
корпоративной социальной ответственности (a 
renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social 
Responsibility) дает четкое определение КСО как 
функции организации, которая «увеличивает сто-
имость компании в глазах общества» и «показы-
вает, предотвращает или уменьшает возможные 
неблагоприятные последствия» для компаний во 
время осуществления их деятельности. Новое 
определение касается таких, казалось бы, несвя-

занных областей, как экология, этика, прозрач-
ность и репутация компании, индикаторы WEC, 
права человека, социальные инновации, волон-
терство, спонсорство, диалог со стейкхолдерами 
и др.

Для сравнения, предыдущее определение было 
зафиксировано в так называемой «Зеленой книге» 
(Green paper - Promoting a European framework for 
corporate social responsibility) 2001 года, где гово-
рилось, что «социальная ответственность означает 
не только соответствие юридическим обязатель-
ствам, применимым к деятельности организации, 
но и вклад в человеческие ресурсы, в окружаю-
щую среду и отношения о стейкхолдерами» [3].

Стратегия ЕС о КСО предполагает введение 
«общих правил игры». Помимо явного сниже-
ния стоимости КСО за счет уменьшения количе-
ства разного рода формальностей, level playing 
field становится еще одним инструментом для 
объединения стран, входящих в «Союз 28» [4]. 

Последним ключевым изменением стало введе-
ние в феврале 2013 года модели multistakeholder, 
которая, по мнению Парламента ЕС, должна спод-
вигнуть инвесторов, держателей акций или обли-
гаций, партнеров и т.д. на создание единого «путе-
вого листа», в котором будут прописаны факторы 
развития и стратегии КСО для каждой отрасли.

Этой весной все крупные компании, действую-
щие во Франции, представили свои планы бди-
тельности для предотвращения нарушений прав 
человека и безопасности окружающей среды. Так 
требует принятый год назад закон, ставший пер-
вым в мире специальным законом о корпоратив-
ной социальной ответственности (КСО). Примеру 
Франции могут последовать и другие европейские 
страны, а также весь Евросоюз. Поэтому ввиду 
евроинтеграционного курса украины, самое вре-
мя обратить внимание на мировые тенденции в 
сфере КСО, в частности, в сфере публичных за-
купок [4].

Состояние исследования. Теоретические и 
методологические основы организации государ-
ственных закупок в отечественной и зарубежной 
литературе раскрыты в трудах С. Максименко, А. 
Мостового, В. Пономарева, О. Покрещука, А. Юл-
дашева, В. Федоровича, В. Шатковского, П. Мав-
роидиса, Ф. Трионфетти А. Хекмана и др.

Отдельные вопросы осуществления закупок 
товаров, работ и услуг за государственные сред-
ства освещены в работах таких ученых как: В. 
Миняйло, А. Подмогильный, И. П. Сафонов, В. 
Турченко, О. Поливодский и др.

Проведению процедур государственных заку-
пок уделяли внимание Л. Белкин, М. Галущак, Г. 
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Герасименко, В. Зубарь, Н. Дроздова, Л. Катро-
ша, В. Константинова, А. Критенко, А. Кулак, В. 
Марков, А. Миняйло, Г. Миша, Л. Скалозуб, В. 
Смиричинський, Г.Пинькас, А. Н. Ткаченко, И. 
Школьник и др.

Целью статьи является изучение опыта стран 
ЕС во внедрении правил корпоративной социаль-
ной ответственности в сфере публичных закупок.

Методы исследования. Методологиче-
ской основой исследования является система 
философско-мировоззренческих, общенаучных и 
специально-юридических методов, обеспечиваю-
щих объективный анализ предмета исследования.

Основная часть. Реформирование сферы пу-
бличных закупок в украине имеет целью создание 
условий для ее эффективного функционирования. 
Вместе с тем в рамках подписанного Соглашения 
об ассоциации между украиной, с одной стороны, 
и Европейским Союзом, Европейским сообще-
ством по атомной энергии и их государствами-
членами, с другой стороны (далее - Соглашение об 
ассоциации) украиной были взяты обязательства 
по приведению национального законодательства 
по вопросам публичных закупок в соответствие 
с директивами ЕС путем постепенной гармониза-
ции.

Так, во исполнение статьи 152 Соглашения 
об ассоциации в части публичных закупок, рас-
поряжением Кабинета Министров украины от 
24.02.2016 N 175-р утверждена Стратегия рефор-
мирования системы публичных закупок («дорож-
ная карта») и План мероприятий по ее реализа-
ции, предусматривающий, в частности, введение 
Кодекса поведения для всех субъектов сферы пу-
бличных закупок, который устанавливает единые 
правила поведения субъектов в сфере публичных 
закупок [5]. Приветствуя данный шаг можем отме-
тить тот факт, что разработанный документ пред-
ставляет собой систематизированные правила 
делового оборота и добросовестного поведения в 
сфере публичных закупок, а также адаптирован-
ные элементы КСО. Исходя из этого, считаем не-
обходимым изучить подходы к КСО в законода-
тельства ЕС.

Корпоративная социальная ответственность 
- добровольная инициатива собственника компа-
нии или основателей организации по разработке 
и реализации определенных социально направ-
ленных, неприбыльных мероприятий, имеющих 
целью качественное улучшение внешней для ком-
пании или организации среды.

В Евросоюзе действует трёхступенчатая си-
стема правового регулирования КСО: на надна-
циональном уровне (в том числе международ-

ном), национальном и местном [6, с. 8-9]. Также 
существуют директивы и регламенты, прямо не 
направленные на законодательное регулирование 
КСО, но регулирующие конкретные направле-
ния экономической, социальной, экологической и 
культурной сфер. Наиболее законодательно про-
работанными в сфере КСО являются социальная 
сфера и охрана окружающей среды. Всем очевид-
на необходимость управления отходами, охраны 
водных ресурсов, развитие био-разнообразия, 
ограничения вредных выбросов, необходимость 
общей экологической защиты граждан. Согласно 
принципу «загрязнитель платит», организация, 
чья деятельность нанесла или может нанести 
ущерб окружающей среде, несёт за это матери-
альную ответственность. Большое внимание так-
же уделяется ответственному рыночному поведе-
нию, соблюдению прав потребителей и т.д.

В течение 1990-х гг. госзакупки в государствах-
участниках ЕС регулировались с помощью набо-
ра Директив, целью которых была стандартизация 
практики закупок и обеспечение эффективного 
конкурентного рынка для государственных кон-
трактов. Таким образом, критериями выбора для 
всех контрактов были или самая низкая цена, или 
наиболее экономически выгодное предложение, 
то есть соотношение между ценой и качеством.

Директивы 2004 года установили принцип, со-
гласно которому критерии отбора должны быть 
связаны с предметом контракта. Согласно Дирек-
тиве 2004/18 / ЕС определено, что одновременно с 
требованиями самой услуги заказчик может уста-
навливать ряд других требований, которым дол-
жен отвечать поставщик, при этом такие требова-
ния не будут напрямую связаны с качеством или 
содержанием услуги, а следовательно и влиять на 
предмет конкуренции [7]. Между тем необходимо 
выделить те, которые касаются корпоративной со-
циальной ответственности:

- работники участников должны иметь опреде-
ленный образовательный уровень;

- поставщик придерживается определенных 
стандартов кадровой политики поведения работ-
ников, в частности, вопросы курения, употребле-
ния алкогольных напитков, оплаты больничных, 
соблюдения конфиденциальности;

- участник торгов должен выполнять опреде-
ленные социальные обязательства, в частности, 
обеспечение социальных потребностей;

- участник торгов должен иметь определенные 
страховые полисы;

- вопросы соблюдения участником торгов 
определенных принципов менеджмента.

Вместе с тем, законодательство ЕС в сфере 
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государственных закупок и использования госу-
дарственных закупок для проведения социальной 
политики указывает, что при подписании контрак-
тов на поставку продукции для государственных 
нужд необходимо принимать во внимание соци-
альные цели. В частности, выписаны основные 
подходы к осуществлению закупок с учетом со-
циального аспекта:

- разработка соответствующей технической 
спецификации и условий контракта, включая тре-
бования к условиям труда;

- правильный выбор поставщиков;
- исключение из числа поставщиков тех, дея-

тельность которых не соответствует законода-
тельству в социальной сфере;

- использование дополнительных социальных 
критериев.

Социально ответственные государственные 
закупки осуществляют значительное влияние на 
рынок и могут дать предприятиям реальные сти-
мулы для развития КСО. Используя социальные 
критерии, органы государственной власти могут 
способствовать занятости, достойным условиям и 
оплате труда, социальной интеграции, предотвра-
щению рисков в социально-трудовых отношени-
ях. Существует несколько потенциальных выгод 
от интеграции социальной ответственности в го-
сударственных закупках [8]:

1) содействие соблюдения законодательных 
норм;

2) стимулирование социально ответственного 
рынка;

3) демонстрация социально ответственного 
управления;

4) стимулирование конкуренции;
5) более эффективные государственные рас-

ходы.
В преамбуле новой Директивы 2014/25 / ЕС, в 

пунктах 36-37, отмечается, что труд и занятость 
способствуют интеграции в общество и являют-
ся ключевыми элементами обеспечения равных 
возможностей для всех, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями [9]. Также, для 
заказчиков имеет особое значение принятия со-
ответствующих мер для обеспечения соблюдения 
обязательств в сфере как экологического, так и со-
циального, и трудового права.

Государственные закупки представляют собой 
очень гибкий и адаптивный инструмент, который 
довольно часто использовали в целях удовлетворе-
ния регуляторных потребностей, тогда как другие 
методы регулирования не были бы приемлемыми, 
доступными или эффективными. Использование 
госзакупок с целью внедрения корпоративной со-

циальной ответственности также может рассма-
триваться как старое явление с новым названием.

Существует в правовом поле ЕС и определе-
ние социально ответственной закупки. Под этим 
понятием понимается закупочная деятельность, 
которая учитывает, в частности, содействие заня-
тости, гарантии выполнения стандартов условий 
труда, стремление поддерживать социальную ори-
ентацию, социальную экономику и обеспечение 
равных возможностей, учета этических вопросов 
торговли, а также прав человека и трудовых прав 
и стремление достичь более широких доброволь-
ных инициатив КСО вместе с соблюдением прин-
ципов Договора о ЕС и Директивы ЕС по закуп-
кам [10].

Законодательство ЄС о государственных за-
купках охватывает два основных направления раз-
вития правил корпоративной социальной ответ-
ственности. Один касается деятельности европей-
ских предприятий за пределами ЕС, в частности, 
в развивающихся странах, второй - предприятий 
на территории Европейского Союза. Еще в 1999 
году Европейский парламент принял резолюцию 
по стандартам ЕС для европейских предприятий, 
осуществляющих свою деятельность в развиваю-
щихся странах. Между тем Комиссия приняла ре-
шение «разработать дальнейшие предложения для 
стимулирования компаний, которые соответству-
ют международным стандартам, разработанным 
в тесном сотрудничестве с потребителями и не-
государственными организациями по защите прав 
человека, защиты прав окружающей среды, как, 
например, закупки, фискальные стимулы, доступ 
к финансовой помощи ЕС и публикаций в офици-
альных изданиях [11]. Среди прочего такие кодек-
сы поведения содержали «использование государ-
ственных закупок в продвижение маркированных 
продуктов», относительно которых использова-
лись экологические или социально ответственные 
методы производства.

Впоследствии была принята Зеленая кни-
га «Европейская система корпоративной ответ-
ственности», которая отвечала вышеуказанным 
рекомендациям Европарламента по отношению 
государственных закупок. Основная цель Зеленой 
книги - развитие корпоративной социальной от-
ветственности в ЕС. В этом отношении Комиссия 
привела несколько примеров, для внедрения со-
циальных и экологических маркировок для вну-
треннего рынка и в рамках международных обяза-
тельств Сообщества [2].

Одновременно с этим, среди ученых нет един-
ства в вопросе внедрения программ корпоратив-
ной социальной ответственности в сфере госу-
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дарственных закупок. Некоторые ученые прямо 
указывают на негативное влияние внедрения кор-
поративной социальной ответственности в сфере 
закупок. Во-первых, применение к государствен-
ным закупкам критерия корпоративной ответ-
ственности привело к отрицанию «добровольно-
сти» (по определению Комиссии) такого процесса. 
Если процесс «добровольный», то не обязательно 
он должен быть обоснован филантропией, но од-
новременно это означает, что КСО не может быть 
юридически обязательным. Сама же Комиссия от-
метила: «Несмотря на широкий спектр подходов 
к корпоративной социальной ответственности, 
существует консенсус по общим вопросам, кото-
рый заключается в том, что КСО означает пове-
дение предприятий более добросовестно нежели 
это предписывают нормы права, поскольку пред-
приятия видят в этом долгосрочный интерес» [7]. 
Во-вторых, многими учеными не принимается 
концепция социально-ориентированных закупок 
поскольку существует беспокойство, что негатив-
ный эффект этих действий будет преобладать над 
положительными последствиями феномена. Опа-
сение заключается в том, что такая связь увеличит 
расходы на закупки и приведет к росту бюрокра-
тизации закупок и может повысить уровень кор-
рупции. Таким образом, если внутренний рынок 
ЕС предусматривает пространство без барьеров в 
торговле и обеспечение эффективной конкурен-
ции, то КСО, по сути, становится препятствием 
для удовлетворения этих требований. 

Корпоративная социальная ответственность 
или отдельные ее элементы были предметом ана-
лиза или учитывались в решениях Суда ЕС. 

В деле Rush Portuguesa [12] Суд ЕС, ссылаясь 
на положения учредительных договоров, вынес 
решение о том, что исполнитель государственно-
го контракта вправе привлекать к работе рабочих 
из других стран для выполнения государственно-
го заказа на тех же условиях, как и граждан той 
страны, в которой был заключен такой договор. 
Исполнителю в результате не нужно было полу-
чать разрешения для своих работников на работу. 
Данное дело хотя и не демонстрирует напрямую 
применения КСО, однако показывает, как госу-
дарственные закупки обеспечивают реализацию 
свобод общего рынка - свободное передвижение 
лиц и услуг. 

В деле Commission v Italy [13] Суд ЕС вынес 
свое решение не в пользу исполнителя контракта, 
истолковав нормы национального права, как та-
кие, которые не соответствуют положениям учре-
дительных договоров. Согласно итальянскому за-
конодательству предполагалось бронирование за 

подрядчиками, зарегистрированными в Италии, 
от 15 до 30% государственных контрактов на вы-
полнение работ и преференции предприятиям, в 
состав которых входили местные компании. Та-
кие нормы явно противоречат положениям по не-
дискриминации. 

Важным делом, относительно социально-
го критерия, стало дело Gebroeders Beentjes v 
Netherlands [14]. Голландское Министерство сель-
ского хозяйства и рыболовства объявило тендер 
на заключение контракта по уплотнению земли. 
Компания Gebroeders Bentjes предлагала самую 
низкую цену на свои услуги, однако не была вы-
брана для выполнения этого государственного 
контракта. В связи с этим, компания решила об-
жаловать решение Министерства. Дело в том, что 
компания не была способна выполнить условия 
тендера, а именно, так называемые «социальные 
условия», изложенные в условиях контракта. Со-
циальные условия заключались в следующем: по-
ставщик должен нанять на работу по контракту не 
менее 70% рабочей силы из лиц, которые в тече-
ние длительного времени оставались безработны-
ми и стремились устроиться на работу, при этом 
состояли на учете в региональном бюро по тру-
доустройству.

При этом Суд ЕС констатировал, что действую-
щая в то время директива не имела таких унифици-
рованных и исчерпывающих положений, в рамках 
которых государства-члены могли устанавливать 
такие правовые нормы на выполнение контрак-
тов. Суд пришел к выводу, что условие, которое 
касалось принятия на работу лиц, стремившихся 
трудоустроиться в течение длительного време-
ни, не касается проверки соответствия участни-
ка другим условиям тендера - компетентность и 
экономическая состоятельность. По заключению 
Суда ЕС, условия контракта не нарушали прямо 
или косвенно условий государственного контрак-
та в отношении учреждения и запрета дискрими-
нации [9].

Следующим знаковым решением стало реше-
ние по делу Nord-Pas-de-Calais [15]. Так как дело 
касалось борьбы с безработицей с помощью госу-
дарственных закупок, французский орган (заказ-
чик) объявил тендер на строительство и обслужи-
вание школьных помещений, при этом установив 
критерий, который был тесно связан с местным 
проектом по борьбе с безработицей. Иными слова-
ми, если частные компании не желают привлекать 
безработных, они не имеют возможности победить 
в тендере, на первый взгляд может рассматривать-
ся как дискриминационное ограничение при от-
боре победителя конкурса. При этом французская 
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сторона настаивала на том, что такой социаль-
ный критерий выступает как дополнительный, а 
основным является критерий наиболее экономи-
чески выгодного предложения. Кроме использо-
вания принципа КСО в госзакупках, Суд должен 
также определить разницу в условиях использо-
вания этого принципа - как условие выполнения 
контракта или в качестве критерия для принятия 
решения при заключении контракта. Выбирая 
наиболее экономически выгодное предложение, 
государственный заказчик может использовать 
социальный критерий (в данном случае - борьбу с 
безработицей) как критерий заключения контрак-
та. При этом были установлены и определенные 
ограничения - критерий должен соответствовать 
фундаментальным принципам права ЕС и должен 
быть изложен в перечне требований для заключе-
ния государственного контракта. Таким образом, 
решение суда ЕС в этом деле расширило возмож-
ности использования социальных критериев и 
оценки предложений участников государственно-
го закупочного заказа.

Эти два решения стали основой прецедентного 
права ЕС в сфере государственных закупок и кор-
поративной социальной ответственности. Поэто-
му реформирование сферы госзакупок ЕС в 2014 
году не обошлось без включения критерия КСО и 
в новые директивы. 

Выводы. Обязательства по имплементации по-
ложений законодательства ЕС о государственных 
закупках в законодательство украины приводит к 
необходимости адаптации и учету положений о 
КСО как в нормативной, так и в правопримени-
тельной деятельности.

Рекомендации этического поведения участни-
ков / потенциальных участников во время участия 
в публичных закупках (далее - установки) разра-
ботаны Министерством экономического разви-
тия, торговли и сельского хозяйства с целью обе-
спечения системного подхода к формированию, 
поддержке и развитию этического поведения 
участников во время участия в тендерах, отборе и 
переговорах с целью заключения договоров о за-
купках.

Несоблюдение этических норм, сознатель-
ное или бессознательное несоблюдение норм за-
конодательства может привести к нарушениям, 
за которые предусмотрена административная и 
/ или уголовная ответственность. Рекомендации 
направлены на совершенствование законода-
тельства в сфере, актуализации проблемы про-
фессиональной этики. Рекомендации описывают 
составляющие этического поведения, которые 
рекомендуется придерживаться в течение всего 

закупочного процесса. В то же время указания не 
касаются случаев сознательного нарушения за-
конодательства о публичных закупках, которые 
являются предметом деятельности контролирую-
щих и правоохранительных органов [5]. 

Вместе с тем, в Законе украины «О публичных 
закупках» и в Рекомендациях этического поведе-
ния не учтены в полной мере положения о корпо-
ративной социальной ответственности, это дает 
основание предполагать, что следующим шагом 
на пути реформирования законодательства о пу-
бличных закупках должна стать разработка таких 
правил и их использование всеми участниками 
рынка в том числе и в сфере публичных закупок.
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Постановка проблемы. Принцип равен-
ства является одним из фундаменталь-

ных общеправовых принципов, который является 

определяющим для регулирования семейных от-
ношений. В то же время возникает ряд проблем 
в сфере обеспечения равенства, в том числе и в 

уДК 347.6

ДЕЙСТВИЕ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Мария МЕНДЖУЛ,
кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры гражданского права и процесса
ужгородского национального университета

В статье исследованы проблемные аспекты действия принципа равенства в семейных отношениях. установлено, 
что наряду с традиционной идеей формального равенства, получила распространение идея о равенстве результатов. 
Проанализировано соотношение принципа равенства и верховенства права, а также справедливости. установлено, 
что принцип равенства является писаным (явным) принципом семейного права, который пронизывает почти все 
семейно-правовые институты. 

Принцип равенства наиболее ярко проявляется в брачных отношений, обеспечивая равенство мужчины и жен-
щины, как супругов, в реализации ими личных неимущественных и имущественных прав, приобретении имуще-
ства, раздела общего имущества, равенства членов фактического брачного союза, равенства мужчины и женщины 
в правах и обязанностях к детям. 

Сделаны выводы о проявлениях действия принципа равенства в семейных отношениях.
Ключевые слова: принцип равенства, принцип справедливости, семейные отношения, брачные отношения, не-

дискриминация.
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The article explores the problematic aspects of the equality principle in family relations. It has been established that 
along with the traditional idea of   formal equality, the idea of   equality of results has spread. The correlation of the principle 
of equality and the rule of law, as well as justice, is analyzed. It is established that the principle of equality is the written 
(explicit) principle of family law, which permeates almost all family legal institutions.

The principle of equality is most clearly manifested in marriage, ensuring the equality of men and women as spouses in 
the exercise of their personal non-property and property rights, the acquisition of property, the division of common property, 
the equality of members of the actual marriage, the equality of men and women in the rights and obligations to children.

The conclusions made about the manifestations of the principle of equality in family relations.
Keywords: principle of equality, principle of justice, family relations, marriage, non-discrimination.

EFECTUL PRINCIPIULUI EGALITĂȚII ÎN RELAȚIILE DE FAMILIE
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Articolul explorează aspectele problematice ale principiului egalității în relațiile de familie. S-a stabilit că, împreună 
cu ideea tradițională a egalității formale, s-a răspândit ideea egalității de rezultate. Se analizează corelația princi-
piului egalității și a statului de drept, precum și a justiției. S-a stabilit că principiul egalității este principiul scris 
(explicit) al dreptului familiei, care pătrunde aproape toate instituțiile juridice ale familiei. Principiul egalității 
se manifestă cel mai clar în căsătorie, asigurând egalitatea bărbaților și femeilor în calitate de soți în exercitarea 
drepturilor personale de proprietate, dobândirea proprietății, împărțirea proprietății comune, egalitatea mem-
brilor în căsătoria efectivă, egalitatea bărbaților și femeilor în drepturile și obligațiile față de copii. Concluziile 
făcute cu privire la manifestările principiului egalității în relațiile de familie. 

Cuvinte-cheie: principiul egalității, principiul justiției, relațiile de familie, căsătoria, nediscriminarea.
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сфере семейных отношений, как в украине, так и 
в европейских государствах, о чем подтверждает 
национальная практика и практика Европейского 
суда по правам человека. 

Актуальность темы исследования подтверж-
дает нераскрытость проблемы равенства в семей-
ных отношениях с учетом научных трудов, а так-
же судебной практики. 

Состояние исследования. Проблемы принци-
па равенства анализировали такие ученые, как С. 
Боднар, А. Журавльова, Н. Онищенко, О. Панке-
вич, С. Погребняк, П. Рабинович, С. Шевчук, Т. 
Чехович и др. В последнее время много исследо-
ваний посвящено вопросам гендерного равенства 
(исследовали такие ученые Н. Карбовская, М. 
Крочук, Т. Литвинова, Л. Магдюк, Т. Фулей и дру-
гие). Действие принципа равенства в семейных от-
ношениях недостаточно исследовано, отдельные 
аспекты мы изложили в тезисах конференции[1].

Целью и задачей статьи является исследова-
ние особенностей действия принципа равенства в 
семейных отношениях.

Изложение основного материала. Конститу-
ция украины закрепляет как принцип равенства 
(статьи 21, 24), так и отдельные его элементы, а 
именно: запрет дискриминации (ч. 2 ст. 24), ра-
венство мужчины и женщины (ч. 3 ст. 24), в том 
числе в браке и семье (ч. 1 ст. 51), равенство перед 
законом субъектов права собственности (ч. 4 ст. 
13), равенство объединений граждан, и в том чис-
ле профсоюзов (ч. 3 и ч. 5 ст. 36), равенства граж-
дан в доступе к публичной службе (ч. 2 ст. 38), 
равенства детей (ч. 1 ст. 52), равенство участни-
ков судебного процесса (п. 1 ч. 2 ст. 129). ученые 
так же выделяют принцип гендерного равенства, 
принцип равенства граждан перед законом и т.п., 
по нашему мнению, являются системообразую-
щими составляющими общего принципа равен-
ства.

Обоснованна позиция ученых о том, что ра-
венство является элементом общей категории вер-
ховенства права и достоинства человека, то есть 
свойства человека, которое присущи с рождения и 
независят от биологических или социальных осо-
бенностей [2, с. 40]. Безусловно, мы также соглас-
ны с такой позицией.

Принцип равенства достаточно тесно связан со 
справедливостью, которую ряд ученых считают 
не принципом, а скорее качественным свойством, 
субстанциальной сущностью права [3, с. 7]. Цю-
кало Ю. замечает, что часто справедливость рас-
сматривают как равенство пропорций или как 
концепцию пропорциональности средств и цели. 
ученый в ходе исследования обосновывает вывод, 

что в процессе реализации права справедливость 
проявляется в равенства всех перед законом, целях 
законодателя и средствах, соответствия правона-
рушения санкциям [4, с. 74]. Как справедливость 
можно рассматривать через равенство, так и ра-
венство базируется на справедливом разделения и 
доступа к возможностям. Бесспорно, это взаимос-
вязанные категории, которые лежат как в осно-
ве верховенства права, так и есть проявлениями 
сущности права.

Венецианская Комиссия считает, что среди 
стержневых элементов понятия the Rule of Law 
является недискриминация и равенство перед за-
коном, также такими элементами она считает за-
конность, юридическую определенность, запрет 
произвола, доступ к правосудию и уважение прав 
человека [5, с. 14].

Несмотря на мнение Погребняка С., что устояв-
шимся во все времена было понимание равенства 
как требования действовать в однокових случаях 
одинаково, а в отличных – отлично [6, с. 75], среди 
современных ученых нет единства в понимании 
принципа равенства. В научной литературе обо-
сновано, что формальное равенство возможностей 
реализуется в праве с помощью таких взаимос-
вязанных принципов: равенства перед законом; 
равенства перед судом; равенства прав и свобод 
человека и гражданина; равенства обязанностей 
человека и гражданина [6, с. 82-84].

По мнению Журавлевой А. равенство возмож-
ностей предусматривает создание двух систем: 
систему, включающую исключения из общего 
режима правового регулирования; систему орга-
низационных средств, которые имеют целью обе-
спечить реализацию прав и обязанностей участ-
ников отношений [7, с. 83]. По нашему мнению, 
принцип равенства должен предусматривать, кро-
ме указанных систем, также систему позитивных 
действий со стороны государства для обеспечения 
реального, а не формального равенства.

Наряду с традиционной идеей формального 
равенства, получила распространение идея о ра-
венстве результатов. Достаточно часто равенство 
отождествляют со справедливым распределением 
социальных благ между членами общества. Од-
нако справедливое распределение не всегда озна-
чает равномерное распределение, а прежде всего 
должено устанавливать равные возможности в 
распределении таких ресурсов. Боднар С. отме-
чает, что благодаря отвлеченности и формально-
сти равенство становится способом и принципом 
правового регулирования. ученый также обо-
сновывает, что составным элементом равенства 
является то, что ко всем субъектам должено при-
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меняться неодинаковое отношение (справедливое 
неравенство) [8, с. 25]. Мы согласны с Погреб-
няком С., что реальное равенство в праве можно 
реализовать только с помощью таких принципов 
как дифференциация правового регулирования 
и позитивная дискриминация [6, с. 84-85]. Вни-
мания заслуживает мнение Забокрицкого И., что 
составной частью термина «позитивная дискри-
минация» является «дискриминация», которая 
противоречит принципу равенства, и уже в силу 
этого не совсем верна, ее вряд ли можно считать 
имеющей законную цель и такой, что необходима 
в демократическом обществе. Право, по мнению 
ученого, должно создавать рамки, ограничиваю-
щие практики неравенства и создают возможно-
сти каждому человеку в условиях равной конку-
ренции реализовывать определенное право [9, с. 
527-528]. Мы предлагаем применять вместо тер-
мина «позитивная дискриминация» термин «по-
ложительная практика». учитывая индивидуаль-
ные различия между людьми, право должно под-
ходить с дифференциацию к регулированию их 
отношений и при необходимости устанавливать 
положительную практику.

При анализе принципа равенства в граждан-
ском праве делается вывод, что равенство явля-
ется не только принципом, который пронизывает 
систему гражданского права, но и методом (спо-
соб воздействия на общественные отношения) и 
критерием, что разграничивает частное и публич-
ное право [10, с. 355].

Принцип равенства получил свое толкование 
и в решениях Конституционного Суда украины и 
других судах. По подсчетам С. Рабиновича и А. 
Панкевича более трети решений КСу или каса-
ются принципа равенства, или вспоминают о нем 
[11, с. 8]. Достаточно известно решение КСу по 
делу № 1-10 / 2012 от 12 апреля 2012 года, и в 
нем Конституционный Суд украины подчеркнул, 
что равенство и недопустимости дискриминации 
лица является как конституционными принципа-
ми украины, так и фундаментальными ценностя-
ми мирового уровня, и содержатся в ряде между-
народных правовых актах (в статьях 1, 2 и 7 Все-
общей декларации прав человека 1948, статьях 
14 и 26 Международного пакта о гражданских и 
политических правах 1966, статьи 14 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 1950, 
в статье 1 протокола № 12 к Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод). Равенство, 
которое гарантировано Конституцией украины, 
означает необходимость обеспечения всем людям 
равных правовых возможностей как материаль-
ного, так и процессуального характера с целью 

реализации ими одинаковых по содержанию и 
объему прав и свобод [12]. В решении от 10 мая 
2000 года № 8-рп / 2000 КСу отметил, что равен-
ство перед законом может запрещать привилегии 
или ограничения по любым признакам, в том чис-
ле политическими, социальными и др., если это 
приводит к сужению и ослабление действия прин-
ципа верховенства права [13].

В постановлении Верховного Суда (в составе 
коллегии судей Третьей судебной палаты Касса-
ционного гражданского суда) от 30 мая 2019 г. по 
делу № 824/195/2018, ВС раскрыл принцип ра-
венства с позиции гражданского права как прежде 
всего, равенство правовых возможностей субъек-
тов правоотношений, что проявляется в равенстве 
прав участников гражданского оборота (в общем 
статусе, без связи с конкретными правоотноше-
ниями), и в равенстве правовых возможностей 
участников конкретных гражданско-правовых 
отношений. указанный принцип используется су-
дами для обеспечения равных правовых возмож-
ностей как при вступлении в гражданские право-
отношения, так и при приобретении гражданских 
прав и обязанностей [14].

Равенство нельзя рассматривать исключи-
тельно как формальный критерий, оно должно 
предусматривать одинаковое отношение и рав-
ный доступ к возможностям. Бесспорно, принцип 
равенства нельзя рассматривать как абсолютный 
запрет ограничений или недопустимости приви-
легий. Для определенных лиц (например, детей, 
нетрудоспособного одного из супругов и т.п.) мо-
жет допускаться отличное отношение с целью вы-
равнивания их положения (положительная прак-
тика). При этом критериями нарушен ли принцип 
равенства будут принципы пропорциональности 
и справедливости.

Принцип равенства является писаным (явным) 
принципом семейного права, который пронизыва-
ет почти все семейно-правовые институты. Кроме 
того, он явно зафиксирован в ч. 6 ст. 7, ст. 51 и 
52, ч. 2 ст. 54, ст. 63 и 70, ст. 141, ст. 142, ч. 2 ст. 
175 Семейного кодекса украины, в статьях 3, 4 и 
11 Закона украины «Об охране детства», в Законе 
украины «Об обеспечении равных прав и возмож-
ностей женщин и мужчин» и других.

Принцип равенства наиболее ярко проявляет-
ся в брачных отношений, обеспечивая равенство 
мужчины и женщины как супругов в реализации 
ими личных неимущественных и имущественных 
прав, приобретении имущества, раздела обще-
го имущества, равенства членов фактического 
брачного союза, равенства мужчины и женщины 
в правах и обязанностях к детям.
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Особое проявление принципа равенства в от-
ношениях родителей и детей. С одной стороны 
родители имеют опеку над детьми, управляют их 
имуществом, и на первый взгляд кажется, что су-
ществует дисбаланс и определенное неравенство. 
С другой стороны, принцип наилучших интере-
сов ребенка предполагает учет мнения ребенка 
во всех его делах, право ребенка на имущество 
(вещь приобретена для ребенка для удовлетворе-
ние его интересов), обязанность родителей управ-
лять имуществом ребенка в его интересах, право 
ребенка с четырнадцати лет подать иск в суд для 
защиты своих прав, в том числе и против роди-
телей, являются примерами положительных дей-
ствий, направленных выравнивать их положения 
в семейных отношениях. То есть, именно в отно-
шении детей можно говорить о примерах положи-
тельной практики.

Принцип равенства лежит в основе регулиро-
вания отношений между другими членами семьи 
и родственниками, институте усыновления, опеки 
и попечительства и других формах устройства де-
тей без родительской опеки. Например, проявле-
нием принципа равенства стало предоставление 
права не только ребенку, но и совершеннолетнему 
лицу быть усыновленным, установления равного 
подхода о лишении родительских прав, как род-
ных родителей, так и усыновителя и тому подоб-
ное. Также принцип равенства прослеживается в 
регулировании личных неимущественных отно-
шений других родственников и их обязанности по 
содержанию.

Возникает вопрос, как соотносится принцип 
равенства и принцип недискриминации. Согласно 
статье 1 Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин от 18 дека-
бря 1979 «дискриминация в отношении женщин» 
означает любое различие, исключение или огра-
ничение по признаку пола, которое направлено на 
ослабление или сводит на нет признание, пользо-
вание или осуществление женщинами, независи-
мо от их семейного положения, прав и свобод в 
любой сфере (в том числе политической, социаль-
ной, экономической, общественной, культурной 
и др.). Принцип запрещения дискриминации воз-
можности осуществления гарантированных прав 
содержится и в статье 14 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и статьи 1 Про-
токола № 12 к Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.

В постановлении 23 мая 2018 г. по делу № 
682/966/17 Верховный Суд отметил, что правовая 
система украины, которая является демократи-
ческим и правовым государством, основаном на 

принципах формального равенства и недискри-
минации [15] суды достаточно часто применяют 
принципы равенства и недискриминации в соче-
тании.

Венецианская комиссия считает, что принцип 
недискриминации требует запрета любого необо-
снованного неодинакового отношения согласно 
предписаний права и, всем гарантирует одинако-
вую защиту от дискриминации по любому при-
знаку (раса, цвет кожи, пол, язык, религия, по-
литические или иные взгляды, национальное или 
социальное происхождение, принадлежность к 
национальному меньшинству, имущественное по-
ложение или другие признаки) [5, с. 30].

Мы согласны с мнением Погребняка С., что 
реализация принципа недискриминации в юри-
дической практике является главным фактором, 
который свидетельствует о наличии в правовой 
системе справедливого баланса между формаль-
ным и фактическим равенством возможностей [6, 
с. 88]. По нашему мнению, принцип недискрими-
нации вытекает из принципа равенства, является 
производным от него.

Часть 5 статьи 7 СК украины устанавлива-
ет, что ни один участник семейных отношений 
не может иметь привилегий или ограничений по 
какому-либо признаку. Законодатель, по нашему 
мнению правильно, не закрепил исчерпывающий 
перечень возможных дискриминационных при-
знаков, тогда как среди закрепленных в ч. 5 ста-
тьи 7 признаков следующие: раса, цвет кожи, пол, 
политические, религиозные и другие убеждения, 
этническое и социальное происхождение, мате-
риальное положение, место проживания, язык и 
другие.

Закон украины «О принципах предотвращения 
и противодействия дискриминации в украине» 
выделяет прямую и косвенную дискриминацию, 
которые отличаются тем, что при прямой дискри-
минации с лицом (группой) лиц по определенно-
му признаку ведут себя не так благосклонно, чем 
с другими в аналогичных ситуациях, а при кос-
венной дискриминации в результате применения 
формального нейтральных норм права, правил, 
требований или практики возникают менее благо-
приятные условия или положение (ст. 1).

Принцип недискриминации нашел широкое 
применение и толкование в практике ЕСПЧ. Так, 
в решении по делу «Stummer v. Austria» Европей-
ский суд по правам человека констатировал, что 
дискриминация тогда, когда по-разному деству-
ют в подобных ситуациях, и для этого нет объ-
ективного и разумного обоснования (п. 87) [16]. 
В решении по делу «D.H. and others v. the Czech 
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Republic» ЕСПЧ отметил, что ст. 14 Конвенции 
должна защищать и от косвенной дискриминации 
(п. 161), и в случае если заявитель показывает, 
что значительно больше лиц одной категории по 
определенной практикой оказались в невыгодном 
положении, возникает презумпция дискримина-
ции, и бремя доказывания отсутствия дискрими-
национного отношения возлагается на государ-
ство (п . 163) [17].

Европейский суд по правам человека неодно-
кратно в своих решениях отмечал, что достиже-
ние равенства между людьми независимо от ста-
тьи является одной из основных целей государств 
- членов Совета Европы, и различия в поведении 
могут быть совместимыми с Конвенцией, только 
при очень веских причинах (см. Решения от 22 
февраля 1994 г. в деле «Burghartz v. Switzerland», 
от 24 июня 1993 по делу «Schuler-Zgraggen v. 
Switzerland» и другие).

Вопрос равенства и запрета дискриминации в 
семейных отношениях был предметом рассмотре-
ния Европейского суда по правам человека (далее 
- Суд) в ряде дел. При этом, позиция ЕСПЧ ме-
нялась, например в решении «Petrovic v. Austria» 
от 27 марта 1998 г. Суд не решил, что отказ со 
стороны органов власти Австрии предоставить 
заявителю выплаты в отцовском отпуске содер-
жит элементы дискриминации. В обосновании 
решения было отмечено, что среди европейских 
государств нет общего стандарта в этом вопросе, 
и только постепенно законодательство отдельных 
государств идет по пути равного распределения 
между мужчинами и женщинами ответственности 
за воспитание своих детей, и соответственно та-
кие государства предоставили мужчинам право на 
родительский отпуск, однако выплаты при таком 
отпуске установили не все страны (п. 38-43) [18]. 
ЕСПЧ изменил свою позицию при рассмотрении 
дела «Weller v. Hungary» и констатировал дискри-
минацию на том основании, что заявителю было 
отказано в получении помощи при рождении де-
тей, поскольку гражданином Венгрии был только 
отец (мама – гражданкой Румынии). В обоснова-
нии было отмечено, что в этом деле есть дискри-
минация, поскольку, несмотря на то, что и отец, и 
дети были гражданами Венгрии, по действующе-
му венгерском законодательству выплаты на де-
тей могла получить только женщина, являющаяся 
матерью ребенка и гражданкой Венгрии. Суд не 
нашел обоснования для такой практики, и соот-
ветственно право на помощь должна иметь семья 
независимо от того, кто из двух биологических 
родителей является венгерским гражданином (п. 
34-38) [19].

Достаточно известно решение ЕСПЧ по делу 
«Константин Маркин против России» от 7 октя-
бря 2010 г. По этому делу жена заявителя, воен-
нослужащего, 30 сентября 2005 г. родила третье-
го ребенка, в тот же день суд вынес решение об 
их разводе, а в октябре они подписали договор, 
что трое детей будут проживать вместе с отцом. 
Заявителю было отказано в предоставлении от-
пуска по уходу за ребенком, поскольку он муж-
ского пола. ЕСПЧ в решении подчеркнул, что 
отпуск по уходу за ребенком и помощи предо-
ставляют возможность одному из родителей 
ухаживать за детьми, этим поощряют семейную 
жизнь. Это охватывается сферой действия статьи 
8 Конвенции и в сочетании со статьей 14 дело яв-
ляется приемлемым. При рассмотрении дела суд 
рассмотрел вопрос о присутствии в отпуске по 
уходу за ребенком различий в обращении с ро-
дителями, зависящее от их статуса или пола, и 
допустимыми ли они по статье 14 Конвенции.

В деле «Константин Маркин против России» 
ЕСПЧ решил, что предоставление отпуска по 
уходу за ребенком не может иметь такого зна-
чительного влияния, чтобы подорвать боеспо-
собность армии, и соответственно отсутствуют 
объективные или разумные обоснования разного 
обращения с мужчинами и женщинами в этой 
сфере. На этом основании ЕСПЧ решил, что не-
представление права на отпуск по уходу за ре-
бенком только мужчинам-военнослужащим яв-
ляется дискриминацией и нарушением статьи 14 
во взаимосвязи со статьей 8 Конвенции [20].

По делу «Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg» 
Суд решил, что отказ в принудительном испол-
нении решения об усыновлении не учитывает 
социальную реальность ситуации, родственные 
связи, препятствия, которые не позволяют ребен-
ку полностью интегрироваться в семью. учиты-
вая интересы ребенка, люксембургские суды не 
имели права пренебрегать правовым статусом, 
который был создан за рубежом (в Перу) и со-
ответствует семейной жизни по смыслу статьи 8 
Конвенции. ЕСПЧ признал также и нарушение 
статьи 14 в сочетании со статьей 8 Конвенции 
на основании того, что не признание решения об 
усыновлении привело к вакууму, - связи ребенка 
с его родными по происхождению разорваны, не 
существует полноценной связи с приемной ма-
терью. Ребенок испытывает неравное обращения 
по лечению, свободе передвижения (требуется 
виза для посещения ряда государств, в частно-
сти Швейцарии), и заявитель тоже, так как по-
стоянно проходит различные административные 
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процедуры, через невступление ребенком в люк-
сембургское гражданство [21].

В своей практике ЕСПЧ сформировал систем-
ные элементы дискриминации, а именно поведе-
ние будет считаться дискриминационным, если: 
такому отношению нет «объективного и доста-
точного оправдания»; отсутствует легитимная 
цель; не соблюдены пропорциональности между 
средствами и целью (п. 72 решения ЕСПЧ по делу 
Абдулазиз, Кабалес и Балкандали). Такие крите-
рии легли в основу и легального определения дис-
криминации, закрепленного в Законе украины «О 
принципах предотвращения и противодействия 
дискриминации в украине».

Таким образом, дискриминация может иметь 
место, если без объективных и разумных основа-
ний для лиц, находящихся в подобных ситуациях 
по-разному ведут себя, или наоборот одинаково 
ведут себя с лицами, находящимися в разных си-
туациях.

Христова Г., на основе анализа практики 
ЕСПЧ, выделяет такие обязанности государства 
по противодействию дискриминации: 1) отри-
цательная обязанность не дискриминировать; 
2) положительная обязанность обеспечить воз-
можность эффективного использования прав, 
предусмотренных Европейской конвенцией, без 
дискриминации; 3) положительная обязанность 
принимать меры защиты граждан от дискримина-
ции со стороны частных лиц; 4) позитивное обя-
зательство, чтобы «при разных обстоятельствах, 
применялось различное право» (прямо указанный 
в деле «Тимменос против Греции») [22, с. 17-18].

ученые считают, что эффективная борьба с 
дискриминацией должна предусматривать сле-
дующие мероприятия: 1) юридические действия, 
направленные на обеспечение соблюдения прав и 
недопущения дискриминации; 2) образователь-
ные программы, которые повышают осведомлен-
ность о нетерпимости, поощряют толерантность; 
3) деятельность институтов гражданского обще-
ства по осуждении дискриминации, противо-
действия преступлениям на почве ненависти и 
вражды, оказание помощи жертвам дискримина-
ции [23, с. 27-28]. Такая позиция основывается на 
комплексном подходе, который включает систему 
различных мероприятий, которые в сочетании с 
государственной политикой и адвокационного ме-
рами гражданского общества по противодействию 
дискриминации позволят достичь эффективных и 
действенных результатов.

Выводы. Таким образом, принцип равенства 
является концептуальной сущностью брачных и 
других семейных отношений, утверждению кото-

рого помогают такие его субпринципы как запрет 
дискриминации и гендерное равенство.

Действие принципа равенства в семейном пра-
ве предусматривает, что: нормы семейного права 
должны предусматривать равенство участников 
семейных отношений; нормы семейного права 
должны содержать средства защиты от дискрими-
национного отношения; дифференциация в правах 
и обязанностях участников семейных отношений 
допускается только с объективно обоснованных 
оснований; любые привилегии участника семей-
ных отношений должны быть определены зако-
ном с соблюдением легитимной цели и принци-
па пропорциональности; любые дополнительные 
гарантии и права для конкретного участника се-
мейных отношений могут устанавливаться только 
с целью преодоления структурного неравенства; 
равенство результата для любого участника се-
мейных отношений гарантируется законом; лю-
бые нарушения принципа равенства в семейных 
отношениях могут быть обжалованы в суде. 
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Introducere. Dezvoltarea dinamică a sistemelor 
juridice încurajează cercetătorii să se concentre-

ze și să atragă o deosebită atenție asupra categorilor 
de bază ale jurisprudenței și să le reevalueze, luând în 
considerație schimbările care se produc în societate.

Necesitatea de asigurare a intereselor statului și 
societății, pe de o parte, și a intereselor private, pe 
de altă parte, face necesară existența unor relații juri-
dice relativ separate: drept public și drept privat. Se 
întâmplă o actualizare a problemei cu privire la tipu-
rile specifice de răspundere juridică, adaptate pentru 
a proteja interesele publice și private. Un complex 
de măsuri unical cu privire la răspunderea juridică, 
sub denumirea „răspunderea privată”, studiată în te-
orie și utilizată pe scară largă în practică, necesită o 
înțelegere consecventă, în primul rând, din punct de 
vedere a naturii juridice și a conținutului ei.

În practică asigurarea intereselor publice și priva-

te se produc prin diverse mijloace legale, dintre care 
instituția răspunderii juridice nu este pe ultimul loc. 
Este important pentru cercetarea noastră, necesitatea 
înțelegerii următorilor termeni: „răspunderea juridică 
privată” și „răspunderea juridică în dreptul privat”.

Metode aplicate şi materiale utilizate
În vederea realizării scopului trasat, în respectivul 

articol ştiinţific au fost aplicate un şir de metode ca: 
metoda logică (bazată pe analiza deductivă şi induc-
tivă, generalizare şi specificare), metoda sistemică şi 
cea comparativă.

În publicație au fost utilizate lucrările științifice ale 
savanților ce reprezintă atât doctrina juridică autohto-
nă, cât și doctrinele juridice ale României, Federației 
Ruse și a altor state.

Rezultate obţinute şi discuţii
Un lucru foarte important ce trebuie neapărat men-

ţionat referitor la răspunderea în dreptul privat este 
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că la momentul actual doctrina juridică atestă poziţii 
destul de controversate referitoare la acest fenomen. 
Controversialitatea se referă la posibilitatea eviden-
ţierii acestei răspunderi drept o instituţie individuală 
sau chiar imposibilitatea, unii autori negând careva 
specifice ce s-ar manifesta la aplicarea răspunderii ju-
ridice în dreptul privat.

 Astfel, D. A. Lipinski consideră că conceptul de 
reglementare a dreptului privat este redus la metoda 
dispozitivă, egalitatea părților și a intereselor private. 
Autorul remarcă faptul că divizarea în răspunderea 
juridică privată și răspunderea juridică publică nu are 
loc în sistemul juridc. Nu există un mecanism indepen-
dent de influență asupra subiecților, mai mult ca atât 
se menționează că răspunderea privată îndeplinește și 
funcții publice. Ca urmare, autorul rezumă că nu este 
posibil și nu este adecvată clasificarea răspunderii ju-
ridice în dreptul privat și în dreptul public [17, p.32]. 
Astfel de argumente critice cu privire la perspective-
le de divizare a acestor două forme de răspundere le 
regăsim și la autorul V. E. Cirkin [21, p.32-33], care 
menționează că la baza răspunderii juridice a persoa-
nei de drept public stă întotdeauna caracterul de drept 
public şi nu cel de drept privat. Răspunderea de drept 
privat, dacă prezintă o oarecare semnificaţie în ata-
re situaţii, ea oricum se prezintă pe plan secund [22, 
p.27]. 

În general, problematica răspunderii juridice în 
dreptul privat îşi are la origini studiul diferenţelor pe 
care le prezintă răspunderea subiectelor de drept pu-
blic şi a celor de drept privat. Din această perspectivă, 
doctrina rusă vehiculează ideea că astfel se diminu-
ează rolul şi importanţa răspunderii de drept privat 
[12]. 

Noi nu suntem de acord cu atare poziţie şi menţi-
onăm că nicidecum nu putem plasa pe trepte diferite 
din punctul de vedere al importanţei lor răspunderea 
de drept public şi a celei de drept privat. De fapt, este 
vorba de aceeaşi instituţie juridică manifestată în di-
ferite subsisteme ale sistemului dreptului. Din aces-
te considerente menţionăm că nu se poate afirma că 
aceeaşi instituţie juridică prezintă o mai mare impor-
tanţă când se manifestă într-unul din subsisteme şi 
dimpotrivă, este mai puţin importantă când se reflec-
tă în altul din subsisteme. Analizând anume modelul 
teoretic al răspunderii juridice de drept public şi cel 
al răspunderii de drept privat ajungem la concluzia 
că acesta se plasează la un nivel egal în cadrul celor 
doouă subsisteme.

Bineînţeles că fiecare dintre modelele teoretice 
analizate prezintă specificul şi caracterele proprii, însă 
acest lucru nicidecum nu ne poate duce în eroare şi nu 
ne poate crea opinia eronată care ar reflecta priorita-
tea uneia faţă de cealaltă. Particularităţile proprii sunt 

elemente pe care le regăsim la orice instituţie juridică 
şi la orice fenomen în general. De aceea, este absolut 
firesc şi suficient să înţelegem că aceste particularităţi 
pot doar contura anumite tente specifice unui sau altui 
fenomen, mai ales când ne referim la unul şi acelaşi 
fenomen regăsit în două subsisteme ale sistemului de 
drept al unui stat.

Cu toate acestea considerăm că, este posibil ca 
răspunderii juridice private să-i fie recunoscute niște 
caractere specifice, care rezultă din particularitățile 
dreptului privat. 

G. A. Procopovici remarcă faptul că interacțiunea 
dintre dreptul privat și public, are o natură dialectică, 
ele sunt delimitate, dar pătrund una în alta, raportul 
lor optim contribuie la asigurarea stabilității în socie-
tate și creează o bază pentru existența și dezvoltarea 
sa, dar menționează că relațiile private sunt primare 
celor publice [18, p.7].

Construcția teoretică a răspunderii juridice, după 
părerea noastră, se poate construi numai pe baza stu-
dierii criteriului de interes în complexul de relații: 
„personalitate – colectiv – societate – stat – mediu 
internațional”, care poate deveni baza sistemului 
juridic constituțional. Al doilea criteriu al acestei 
construcții, este „valoarea” care permite să stabilească 
semnele (caracterile) intereselor private și publice. 

Aici și apar coliziile, conflictele dintre interesele 
publice și interesele private, și anume, privind accesul 
la valori, depășirea cărora este necesară pentru con-
struirea unui model teoretic de răspundere în dreptul 
public și privat [18, p.9].

Conform dicționarelor explicative [20, p.752] și 
juridice „privat” este tot ceea ce este destinat pentru 
utilizarea de către o singură persoană sau un grup mic 
de persoane și nu pentru uz public. Deci putem con-
cluziona că, există drept privat și răspundere juridică 
privată care conțin anumite elemente caracteristice în 
această parte a vieții sociale.

Având în vedere problema supraviețuirii rasei uma-
ne, omul de știință trebuie să fie gata să depășească 
înțelegerea îngustă a răspunderii și responsabilității, 
el trebuie să fie gata să pună sub semnul întrebării 
rolul cercetătorului însuși și dreptul lui la cautarea ne-
limitată a adevărului, menționează cecetătătorul V.V. 
Kashin [14, p.52].

Deci, dacă extrapolarizăm opiniile autorului sus-
menționat care se referă la răspunderea oamenilor de 
știință și rezultatele cercetării lui asupra răspunderii 
juridice ca formă socială a răspunderii, atunci conclu-
zia evidentă este aceea că respingerea absolută a anu-
mitor tipuri/forme de răspundere juridică (mai ales 
dacă există motive obiective) contravin fundamental 
intereselor științei și practicii.

Autorii Iu. B. Șubnikova și I. V Andrianova in-
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dica faptul că raporturile de răspunderea privată se 
bazează pe posibilitatea de implimentare a lor fără 
participarea directă a statului, dar sub influiența sa de 
reglementare. Adică statul apare în astfel de raporturi 
în calitate de a treia parte (arbitru) la care părțile ape-
lează atunci când nu pot ajunge la un consens [24, 
p.132].

I.G. Zaharov propune un șir de criterii care 
evidențiază și caracterizează răspunderea în dreptul 
privat:

- răspunderea în dreptul privat ia naştere în urma 
săvârșirii unei fapte ilicite sau a unei obligaţii prin 
care s-a creat o pagubă în patrimoniul unei persoane; 

- raporturile juridice nu sunt limitate la normele 
juridice, ele pot fi stabilite de către părțile raportului 
juridic (contracte juridice);

- în dreptul privat se manifestă caracterul compen-
sator, adică în a restabili cât mai fidel posibil echili-
brul social distrus de apariţia prejudiciului ca urmare 
a săvârşirii faptei juridice ilicite şi de a repune victima 
în situaţia în care s-ar fi aflat dacă faptul păgubitor nu 
s-ar fi produs, pe cheltuiala făptuitorului [11, p.6-9].

- gradul de culpabilitate a făptuitorului nu joacă 
niciun rol în stabilirea întinderii răspunderii private. 
Gravitatea vinovăţiei nu constituie un criteriu pentru 
stabilirea cuantumului despăgubirilor. Autorul preju-
diciului răspunde integral, chiar şi pentru culpa cea 
mai uşoară. Gravitatea culpei poate fi luată în consi-
derare în stabilirea întinderii despăgubirilor. În situa-
ţia în care în producerea prejudiciului suferit de vic-
timă se reţin, atât culpa autorului, cât şi culpa proprie 
a victimei.

- răspunderea privată este o răspundere integrală, 
nu numai pentru dauna efectivă şi actuală (damnum 
emergens), ci şi pentru foloasele nerealizate (lucrum 
cessans), spre deosebire de răspunderea materială 
care este, limitată (numai în ceea ce priveşte damnum 
emergens) [3, p.14].

- la aplicarea răspunderii patrimoniale se aplică 
principiul executării obligaţiei în natură, în cazul im-
posibilităţii se recurge la echivalentul bănesc.

În literatura juridică se identifică un șir de criterii 
care stau la baza deiferențierii răspunderii în drept și 
anume: scopul; subiecții; raportul juridic; natura și 
conținutul măsurilor de constrângere; procedura de 
aplicare a măsurilor de constrângere; forma și meto-
dele de aplicare a sancțiunilor [16, p.38-39].

Astfel, necesitatea de a stabili criteriile pentru 
a caracteriza și a identifica răspunderea juridică în 
dreptul privat, atât în doctrină, cât și în practică de-
vine evidentă. Noi propunem să cercetăm specificul 
acestei forme de răspundere juridică reieșind din ur-
mătoarele criterii:

Scopul stabilirii și aplicării răspunderii private. 

Scopul în drept este o categorie filosofică care stă la 
baza procesului cognitiv, menționează autorul Kuzi-
min [15, p. 98]. Scopul permite să înțelegem natura 
juridică a răspunderii ca fenomen juridic și să formu-
lăm funcțiile și principiile răspunderii [10, p.41].

Suntem convinși că scopul răspunderii în dreptului 
privat este o manifestare globală, a obiectivelor răs-
punderii juridice private, asigurarea respectării nor-
melor de drept și supremația legii. Ideea dominantă 
a răspunderii private este cea de justiție comutativă, 
cu alte cuvinte, scopul principal al acestei instituții 
juridice este acela da a se înapoia ceea ce s-a pierdut 
ori de a se repara ceea ce s-a distrus, în așa del încât 
victima să fie, în cele din urmă, neprejudicată, deci 
paguba să îi fie reparată. În discordanță cu răspun-
derea publică, răspunderea privată nu are o funcție 
remuneratorie, care să proporționeze răspunderea 
vinovăției făptuitorului.

Deci, conducându-ne de maxima juriditului Ul-
pian „Publicum lus est quod ad statum rel romanae 
spectat, privatum quod ad singulorum utillitatem” 
putem spune că principalul scop al răspunderii private 
este protecția persoanei și intereselor lui. Specificând 
orientarea generală a răspunderii private, observăm 
că aceasta constă în avertizarea tuturor potențialilor 
făptuitori unui potențial illicit.

Domeniul de aplicare a răspunderii private. De-
terminarea domeniului de aplicare a răspunderii în 
dreptul privat nu este o sarcină ușoară. S.V. Vasiliev 
a sugerat că dreptul privat este un spațiu de libertăți 
și autodeterminării, opusul dreptului public, bazat pe 
principiile puterii [10, p. 176].

S. A. Ivanov și L. Iu. Grudțin menționează că 
dreptul privat este format dintr-un complex de norme 
ale dreptului civil, ale dreptului familiei, ale dreptului 
funciar, ale dreptului comercial, ale dreptului muncii 
și ale dreptului internațional privat [13, p.41; 8, p. 95-
96].

În acest context, trebuie de menționat că răspun-
derea privată nu poate să se limiteze doar în sfera 
dreptului privat, la fel ca și răspunderea publică nu 
poate să nu fie implicată în sfera dreptului privat. 
Confirmarea directă a faptului prezenței răspunderii 
private în domeniul dreptului public este art. art. 53 
al Constituției Republicii Moldova, care stipulează în 
alin. (1) că ”Persoana  vătămată într-un drept al său 
de o autoritate publică, printr-un  act administrativ 
sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei ce-
reri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptu-
lui pretins, anularea actului şi repararea pagubei”.

Deci, în consecință, specificul răspunderii private, 
care îi acordă nota de disonanță principală față de ce-
lelalte forme ale răspunderii juridice, constă în îndato-
rirea de reparare integrală a unui prejudiciu, obligație 
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care i se incubă autorului faptei ilicite sau persoanei 
responsabile civilmente. Aceste lucruri specifice nu 
le poate oferi formele răspunderii din domeniul drep-
tului public. 

Formele de manifestare (tipurile). Răspunderea 
din domeniul dreptului privat are diverse forme de 
manifestare. Cele mai specifice proprietăți, răspunde-
rea privată o demonstrează anume la nivel ramural. 
Conform opiniilor mai multor autori [11, p.74; 19, p. 
93; 1, p. 241], sistemul de drept privat este format 
din ramurile cum ar fi: dreptul civil, dreptul famili-
ei, dreptul muncii, dreptul funciar, dreptul comercial, 
dreptul internațional privat, ș.a.

Problema clasificării ramurale mai constă și în 
faptul că, la momentul dat, există o tendință de rami-
ficare internă a unor ramuri de drept [1, p. 241].

Depistarea și diferențierea clară din ramurile drep-
tului enumerate mai sus a institutelor răspunderii juri-
dice independente pare a fi, și chiar este problematică, 
în condițiile în care autorii preferă să vorbească des-
pre dreptul privat și despre mecanismele de protecție 
a acestuia în „termeni generali”, evitând specificul 
dreptului privat și a răspunderii juridice private.

După părerea noastră, singura formă fără careva 
interpretări din partea doctrinei răspunderii în dreptul 
privat este răspunderea civilă și tipurile ei: răspun-
derea delictuală și răspunderea contractuală (inclusiv 
răspunderea precontractuală și răspunderea în dreptul 
internațional privat). Dacă este să luăm în considerare 
și subinstituțiile dreptului civil ca ramură a dreptu-
lui, atunci devine posibil să enumerăm și niște forme 
subramurale al răspunderii civile (ex: răspunderea 
succesorală).

Sub rezerva recunoașterii dreptului familiei, drep-
tului muncii, dreptului funciar, dreptului comercial ca 
ramuri independente, întrebarea existenței răspunde-
rii familale, răspunderii în dreptul muncii, răspunderii 
funciare sau răspunderii comerciale o considerăm că 
rămâne deschisă și ar trebui hotărâtă în baza compa-
rărilor doctrinelor juridice și în baza practicii de apli-
care a legislației. 

Considerăm că atribuirea diverselor forme (tipuri) 
de răspundere, răspunderii private, se face în baza na-
turii juridice a interacțiunii participanților la raportu-
rile juridice private prin demonstrarea intenției aces-
tor subiecți, în primul rând, la realizarea drepturilor 
și obligațiilor private (individuale) și tocmai apoi a 
intereselor terților, statului sau societății.

Temeiul răspunderii în dreptul privat. temeiul de 
facto a răspunderii private este fapta ilicită care are 
diferite forme de manifestare.

Ţinând cont de izvorul normativ ce reglementea-
ză răspunderea, răspunderea de drept privat poate fi 
reglementată şi de acte normative subordonate legii, 

inclusiv de contractele încheiate între părţi, acte uni-
laterale de exprimare a voinţei subiectului de drept. 
Or, acest caracter este un element de delimitare, întru-
cât conferă libertate părţilor contractante în stabilirea 
măsurilor şi limitelor răspunderii. Aceasta bineînţeles 
se stipulează în contract cu respectarea cadrului legal 
corespunzător. Astfel, limitele răspunderii reglemen-
tate de lege nu pot fi depăşite prin alte limite incluse 
în textul contractului sau al altui act juridic generator 
de drepturi şi obligaţii. Respectiva trăsătură a răspun-
derii de drept privat derivă din principiul autonomiei 
voinţei părţilor şi din cel al libertăţii contractuale.

Astfel, clauzele contractuale standard reprezintă 
toate clauzele formulate anticipat pentru o multitu-
dine de contracte, pe care o parte contractantă (uti-
lizator) le prezintă celeilalte părţi la încheierea con-
tractului. Este indiferent dacă prevederile formează 
un document separat sau sunt parte a documentului 
ce reprezintă contractul, de asemenea, nu importă nu-
mărul condiţiilor şi forma contractului. Or, limitele şi 
termenii răspunderii contractuale se pot stabili atât în 
textul clauzelor contractual standard, cât şi în textul 
clauzelor particulare negociate de către contractanţi. 
În cazul în care unele dintre clauzele contractului au 
fost preformulate de una dinte părţi, iar altele au fost 
negociate de părţi în cazul în care vor exista contra-
dicţii între aceste clauze contractuale prioritate vor 
avea clauzele contractuale negociate. 

Alt caracter important al răspunderii de drept pri-
vat ţine de iniţiativa cărui subiect se manifestă şi stă 
la baza declanşării şi instituirii răspunderii juridice. 
Astfel, dacă normele juridice determinate din textul 
legii sau din contract, ce reglementează răspunderea 
juridică a părţilor intră în acţiune la iniţiativa părţilor, 
vom fi în faţa răspunderii de drept privat. În caz con-
trar, când încălcarea normei ridică iniţiativa din partea 
organelor statului, uneori chiar şi împotriva voinţei 
păgubitului, raportul de răspundere se va circumscrie 
domeniului dreptului public [23, p.8].

Pe de altă parte, din perspectiva principiului dispo-
nibilităţii, răspunderea juridică se angajează la sesiza-
rea persoanei ale cărei drepturi sau interese legitime 
au fost lezate. În lumina acestui principiu, instanţa de 
judecată va dispune în limitele obiectului determinat 
de către părţi prin cererea de chemare în judecată, 
pronunțându-se doar asupra cererilor cu care a fost 
învestită. Acest principiu reflectă dreptul părților de a 
dispune de desfăşurarea procesului civil atât prin se-
sizarea instanţei de judecată, cât şi prin determinarea 
cadrului procesual, prin posibilitatea reclamantului 
de a renunţa la dreptul dedus judecăţii sau la judecată, 
prin posibilitatea părâtului de a achiesa la pretenţii-
le reclamantului, prin dreptul părţilor de a soluţiona 
procesul pe cale amiabilă, prin încheierea unei tran-
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zacţii, prin dreptul recunoscut părţilor de a achiesa la 
hotărârile judecătoreşti sau de a exercita căile de atac. 
Prin excepţie de la principiul disponibilităţii, codul de 
procedură civilă reglementează dreptul judecatorului 
de a introduce în cauză, din oficiu, alte persoane, în 
cazuri expres prevăzute de lege precum şi în materie 
necontencioasă, chiar dacă părţile se împotrivesc [2, 
p. 71].

Unii autori consideră că raportul juridic de con-
strângere specific ramurii dreptului civil se naşte din 
momentul încălcării normei (a săvârşirii faptei ili-
cite), dar, între autorul încălcării şi cel vătămat prin 
încălcare, ca un raport juridic de constrângere poten-
ţială. În această fază, forţa de constrângere a statului 
se manifestă ca o posibilitate eventual, dar suficientă 
a conferi raportului juridic respectiv caracterul unui 
raport de constrângere. Numai în cazul în care părţile 
nu se pot înţelege asupra executării benevole a sanc-
ţiunii adecvate, cel îndreptăţit va apela la organele de 
stat competente care i se vor alătura sau substitui ca 
subiect activ al raportului juridic de constrângere şi 
vor impune autorului încălcării sancţiunea care i se 
cuvine sau vor confirma şi apăra situaţia deja creată 
prin aplicarea sancţiunii direct de către partea lezată 
prin încălcare [5, p.53-55].

În domeniul dreptului privat, răspunderea juridică 
întotdeauna va avea caracterul de limitare a dreptu-
rilor patrimoniale sau nepatrimoniale (decăderea 
din drepturile părinteşti în dreptul familiei, repararea 
prejudiciului material şi nepatrimonial în cadrul drep-
tului proprietăţii, etc.) ale subiectului care răspunde, 
suplimentar la cel de restabilire a dreptului sau a ordi-
nii juridice anterioare comiterii faptei ilicite. Nu toate 
limitările de acest gen însă reprezintă răspundere juri-
dică. Or, specific răspunderii ramurilor de drept privat 
este şi faptul că aplicarea măsurilor de constrângere 
specifice acestor forme de răspundere au atât caracter 
de sancţiune, cât şi pe cel de pedeapsă. Chiar dacă 
doctrina atestă opinii precum că sancţiunea şi pedeap-
sa reprezintă două noţiuni identice ca sens, totuşi tot 
doctrina întâlneşte opinii ce le diferenţiază [6, p. 117]. 
În acest context, menţionăm că acest lucru este va-
labil, mai ales, pentru ramurile de drept privat. Spre 
exemplu, în cazul răspunderii civile delictuale este 
bine ştiut faptul că ceea la ce este ţinut să execute 
personajul care a comis delictul civil se poate trans-
mite prin succesiune. Tocmai din aceste considerente 
se susţine că de-ar avea caracter de pedeapsă, răspun-
derea civilă delictuală nu ar putea avea efecte asupra 
moştenitorilor persoanei vinovate de comiterea delic-
tului civil. Acest caracter specific, deci, face diferen-
ţierea dintre sancţiunea de tip pedeapsă şi sancţiunea 
fără caracter de pedeapsă. În viziunea acestor autori, 
sancţiunea din diferite ramuri ale dreptului diferă 

ca natură juridică, astfel încât în dreptul penal, spre 
exemplu, avem doar sancţiuni care sunt totodată şi 
pedepse, ele nefiind aplicabile decât persoanei in-
fractorului. Specific pentru pedepse este faptul că ele 
au un caracter strict personal (intuitu personae), ur-
mărind să aducă o restrângere sau chiar o interzicere 
de drepturi, uneori o blamare socială ori să oblige pe 
făptuitor la anumite prestaţii - de exemplu, amenzile 
penale ori amenzile contravenţionale - ca moduri de 
sancţionare a săvârşirii unor fapte ilicite. 

În plus la cele menţionate, răspunderea în dreptul 
privat manifestă un caracter ce denotă posibilitatea 
de a apela la forţa de constrângere a statului, nefiind 
obligatoriu ca această posibilitate să fie valorificată. 
Ideea ce caracterizează răspunderea în dreptul privat 
enunţă faptul că cel ce cauzează o anumită daună poa-
te, în mod benevol, să recupereze această daună, astfel 
încât să se excludă chiar necesitatea ca subiectul ce a 
suferit dauna să mai apeleze la forţa de constrângere a 
statului. Or, doar epuizarea mijloacelor legale anti-ju-
diciare, poate duce la apelarea forţei de constrângere 
a statului în cadrul realizării răspunderii juridice de 
drept privat.

Subiecții. Subiecții dreptului privat se consideră 
persoana înzestrată cu capacitate juridică, care are po-
sibilitatea de a fi parte la relațiile juridice reglemen-
tate de normele dreptului privat [7, p.15]. Caracterul 
enunţat al răspunderii în dreptul privat ne duce logica 
la un alt caracter specific aceleiaşi răspunderi de drept 
privat: părţile raportului juridic de răspundere poartă 
această răspundere una în faţa celeilalte, fapt ce de-
curge din egalitatea părţilor specific raporturilor juri-
dice din cadrul ramurilor dreptului privat [12]. atunci 
când măsurile sancţionatorii cu caracter patrimonial 
se aplică având ca beneficiar statul, suntem în prezen-
ţa unei excepţii care dovedeşte prezenţa interesului 
public (confiscarea) [12]. Totuşi, aşa cum am reiterat 
anterior, părţile, care răspund una în faţa celelilalte, 
nicidecum nu exclud răspunderea în faţa societăţii. 
Răspunderea în faţa celeilalte părţi este doar un fel de 
exprimare a ideii că prin răspunderea de drept privat 
cel căruia i se cauzează o daună va fi repus în situaţia 
anterioară violării dreptului său şi cauzării daunei.

În acest sens menţionăm că în cadrul aplicării in-
stituţiei răspunderii juridice în dreptul privat, iniţial, 
reacţia colectivă a urmărit atât pedepsirea făptaşului, 
cât şi restabilirea, în folosul victimei, a situaţiei an-
terioare vătămării, adică reparaţiunea. Pornind de la 
acest lucru, prof. M. Eliescu sublinia că despăgubirea 
mai prezintă şi astăzi unele aspecte prin care ea se 
leagă de noţiunea de pedeapsă, existând cazuri în care 
despăgubirea nu urmăreşte repararea prejudiciului, ci 
reprimarea unui dol sau a unei culpe [4, p.6]. 

Dreptului privat îi sunt specifice anumite principii 
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ce îl detaşează de ramurile dreptului public. Această 
afirmaţie se referă şi la instituţia răspunderii juridice. 
În acest sens vom menţiona că, dacă în cazul dreptului 
public în majoritatea cazurilor operează prezumţia de 
nevinovăţie, fiind necesară dovedirea vinovăţiei su-
biectului pentru tragerea la răspundere juridică a lui, 
atunci în cadrul răspunderii de drept privat avem o 
prezumţie inversă ce operează şi anume prezumţia de 
vinovăţie. Acest lucru se datorează caracterului dis-
pozitiv al normelor juridice, care permite transferul 
de răspundere de la subiectul autor al actului/faptului 
juridic cauzator de daună la alte subiecte nevinova-
te, însă responsabile în baza legală de acţiunile/in-
acţiunile autorului faptei ilicite [12]. Răspunderea în 
dreptul privat este asigurată cu mijloace imperative 
ce implică constrângerea de stat în egală măsură, la 
fel și cu mijloace dispozitive specifice autonomiei de 
voinţă din dreptul privat [15, p. 96].

Suplimentar la cele menţionate vom indica şi fap-
tul că la etapa actuală societatea şi statul în tandem 
sunt interesaţi să confere ramurilor dreptului privat 
locul bine meritat, să le asigure cu totalitatea me-
canismelor juridice necesare în vederea transpunerii 
normelor lor juridice în practică fără impedimente 
insurmontabile. Acest interes derivă din dezvoltarea 
relaţiilor în sfera dreptului privat, prioritizarea dez-
voltării economiei pe baza multiplicării raporturilor 
de drept privat, care pot realmente asigura o creştere 
economică şi generală a statului. Astfel, dacă ante-
rior economia se fundamenta pe reglementările de 
drept public în mare măsură, atunci la etapa actuală 
acest lucru este depăşit, statului revenindu-i rolul de 
a asigura un cadru adecvat de dezvoltare a raportu-
rilor din domeniul dreptului privat. Cu atât mai mult 
când vorbim despre răspunderea juridică manifes-
tată la nivelul ramurilor de drept privat nu putem 
neglija rolul unor reglementări clare şi eficiente în 
acest sens. Aici vedem imensitatea rolului care re-
vine răspunderii de drept privat, ea reprezentând 
mecanismul prin care se va asigura realizarea dezi-
deratelor nominalizate mai sus. În plus, mecanismul 
bine pus la punct de realizare a răspunderii juridice 
în dreptul privat cu siguranţă facilitează realizarea 
drepturilor şi libertăţilor de domeniu ale subiectelor 
ramurilor de drept privat.

Un alt aspect important al evidenţierii specificului 
răspunderii juridice de drept privat ţine de clarificarea 
specificului manifestat în cadrul acestei instituţii atât 
din perspectiva dreptului privat material, cât şi din cea 
a dreptului privat procesual. Din această perspectivă 
specific răspunderii de drept privat și este ramificarea 
în răspunderea procesuală de drept privat şi răspunde-
rea materială de drept privat.

Concluzii

Deci, în urma cerectării răspunderii juridice în 
dreptul privat putem să definim răspunderea juri-
dică privată ca un tip de răspundere juridică care 
întrunește în sine diverse forme de răspundere juridi-
că ramurală și interramurală, caracterizate printr-o 
metodă unică de reglementare juridică și printr-un 
instrument juridic unic, care reprezintă mijlocul de 
asigurare a drepturilor și libertăților juridice din ca-
drul raporturilor de drept privat.

Astfel, concluzionăm că:
- răspunderea juridică privată – este una dintre cele 

mai contestate categorii în jurisprudență - fenomen 
bazat pe protecția juridică a intereselor private;

- în pofida lipsei unor poziții comune, legiutorul 
de facto, iar instanțele de judecată de jure recunosc 
existența răspunderii juridice private, punând accent 
pe formele răspunderii juridice civile.

- particularitățile răspunderii private pot fi dezvă-
luite prin criteriile de bază caracterizate anterior: sco-
pul, formele de manifestare, subiecții, mecanismul de 
realizare, ș.a.;

- teoria răspunderii juridice private în condițiile 
moderne necesită o cercetare complexă și aprofunda-
tă, pentru a se ajunge la o unitate de opinii în doctrina 
juridică.
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Teoria generală a dreptului. Istoria  dreptului

Problema.Viața omului este umplută de căutări 
în vederea îndestulării și de îndestularea nevo-

ilor sufletești și trupești. Omul folosește cu acest scop 
cunoștințe, deprinderi și priceperi. Cele din urmă au 
la temelie tot cunoștințe.

La început, cunoștințele erau căpătate de prac-
ticieni. Tot ei le predau altora, copiilor lor sau unor 
străini. După un timp destul de lung, învățămîntul 
s-a desprins de practică. Dobîndirea cunoștințelor s-a 
rupt apoi și de învățămînt, și de practică. 

Azi, cercetătorul științific capătă cunoștințe, 
învățătorul le predă, iar practicianul le aplică, chiar 
dacă unele suprapuneri au dăinuit.

Mai mult decît atît, țările, care dobîndesc cele mai 
multe cunoștințe noi și le fructifică în practică, trag 
mai mari foloase într-un șir de privințe decît cele care 
le cumpără sau le preiau de la ele, de cele mai dese 
ori, cu o întîrziere mai mică sau mai mare, ba chiar 
cele dintîi le stăpînesc pe acestea din urmă.

Actualitatea temei de cercetare. Din cercetările 
efectuate (metoda analizei de conținut), reiese că țara 

noastră nu capătă aproape deloc cunoștințe științifice 
de la un timp încoace, după trecerea la orînduirea ca-
pitalistă. Astfel, o parte covîrșitoare din lucrările pre-
tins științifice nu înfățișează, de fapt, nicio descoperi-
re științifică. Este nevoie, prin urmare, de cunoștințe 
despre bunețea și îmbunătățirea cercetării științifice.

Scopul și sarcinile cercetării. Cercetarea 
științifică înfăptuită a urmărit scopul de a dobîn-
di cunoștințe despre bunețea și, ca urmare, despre 
îmbunătățirea cercetării științifice. Următoarele 
sarcini au fost puse: a) a descoperi unele laturi ale 
buneții cercetării științifice, b) a afla starea cercetării 
științifice din țară, c) a descoperi metode de scoatere 
la iveală a înșelăciunii și a furtului științific și d) a 
descoperi factori ai îmbunătățirii cercetării științifice.

Cunoașterea la temă. La capătul multor ani, peste 
25, nu am găsit nicio lucrare despre bunețea cercetării 
științifice, nici în țară, nici în străinătate. În Republi-
ca Moldova, sînt foarte rare cercetările științifice care 
privesc teoria și metodologia științei. Printre cei care 
s-au aplecat asupra acestora, se află Nicolae Mihai 
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Cercetările științifice din țara noastră suferă de mari slăbiciuni. Pentru a le înlătura, este nevoie de o cunoaștere a ceea 
ce face o cercetare științifică să fie bună. Am înfăptuit cu acest țel o cercetare metodologică, folosind aproape toate meto-
dele științifice. Ca urmare, am descoperit zece laturi și doi factori de căpătîi ai buneții și îmbunătățirii cercetării științifice. 
De asemenea, am descoperit numeroase metode de scoatere la iveală a înșelăciunii și a furtului științific. Rămîne deschisă 
alcătuirea unei metodologii de măsurare a buneții unei cercetări și a cercetării științifice în întregime dintr-o țară.
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Les recherches scientifiques de notre pays souffrent de grandes déficiences. Pour les écartées, il est nécessaire d’une 
connaissance de cela qui fait bonne une recherche scientifique. Nous avons accompli dans ce but une recherche méthodo-
logique, en employant presque tous les méthodes scientifiques. Par conséquent, nous avons découvert dix facettes et deux 
facteurs de base de la qualité et l’amélioration de la recherche scientifique. En plus, nous avons découvert nombreuses 
méthodes de révélation de la fraude et du vol scientifique. Reste ouverte la question d’élaboration d’une méthodologie 
d’évaluation de la qualité d’une recherche et des recherches scientifiques en ensemble d’un pays.
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(teoria și metodologia științifică generală), Octavian 
Bejan (teoria și metodologia generală a științei, cri-
minologie și drept), V. Guțu (sociologie) și Dumitru 
Baltag (drept).

Metodele aplicate şi materialele folosite. Cer-
cetarea științifică, ale cărei descoperiri sînt înfățișate 
în acest articol, a fost înfăptuită cu ajutorul metodei 
construcției abstracte (tălmăcirea datelor, alcătuirea 
judecăților și căutarea căilor de îmbunătățire a cerce-
tării științifice), metoda analizei de conținut (lucrări 
științifice, tipărite în felurite timpuri și locuri, acte 
normative, avize, recenzii și materiale din mijloace 
de înștiințare în mulțime), metoda observării (factori 
de hotărîre, cercetători științifici și alți lucrători din 
domeniul științei), metoda documentară (proiecte de 
susținere bănească a cercetării, procese-verbale și ho-
tărîri) și metoda experimentului (cercetare bibliogra-
fică, cercetare științifică, verificare a descoperirilor 
făcute și scriere a unor lucrări științifice).

Rezultatele obținute şi dezbateri. Orice lucru poa-
te să fie făcut bine și mult. La fel se întîmplă și în știință. 
Putem să vorbim despre multă știință, dar și despre o 
știință bună. Folosul este mic sau lipsește de tot, ba 
chiar poate să fie păguboasă o știință care este multă, 
dar nu este bine făcută. Iată de ce, este nevoie să căutăm 
căi de îmbunătățire neîncetată a lucrului științific.

Lucrul științific poate să fie îmbunătățit în trei 
privințe: a) pregătirea cercetătorilor, b) rînduirea 
lucrului științific și c) cercetarea științifică. Chiar 
dacă toate sînt trebuincioase, cercetarea este miezul 
științei.

Din cercetările noastre metodologice, reiese că 
cercetarea științifică își arată bunețea și poate să fie 
îmbunătățită în următoarele l a t u r i: 1) descoperi-
rea științifică, 2) adevărul descoperirii științifice, 3) 
mărimea descoperirii științifice, 4) felul descoperirii 
științifice, 5) puterea dovezilor științifice, 6) folosul 
așteptat de la o descoperire științifică, 7) cheltuielile 
unei cercetări științifice, 8) răsfrîngerea unei desco-
periri științifice asupra lumii și omului; 9) măiestria 
scrierii unei lucrări științifice și 10) furtul științific.

1. Descoperirea științifică. O cercetare științifică 
urmărește să facă o descoperire științifică, adică să 
capete cunoștințe noi despre lume. Dacă nu face o 
descoperire științifică, atunci cercetarea științifică 
a dat greș sau ceea ce s-a făcut nu este o cercetare 
științifică.

Cercetările noastre, înfăptuite prin metoda anali-
zei de conținut, ne-au dezvăluit că peste 95% din lu-
crările pretins științifice nu înfățișează, de fapt, nicio 
descoperire științifică.

O lucrare pretins științifică, adică care nu înfățișează 
o descoperire științifică, poate să fie: a) o compilație, 
b) un lucru practic și c) o descoperire repetată.

O compilație este o adunătură de descoperiri 
științifice, făcute de alții, care face trimiterile cerute, 
adică cel puțin o sistematizare a acestora, dar nu adu-
ce nimic nou. 

Menirea cunoașterii științifice este de a aduce lu-
mină peste laturile generale ale lumii, cele care nu 
sînt legate de loc și timp (bunăoară, însușirile tutu-
ror crimelor sau a celor mai multe dintre ele, avînd 
în vedere că este vorba despre un fenomen statistic). 
Pe lîngă cunoașterea științifică, este și cunoașterea 
practică. Ea este legată de loc și timp (bunăoară, tră-
săturile crimelor care au fost săvîrșite într-un anu-
mit loc (sat, oraș...) și timp (an, șir de ani, veac...). 
Unii cercetători științifici nu fac o deosebire limpede 
între acestea. De aceea, ei înfăptuiesc o cunoaștere 
nu științifică, ci practică. Bineînțeles, nimeni nu îl 
oprește pe un cercetător științific să ajute practica 
și în acest chip, dar ea poate să fie făcută numai pe 
lîngă lucrul întîistătător – cunoașterea științifică. 
Cercetătorul științific pleacă, în chip firesc, de la 
date concrete, care sînt niște date particulare, dar nu 
poate să se oprească aici. El urmează să ajungă nea-
părat la cunoștințe generale, pe care le va căpăta din 
acestea.

Se întîmplă că unii cercetători științifici fac aceeași 
descoperire științifică pe care alții au făcut-o înaintea 
lor. Vorbim despre ceea ce nu este voit, căci o repe-
tare voită este plagiat, adică un furt științific. Lumea 
științifică nu poate să se ferească de descoperirile re-
petate. Un cercetător științific nu poate să învețe toate 
limbile, nu poate să citească toate cărțile, nu poate să 
ajungă în toate bibliotecile, nu poate să știe tot ce cer-
cetează alții... Este însă nevoie să deosebim o repetare 
de un plagiat. Putem să o facem cu ajutorul unui șir de 
metode, pe care le-am înfățișat în rîndurile de mai jos, 
acolo unde vorbim despre furtul științific.

2. Adevărul unei descoperiri științifice. 
Cunoștințele științifice sînt folositoare în măsura în 
care sînt adevărate. Numai cunoștințele adevărate pot 
să îl ajute pe om să își croiască o viață mai bună.

O descoperire științifică poate să fie neadevărată 
din pricina (a) unei înșelăciuni sau (b) unei greșeli 
metodologice hotărîtoare. 

Putem să vorbim neîndoios și despre o meto-
dă științifică sau o cunoștință metodologică greșită. 
Acestea nu pot să fie însă puse în vina cercetătoru-
lui științific care le folosește. Știința este prinsă, de 
fapt, în neputința de a cerne cunoștințele metodologi-
ce adevărate de cele neadevărate. De aceea, îndoiala 
pătrunde toate descoperirile științifice chiar din capul 
locului. Iată de ce oamenii de știință nu pot să pretin-
dă că sînt stăpîni ai adevărului, în ciuda faptului că 
anume căutarea adevărului este rostul muncii lor.

Este de față o înșelăciune, atunci cînd cerce-
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tătorul științific voit: a) nu a adunat date, dar spu-
ne că descoperirea lui este nu o presupunere, ci o 
cunoștință dovedită prin date; b) a adunat mai puține 
date decît spune că stau la temelia descoperirii lui; c) 
spune altceva decît arată datele pe care le-a adunat 
sau cugetările pe care le-a depănat, adică înfățișează 
cunoștințe neadevărate (deoarece datele vin în răs-
părul prejudecăților lui, se teme să spună adevărul, 
dată fiind prigoana care ar putea să vină din partea 
unor oameni de știință care au puterea de hotărîre 
în mînă sau din partea obștii, căci datele vin în răs-
părul ideologiei îmbrățișate de obște, vrea să îi facă 
pe plac celui care a cerut și a plătit cercetarea sau 
celui care poate să tragă foloase, a fost plătit pentru 
a nu spune adevărul, pentru a minți ș.a.);d) încal-
că cerințele metodologice (bunăoară, nu ia măsuri 
pentru a căpăta răspunsuri nemincinoase (metoda 
interviului), pune întrebări cu mai multe înțelesuri 
(metoda anchetei sociologice) sau face întreruperi 
neîngăduite în timpul urmăririi unui fenomen (me-
toda observării); e) nu arată marginile descoperiri 
științifice pe care a făcut-o (bunăoară, nu spune că 
metoda de vindecare pe care a găsit-o este neputin-
cioasă în unele împrejurări, că precizia unor proce-
dee de prezicere este foarte mică sau că procedeul 
de prevenire are putere asupra unui număr mic de 
purtări criminale ori restrînge puternic slobozenia 
omului); f) trece sub tăcere primejdiile care pot să 
se ivească (bunăoară, leacul are urmări nedorite sau 
omul poate să se rănească cu un mijloc de prevenire 
a crimelor).

Înșelăciunea poate să fie scoasă la iveală cu ajuto-
rul următoarelor metode: a) sînt puse față în față pre-
misele și concluzia; b) sînt puse față în față feluritele 
ziceze [1]din lucrarea științifică; c) sînt puse față în 
față datele și tălmăcirile sau descrierile lor; d) este 
trecut migălos cu vederea peste datele înfățișate sau 
alăturate la lucrarea științifică; e) este privită potri-
virea datelor cu locul din care cercetătorul științific 
pretinde că le-a luat (bunăoară, unele date nu pot să 
fie găsite în unele documente ș.a.); f) sînt puse față în 
față felurite date înfățișate în lucrarea științifică; g) 
sînt socotite din nou unele date (bine alese) din lucra-
rea științifică (părtimea [2], sporul ș.a.); h) este măsu-
rată putința unor stări de fapt cu celelalte cunoștințe 
din știință; i) sînt căutate scăpări trădătoare în lucra-
rea științifică; î) sînt căutate golurile care nu pot să 
fie întîmplătoare în lucrarea științifică; j) sînt puse 
față în față datele din lucrare cu datele din alte lu-
crări științifice, megieșe, cele scrise de alți cercetători 
științifici; k) sînt cerute amănunte despre felul în care 
a fost făcută cercetarea științifică (mijloace, timp, 
procedee ș.a.); l) sînt puse întrebări dezvăluitoare cer-
cetătorului științific; m) este cerut materialul empiric; 

n) sînt cerute uneltele de cercetare științifică (chesti-
onarul, ghidul de întrevedere, fișa de observare ș.a.); 
o) sînt văzute datele de la locul acestora (bunăoară, 
este văzut numărul locuitorilor dintr-un an, înscris în 
baza de date din care cercetătorul științific pretinde 
că l-a luat); p) sînt aplicate descoperirile mincinoase 
(o formulă, un procedeu ș.a.); r) sînt puse întrebări 
celor care au avut o legătură cu cercetarea științifică 
(ajutori ș.a.);

După cum vedem, aceste metode sînt îndreptate 
spre (a) lucrare, (b) cercetător, (c) alte lucrări, (d) lo-
cul datelor și (e) alți oameni.

Greșelile metodologice hotărîtoare pot să fie 
numeroase. Ele își fac loc în timpul folosirii me-
todelor atît teoretice, cît și empirice de cunoaștere 
științifică. Iată cîteva dintre acestea: a) este greșit 
aleasă metoda de cercetare științifică (bunăoară, cer-
cetătorul științific a folosit metoda interviului în loc 
de metoda anchetei sociologice, avînd în vedere că 
a cercetat o latură care se supune legilor statistice de 
ființare); b) sînt alcătuite judecăți strîmbe (bunăoară, 
tautologie, definitul este același cu definitoriul sau 
termenii judecăților nu se potrivesc); c) este greșită 
tălmăcirea datelor adunate de către cercetător sau de 
către alți cercetători; d) generalizarea este preamări-
tă, așa încît cercetătorul științific ajunge să spună că 
o trăsătură este mai generală decît este, un factor sau 
o metodă (tehnică sau procedeu) are o putere mai 
mare decît are; e) trăsătura esențială este încurcată 
cu o altă trăsătură generală sau chiar cu o trăsătură 
particulară; f) cauza este încurcată cu o împrejurare 
neapărată sau cu o împrejurare oarecare; g) sînt fo-
losite, de fapt, două discerneie [3] în loc de unul la 
alcătuirea unei clasificări sau tipologii, ceea ce face 
ca două clasificări sau tipologii să se amestece într-
un întreg schimonosit.

3. Mărimea descoperirii științifice. Descoperiri-
le științifice pot să fie de felurită mărime. Unele sînt 
mai mari, iar altele sînt mai mici. Cu cît o descoperire 
este mai mare, cu atît o cercetare este mai bună. Este 
nevoie, deci, de o măsurare a acestora. Am alcătuit o 
metodologie de măsurare a descoperirilor științifice, 
pe care am înfățișat-o într-o altă lucrare cuprinzătoa-
re.[4] După părerea noastră, această latură a cercetării 
științifice este de căpătîi.

4. Felul descoperirii științifice. Descoperirile 
științifice pot să fie de patru feluri: a) problematizare, 
b) cunoștință presupusă, c) dovadă și d) cunoștință 
dovedită. Problematizarea este începutul cunoașterii, 
iar cunoștința dovedită este culmea cunoașterii. De 
aceea, cercetătorul științific urmează să tindă spre că-
pătarea unor cunoștințe dovedite.

Presupunerea este o cunoștință teoretică, proble-
matizarea poate să fie o cunoștință teoretică sau teo-
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retico-empirică, în timp ce dovada și cunoștința dove-
dită pot să fie atît teoretice, cît și empirice.

Nu îmbrățișăm părerea celor care socotesc că o 
cercetare științifică nu poate să se încheie numai cu o 
problematizare sau cu o presupunere. Problematizarea 
și presupunerea deschid calea cunoașterii științifice.

Problematizarea face cu putință găsirea căii care 
duce spre o descoperire științifică, adică spre dezle-
garea unui nod științific. Oamenii de știință pot să se 
zbată în neputință un timp lung, pînă cineva dintre 
ei nu deschide o nouă cale printr-o problematizare 
neaoșă. De aceea, în știință, se spune că o întrebare 
bună face cît jumătate din răspuns.

Presupunerea face cu putință adunarea dovezilor 
și, astfel, căpătarea unei cunoștințe dovedite. Uneori, 
cercetătorul științific nu poate nicicum să pășească 
mai departe de o presupunere, din lipsă de mijloace. 
Așa s-a întîmplat, bunăoară, cu teoria atomului, te-
oria electromagnetică sau cu teoria bosonului. Anu-
me împărtășirea acestor presupuneri a stîrnit căutarea 
căilor de adeverire sau de respingere a acesteia, adi-
că căutarea unor dovezi și, în cele din urmă, a unei 
cunoștințe dovedite. Poate să se întîmple că alți cer-
cetători științifici sînt în stare, spre deosebire de cel 
care a gîndit o presupunere, să descopere dovezi care 
o adeveresc sau o resping. Dacă cercetarea științifică 
poate să fie înfăptuită de un singur cercetător științific, 
atunci cunoașterea științifică este înfăptuită de toți oa-
menii de știință împreună.

În ceea ce privește dovezile, însemnătatea des-
coperirii acestora este dată de faptul că cunoașterea 
științifică se deosebește de alte feluri de cunoaștere 
mai întîi de toate prin dovezi și metode. Mai mult 
decît atît, dovezile ne ajută să facem alegerea în-
tre presupuneri sau între cunoștințe ori ne împin-
ge să căutăm noi dovezi, atunci cînd cele vechi nu 
sînt mulțumitoare. Slăbiciunea dovezii stă în faptul 
că ea nu poate să ființeze fără presupunere. Aceasta 
este premergătoare dovezii. De aici se trage încă o 
puternică îndreptățire a presupunerii, ca o descope-
rire științifică. Este de spus că dovezile nu înlătură 
îndoiala științifică, care nu trebuie să adoarmă nici-
odată. În fiecare zi, cad cunoștințe dovedite, ele fiind 
înlocuite sau înghesuite de altele. Dovada este o întă-
ritură a cunoașterii. Tocmai de aceea, ea îndreptățește 
o cercetare științifică de sine stătătoare, o cercetare 
îndreptată spre căutarea unei noi dovezi, mai ales a 
unei dovezi care va înclina brațul cîntarului, cel puțin 
pentru un timp. Faptul că dovezile hotărîtoare sînt că-
utate zeci, sute sau chiar mii de ani ne vorbește despre 
greutatea acestei căutări. Vom zice chiar că se simte 
nevoia unei teorii a dovezilor științifice. Ea va fi de 
mare folos nu numai pentru știință, ci și pentru prac-
tică, din toate domeniile.[5]

5. Puterea dovezilor științifice. Dovezile au o pu-
tere neasemănătoare. Unele sînt mai puternice, iar al-
tele – mai slabe. O dovadă slabă îl ajută pe practician 
să nu folosească o cunoștință științifică, atunci cînd 
este în primejdie sănătatea sau viața omului ori un alt 
lucru de o mare prețuire. Pe omul de știință, dovezile 
slabe îl fac să caute noi dovezi. Cu cît dovezile sînt 
mai puternice, cu atît cercetarea științifică a fost mai 
bine făcută.

Puterea dovezilor se trage din: a) numărul întîm-
plărilor cercetate, b) numărul anilor în care s-au vă-
dit întîmplările, c) numărul țărilor în care s-au vădit 
întîmplările, d) mulțimea împrejurărilor în care au 
avut loc întîmplările, e) limpezimea judecăților și f) 
numărul și felurimea dovezilor.

Numărul întîmplărilor îl ajută pe cercetătorul 
științific să deosebească trăsăturile generale de cele 
particulare sau pricina de împrejurări. Prin urmare, 
o dată cu creșterea numărului întîmplărilor cerceta-
te, se limpezesc cunoștințele noastre despre trăsături, 
factori sau metode. Lipsesc deocamdată cunoștințe 
științifice îndestulătoare în această privință. Se știe că 
este nevoie de cel puțin 600 de oameni pentru metoda 
anchetei sociologice. De cîte întîmplări este însă ne-
voie pentru celelalte metode? Bineînțeles, uneori este 
îndeajuns o singură întîmplare, bunăoară atunci cînd 
vrem să aflăm dacă este sau nu ceva (o purtare de un 
anumit fel, o buruiană care are o boală nemaiîntîlnită 
ș.a.). Pînă vor fi desfășurate cercetările lămuritoare[6], 
cercetătorul științific poate să se călăuzească deocam-
dată de această cifră, folosită în metoda anchetei so-
ciologice.

Este nevoie de a cerceta întîmplările din mai mulți 
ani pentru a înlătura trăsăturile sau împrejurările par-
ticulare care s-au vădit într-un an. În științele biologi-
ce, poate să fie vorba, bunăoară, despre secetă, iar în 
cele obștești – despre o stare politică particulară.

De același folos este și cercetarea întîmplărilor 
din cîteva țări. În științele obștești, este vorba despre 
particularitățile politice, economice, naționale, cultu-
rale ș.a., iar în cele biologice și fizice – despre climă, 
relief ș.a.

Împrejurările lasă o urmă adîncă asupra întîm-
plărilor. Iată de ce este bine să urmărim o întîmplare 
în cît mai multe împrejurări. Putem, în așa chip, să 
despărțim mai bine particularul de general.

Chiar dacă teoria și metodologia științei este de 
folos în cercetarea științifică, deșteptăciunea omului 
este hotărîtoare în știință. Cercetătorul științific, care 
înfățișează judecăți sau date care se potrivesc cu mai 
multe feluri de gîndire și cu anumite cunoștințe care 
se găsesc în mai multe capete, se face înțeles de mai 
multă lume. El trebuie să nu uite că i se cere să îi 
înduplece și pe practicieni, și, uneori, pe oamenii de 
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rînd. Vom stărui în această privință, spunînd că pînă 
și oamenii de știință, pe de o parte, nu înțeleg la fel te-
oria științei, iar pe de altă parte, nu cunosc în aceeași 
măsură metodologia de cercetare științifică. Nu mai 
vorbim despre privirile neasemănătoare asupra teorii 
și metodologiei științifice...

Numărul și felul întărește puterea dovezilor, deoa-
rece micșorează putința greșelilor care sînt legate de 
laturile lucrurilor. Privite într-o latură, lucrurile par 
într-un fel, iar în alta – cu totul în alt fel. De pildă, un 
fenomen lingvistic poate să fie privit prin cunoștințe 
de limbă, dar și prin cunoștințe istorice sau general 
științifice.

6. Folosul așteptat de la o descoperire științifică. 
După cum am spus, omul are nevoie de cunoștințe 
pentru a-și îndestula nevoile. Cu cît omul cunoaște 
mai multe, cu atît el poate să se descurce mai bine în 
lume. Este adevărat însă că unele cunoștințe (știute) 
rupte de altele (neștiute) pot să îi facă mai mult rău 
decît bine. Poate, de aceea omul este, astăzi, chinu-
it de cancer, secetă, învolburări economice și de alte 
rele asemănătoare?

Folosul pentru care este desfășurată o cercetare 
științifică ține de statutul cercetătorului științific. Deo-
sebim (a) cercetători științifici de stat, (b) cercetători 
științifici obștești, (c) cercetători științifici particulari 
și (d) cercetători științifici stingheri.

Cercetătorii științifici de stat înfăptuiesc cercetări 
științifice care urmăresc să îndestuleze nevoile tutu-
ror, adică ale țării în întregime. Ei cercetează ceea ce 
le cer dregătorii, dar și ceea ce socotesc de cuviință, 
căci nici practicienii, nici alți oameni nu sînt stăpînii 
adevărului.

Cercetările științifice desfășurate de cercetători 
științifici obștești atîrnă de prevederile statutare, hotă-
rîrile sîmbrei din care fac parte sau dorința celor care 
le-au susținut (bani ș.a.).

Cercetătorii particulari răspund precumpănitor la 
așteptările unor oameni sau întreprinderi. Ei pot să 
facă și ceea ce le cer dregătorii, atunci cînd aceștia îi 
plătesc. Cu alte cuvinte, ei fac ceea ce le cere cel care 
plătește. Aici, cercetarea științifică se preface într-o 
afacere.

În sfîrșit, cercetătorul științific stingher cercetea-
ză ceea ce crede el că este mai bine pentru neam și 
țară sau ceea ce îi aduce plăcere lui, nemijlocit. În 
țara și în zilele noastre, cercetătorii științifici stingheri 
fac cele mai mari descoperiri științifice. Acest fapt ne 
spune că nu este binerînduită nici lumea științifică, 
nici țara în întregime. [7]

7. Cheltuielile pentru desfășurarea unei cerce-
tări științifice. Orice ar face omul, ceea ce el face 
aduce cîștiguri, dar cere și cheltuieli. Cunoștințele 
sînt folosul pe care îl aduc cercetările științifice. Chel-

tuielile sînt felurite: oameni, bani, timp, mijloace ș.a. 
Cu cît o cercetare științifică cere mai puține cheltu-
ieli, fără a știrbi ținta cunoașterii, cu atît ea este mai 
bună.

Mulțimea cheltuielilor este dată de obiectul și sco-
pul cercetării științifice. Cercetătorul poate însă să le 
umple peste măsură, atunci cînd nu gîndește bine o 
cercetare. El are datoria de a căuta căi de micșorare a 
acestora, atît cît este cu puțință.

Omul de știință nu trebuie totuși să scape din vede-
re că cheltuielile, peste măsură de mici, scad bunețea 
unor cercetări științifice. Întrecerea nemiloasă și goa-
na nepotolită după bani din capitalism sau nevoia de 
a nu rămîne în urma unor țări capitaliste și de a-i scă-
pa de lipsuri pe toți oamenii din țările comuniste ori 
unele apucături răufăcătoare ale oamenilor de știință 
(setea de putere, măreție ș.a.) îi fac pe cercetătorii 
științifici să grăbească cercetarea științifică. Ca urma-
re, se strecoară greșeli care fac rău sau chiar nimicesc 
omul sau lumea, cu tot cu om.

Dincolo de latura cîtimească, este și alegerea chel-
tuielilor. Se cuvine ca cercetătorul să cunoască ce 
fel de cheltuieli poate să facă. Bunăoară, cercetările 
științifice teoretice cer mai puține mijloace tehnice, 
dar cercetători foarte deștepți. Din opus, unele cer-
cetări științifice empirice, a căror latură teoretică este 
restrînsă, cer o deșteptăciune mai mică, dar pot să 
ceară mulți bani.

8. Răsfrîngerea descoperirilor științifice. 
Cunoștințele științifice pot să aibă urmări: a) binefă-
cătoare, b) răufăcătoare sau c) nimicitoare.

Urmările pot să se răsfrîngă asupra omului nemij-
locit sau mijlocit, adică făcînd rău sau nimicind lu-
mea în care acesta trăiește și de care el atîrnă cu toată 
ființa lui. Răul care se abate asupra omului îi aduce o 
suferință sau o nimicire sufletească ori trupească. Iată 
de ce cercetătorul științific are datoria să afle în ce 
fel schimbările aduse de o cunoștință se va răsfrînge 
asupra omului și lumii.

Încălzirea globală, mulțimea bolilor nimicitoare, 
nefericirea oamenilor, ca și multe alte rele dezvăluite, 
în anii din urmă, prin numeroase cercetări din toate 
ramurile științei, ne spun că știința a luat-o pe o cale 
greșită. După părerea noastră, oamenii de știință duc 
lumea spre pieire. [8] Se pare că omenirea va trebui 
să părăsească și viața orășenească. [9]

Putem să deosebim descoperirile răufăcătoare sau 
nimicitoare cu ajutorul următoarelor metode: a) sînt 
gîndite felurile în care omul ar putea să folosească o 
descoperire științifică; b) sînt gîndite chipurile în care 
trăsăturile fenomenului descoperit pot să înrîureas-
că lumea, adică ce poate să se întîmple atunci cînd 
aceste trăsături vor veni în atingere cu însușirile ce-
lorlalte lucruri din lume, care îl cuprind și pe om; c) 
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descoperirea științifică făcută este trecută prin toate 
cunoștințele științifice căpătate pînă acum; d) o des-
coperire științifică este pusă la încercare, stăpînită și 
restrînsă, pentru a vedea cum poate să se răsfrîngă 
asupra lumii; e) este cerută părerea practicienilor, dat 
fiind faptul că ei au unele cunoștințe care nu pot să 
fie găsite nici în lucrările științifice, nici în capurile 
oamenilor de știință.

Oamenii de știință ar trebui să fie foarte îngrijorați. 
S-au ivit pînă și desene animate pentru copii în care 
cei răi sînt oameni de știință (bunăoară, filmele „Eroi 
în pijama” sau „Cu frații Kratt în sălbăticie”).

O născocire răufăcătoare este, de pildă, detergen-
tul de spălat vase. Vasele pot să fie bine spălate cu 
praf de muștar și cu sodă de mîncare (bicarbonat de 
sodiu). Cel dintîi înlătură grăsimea, iar cel din urmă 
– boala. Acestea sînt mai ieftine și mai sănătoase 
decît detergentul. Ele nu lovesc, prin murdărirea lu-
mii, nu numai nemijlocit, ci și mijlocit în sănătatea 
omului. Este adevărat că născocirile nu țin de cerce-
tarea științifică. Ele sînt sarcini și roade ale lucrului 
practic, căci nu aduc o descoperire a unor trăsături, 
factori sau metode generale. Totuși, o parte din aces-
tea, care nu este deloc mică, este făcută de oameni 
de știință. 

9. Măiestria scrierii lucrării științifice. Des-
coperirile științifice ajung, de cele mai deseori, la 
cunoștința tuturor prin lucrări științifice. Uneori, 
sînt întocmite rapoarte de cercetare științifică, în-
deosebi atunci cînd cel care le-a cerut nu vrea să le 
împărtășească lumii întregi.

De-a lungul timpului, au fost gîndite felurite 
cerințe și procedee de scriere a acestora, pentru a 
ușura înțelegerea celor scrise de către cititor.

O lucrare științifică bine scrisă urmează cerințe 
privitoare la (a) denumire (scurtă, oglinditoare ș.a.), 
(b) rînduire (logică, legată, împărțită ș.a.), (c) limbă 
(fără greșeli, limpede, înțeles unic ș.a.), (d) cuvin-
te științifice (potrivite, lămurite ș.a.), (e) întocmire 
(citeață, simetrică ș.a.), (f) metodologie (lămuritoare, 
lipsită de amănunte nefolositoare ș.a.) sau (g) citare 
(neschimonosită, trebuincioasă, hotărnicită ș.a.).

10. Furtul științific. Din păcate, lumea științifică 
nu a scăpat de hoți. Se găsesc oameni necinstiți și 
printre cercetătorii științifici sau cei care pretind că 
sînt cercetători științifici. Azi, s-au înmulțit foarte 
mult hoții în știința din țara noastră. Din cercetări-
le noastre, reiese că părtimea lor este covîrșitoare. 
Avem mai mulți hoți decît oameni cinstiți în lumea 
științifică. O mare decădere! Un prăpăd, am spune. 
Analiza regulamentelor dintr-un șir de așezăminte ne 
arată că cei mai mulți oameni de știință nici nu înțeleg 
ce este plagiatul. Nevoia de a-i descoperi este, deci, 
deosebit de mare.

Face hoție științifică cel care: a) îi subjugă pe alții, 
b) cumpără lucrări științifice de la alții, c) înfățișează 
descoperirile științifice tipărite ale altora ca pe ale 
lor (plagiat) sau d) publică descoperirile sau lucrări-
le științifice netipărite ale altora sub semnătura lor.

Cel mai des, folosesc subjugarea cîrmuitorii. Ei se 
folosesc de puterea pe care au pus mîna pentru a-și 
face mendrele. Căpeteniile hoațe îi pun pe lucrăto-
rii supuși să le dea lucrări științifice gata scrise sau 
să facă partea lor de cercetare. Uneori, ei își adaugă 
numele pe lucrările științifice scrise de alții, chiar pre-
tind să fie în fruntea șirului acestora.

Pînă a fi tipărită, o lucrare științifică trece printr-un 
șir de mîini. Ea este dezbătută în unitatea de cerceta-
re, de către consilii științifice și colegii de redacție, 
este supusă avizării și recenzării și multe altele. 
O lucrare științifică poate să se încîlcească în toate 
aceste hățișuri. Unii inși se folosesc de aceste împre-
jurări pentru a publica frînturi sau chiar toată lucra-
rea științifică sub numele lor. De altfel, o cercetare 
științifică poate să fie furată și de la treapta plănuirii, 
căci cercetătorii științifici își plănuiesc lucrul ca și 
ceilalți. Se întîmplă că cercetătorii științifici aruncă 
gînduri noi în toiul dezbaterilor științifice sau lecțiilor 
predate, iar alții le pun în lucrările lor fără a face tri-
miterea cerută.

Iată cîteva metode prin care putem să scoatem la 
iveală furtul științific: a) descoperirea științifică fu-
rată este redată printr-o structură de limbă pe care 
hoțul nu o folosește în scrierile lui; b) descoperirea 
științifică înfățișată cuprinde sau nu greșeli de limbă 
pe care hoțul le face sau nu în scrierile lui; c) desco-
perirea științifică furată a fost descrisă prin cuvinte 
pe care hoțul nu le folosește în scrierile lui; d) desco-
perirea științifică furată a fost înfățișată prin cuvinte 
pe care hoțul nu le cunoaște, deși acestea sînt potrivi-
te, la locul lor; e) se vede că o descoperire științifică 
înfățișată este o traducere dintr-o altă limbă (cuprinde 
structura, cuvintele, locuțiunile... unei limbi străine); 
f) descoperirea științifică furată este întocmită altfel 
decît obișnuiește să o facă hoțul; g) descoperirea 
științifică furată este înfățișată trunchiat; h) descope-
rirea științifică furată este înfățișată cu greșeli, deoa-
rece hoțul nu a înțeles-o pînă la capăt; i) descoperirea 
științifică furată nu are legături cu descoperirile di-
nainte ale hoțului; î) teoria cuprinsă în descoperirea 
științifică furată se deosebește de teoria sau teoriile cu-
prinse în descoperirile științifice dinainte ale hoțului; 
j) descoperirea științifică are la temelie date pe care 
hoțul nu putea să le capete (nu poate să le primească, 
nu are destui bani, nu poate să ajungă la locul lor, nu 
a avut destul timp, nu a avut destule mijloace ș.a.); k) 
hoțul a putut să cunoască descoperirea științifică fu-
rată (cunoaște limba în care a fost înfățișată, poate să 
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găsească lucrarea în care a fost înfățișată, îl cunoaște 
pe descoperitor ș.a.); l) hoțul nu poate să redea prin 
cuvinte spuse descoperirea științifică furată; m) hoțul 
nu poate să lămurească descoperirea științifică fura-
tă; n) hoțul nu poate să lămurească cum anume a fă-
cut descoperirea științifică furată; o) hoțul nu poate 
să desfășoare cele redate scurt în lucrarea științifică; 
p) descoperirea științifică furată a fost făcută cu aju-
torul unor cunoștințe metodologice pe care hoțul nu 
le stăpînește; r) descoperirea științifică furată cere 
cunoștințe pe care hoțulnu le are (din altă ramură a 
științei, din alt domeniu al aceleiași ramuri a științei 
ș.a.); s) descoperirea științifică furată este peste pu-
terea de gîndire a hoțului; t) descoperirea științifică 
furată are o logică străină hoțului.

După cum vedem, aceste metode țin de (a) limbă, 
(b) întocmire, (c) descoperire, (d) metodologie, (e) 
cunoștințe, (f) gîndire și (g) purtări.

Ca și multe altele din lume, bunețea și, deci, 
îmbunătățirea cercetării științifice stă sub stăpînirea 
unor factori. Cercetarea noastră a privit doi dintre fac-
torii de căpătîi.

Unul dintre acești factori este vedesirea[10]des-
coperirilor științifice. O cercetare științifică poate să 
fie îmbunătățită prin vedesiri ale descoperirilor făcu-
te. Acestea pot să fie de două feluri: a) de sine stătător 
și b) de către alții. Alții pot să fie oameni de știință, 
practicieni și oameni de rînd.

Vedesirea făcută de alții poate să fie înfăptuită (a) 
în cuprinsul unei cercetări științifice sau (b) în afara 
unei cercetări științifice. Cercetătorii științifici care 
cercetează aceeași problemă, temă sau obiect fac 
adesea, uneori voit, alteori nevoit, o vedesire fireas-
că a descoperirilor științifice, făcute pînă la ei. După 
părerea noastră, acest fel de a vedesi o descoperire 
științifică este cel bun pentru cunoașterea științifică.

Vedesirea făcută în afara unei cercetări științifice 
poate să fie: a) la cererea cercetătorului științific, b) ca 
urmare a unor cerințe prevăzute și c) ca urmare a fo-
losirii cunoștințelor științifice. Toate aceste trei feluri 
de vedesire pot să fie înfăptuite de oameni de știință, 
practicieni și oameni de rînd. 

Vedesirea făcută ca urmare a unor cerințe prevăzu-
te este legată, de cele mai dese ori, de darea titlurilor 
științifice și științifico-învățătorești. Cercetările noas-
tre (metoda observării, care a privit lucrul feluritelor 
comisii, consilii, seminarii ș.a.; metoda documenta-
ră, care a privit actele întocmite de felurite comisii, 
consilii, senate, experți ș.a.; metoda interviului, care 
a țintit cercetători științifici și alți lucrători din lumea 
științifică; metoda analizei de conținut a lucrărilor 
științifice și învățătorești, timp de aproape 25 de ani, 
în cîteva țări, și anume: Republica Moldova, Româ-
nia, Federația Rusă, Ucraina și Canada) au arătat că 

această vedesire împiedică puternic descoperirile 
științifice care vin în răspărul descoperirilor și părerii 
celor care înfăptuiesc așa vedesiri sau care au o altă 
putere de hotărîre în lumea științifică. De spus că des-
coperirile științifice care vin în răspărul descoperiri-
lor științifice dinainte aduc cele mai mari descoperiri 
științifice, chiar dacă nu o fac întotdeauna.

Un alt factor este priceperea științifică a cercetă-
torului științific. Cu cît un cercetător științific este mai 
priceput, cu atît este mai bună cercetarea științifică pe 
care o înfăptuiește.

Priceperea științifică deosebită a unor oameni de 
știință poate să îmbunătățească cercetarea științifică 
din întreaga țară prin (a) pregătire științifică și (b) pu-
tere de hotărîre.

Prin urmare, cercetarea științifică din țară poate 
să se îmbunătățească (democrație) sau poate să fie 
îmbunătățită (despoție) în măsura în care cei mai 
buni oameni de știință pregătesc viitorii cercetători 
științifici și au puterea de hotărîre științifică în mînă. 
Bineînțeles, după ce toți cei mai buni oameni de 
știință vor avea putința de a pregăti cît mai mulți cer-
cetători științifici, dar nu peste măsură, așa încît să su-
fere bunețea învățăturii și de a lua cele mai însemnate 
hotărîri din lumea științifică, îmbunătățirea cercetării 
științifice se va face în măsura cîtimii oamenilor de 
știință foarte pricepuți și priceperii lor științifice.

Putința celor mai buni oameni de știință de a pre-
găti viitori cercetători științifici și de a lua hotărîri 
în lumea științifică se lovește de mari piedici. Într-o 
cîrmuire democrată, puterea este în mîinile mulțimii, 
adică a celor care au o pricepere mijlocie, adesea scă-
zută. Ei se unesc, fiind îndeajuns de mulți, pentru a-i 
îndepărta sau marginaliza pe cei mai buni, care sînt 
întotdeauna în număr mic, pentru a putea astfel să 
pună stăpînire pe lumea științifică, ceea ce izbutesc să 
o facă de fiecare dată. Odată părăsită măsura măies-
triei științifice, începe să înflorească fățărnicia, min-
ciuna, cîrdășiile mai mici, lingușirea, ticăloșia, crima 
și altele asemănătoare. În cele din urmă, norocul face 
alegerea între ei. Pare uimitor, dar iată că ceea ce este 
democratic în sînul unei bresle poate să vină în răspă-
rul voinței întregii obști, ceea ce înseamnă despotism. 
Într-o cîrmuire despotică, cîrmuitorii țării nu știu cum 
să îi deosebească pe cei mai buni oameni de știință de 
restul acestora.

O cale de a ieși din aceste încurcături ar putea să 
fie alcătuirea unei metodologii de măsurare a price-
perii științifice. Este însă cu putință a descoperi acele 
cunoștințe care vor face cu neputință folosirea părti-
nitoare a măsurii? Pînă acum, s-a izbutit foarte puțin 
în această privință (înălțime, greutate ș.a.). Oamenii 
au scîrnăvit nenumărate descoperiri și lucruri mărețe, 
binefăcătoare. Cu toate acestea, însemnătatea este atît 
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de mare, încît face să căutăm neobosit și fără încetare 
o așa măsură, ceea ce am făcut și noi prin cercetarea 
metodologică, ale cărei descoperiri le-am înfățișat în 
această lucrare științifică.

Concluzii. Putem să vedem cît de bine sînt făcute 
și să îmbunătățim cercetările științifice sub cel puțin 
zece laturi, și anume: 1) descoperirea științifică, 2) 
adevărul descoperirii științifice, 3) mărimea desco-
peririi științifice, 4) felul descoperirii științifice, 5) 
puterea dovezilor științifice, 6) folosul așteptat de la 
o descoperire științifică, 7) cheltuielile unei cercetări 
științifice, 8) răsfrîngerea unei descoperiri științifice 
asupra lumii și omului; 9) măiestria scrierii lucrării 
științifice și 10) furtul științific. Cercetările științifice 
făcute în țara noastră în anii din urmă suferă de mari 
și numeroase neajunsuri. Printre factorii buneții unei 
cercetări științifice sînt verificarea descoperirilor, de 
către autor și de către alți cercetători și priceperea cer-
cetătorilor, care le-au făcut, care îi învață și îi îndrumă, 
precum și a celor care iau hotărîri în lucrul științific. 
Titlurile științifice și cele științifico-învățătorești sînt 
niște chingi obștești care împiedică marile descoperiri 
științifice și participarea celor mai pricepuți cercetă-
tori științifici la luarea hotărîrilor în viața și lumea 
științifică, ceea ce aduce o scădere a buneții cercetării 
științifice din țară. Cu ajutorul unor metode, pot să fie 
scoase la iveală înșelăciunile și furturile științifice, pe 
care le-am înfățișat în această lucrare. 
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CZU 341.225.5

JURISDICȚIA UNUI STAT DE COASTĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
CERCETĂRILE ȘTIINȚIFICE MARINE ÎN zONA ECONOMICĂ 

EXCLUSIVĂ

Maxim BRAILA,
Doctorand, Universitatea de Studii Europene din Moldova

Toate statele, indiferent de locația lor geografică, și organizațiile internaționale competente au dreptul să efectueze cer-
cetările științifice marine. 

Aceste studii ar trebui realizate exclusiv în scopuri pașnice, prin metode științifice adecvate, cu respectarea regulilor 
privind protecția mediului marin, fără a crea interferențe nejustificate cu alte utilizări legitime ale mării. Implicarea în 
cercetarea științifică marină nu creează baza pentru nicio afirmație asupra unei părți din mediul marin sau a resurselor 
sale. 

Utilizarea instalațiilor și echipamentelor de cercetare nu ar trebui să creeze obstacole în calea rutelor internaționale de 
transport stabilite. Statele și organizațiile internaționale competente ar trebui să promoveze diseminarea datelor științifice 
rezultate din cercetările științifice marine, în special, între țările în curs de dezvoltare. 

Cercetarea științifică în zona economică și pe raftul continental se realizează ținând cont de faptul că, potrivit dreptului 
internațional, statul de coastă are dreptul de a reglementa, autoriza și conduce aceste cercetări.

 Regimul juridic al cercetării științifice marine este stabilit, în special, prin Convenția ONU din 1982 privind dreptul 
mării.

Cuvinte cheie:stat de coastă , drepturi derivate, drepturi secundare, drepturi suverane, jurisdicție funcțională, resurse 
biologice, resurse minerale, obligațiile statului riveran, regulamente, sancțiuni.

ЮРИСДИКЦИЯ ПРИБРЕЖНОГО ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ МОРСКИХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ.

Максим БРАИЛА,
PhD, Европейский университет Молдовы

Морские научные исследования должны осуществляться исключительно в мирных целях, надлежащими науч-
ными методами, ссоблюдением правил о защите морской среды, не создавая не оправданных помех другим право-
мерным видам использования моря.

Использование научно-исследовательских установок и оборудования не должно создавать препятствий на уста-
новившихся путях международного судоходства. 

Государства и компетентные международные организации должны содействовать распространению на-
учных данных, являющихся результатом морских научных исследований, в особенности среди развивающих-
ся стран. 

Научные исследования в экономической зоне и на континентальном шельфе осуществляются с уче-
том того, что согласно международному праву прибрежное государство вправе регулировать, разрешать и прово-
дить такие исследования.

 Правовой режим морских научных исследований установлен, в частности, Конвенцией ООН по морскому пра-
ву 1982 г.

Ключевые слова прибрежное государство, производные права, вторичные права, суверенные права, функцио-
нальная юрисдикция, нормативные акты, санкции.

JURISDICTION OF A COASTAL STATE WITH RESPECT TO MARINE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE 
EXCLUSIVE ECONOMIC zONE.

Maxim BRAILA,
PhD, University of European Studies of Moldova

Marine scientific research should be carried out exclusively for peaceful purposes, by appropriate scientific methods, in 
compliance with the rules for the protection of the marine environment, without creating unjustified interference with other 
legitimate uses of the sea. 

The use of research facilities and equipment should not create obstacles to established routes of international shipping. 
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Introducere. Prin utilizarea zonelor și spațiilor 
marine, se subînțelege activitatea statelor, per-

soanelor fizice și juridice în explorarea și exploata-
rea tuturor resurselor marine (biologice și naturale), 
navigația maritimă comercială și militară, navigația 
maritimă necomercială, realizarea cercetărilor 
științifice, construirea de diferite obiecte artificiale, 
inclusiv insule, turismul marin, cercetări arheologice 
sau oricare altă activitate în spațiile și zonele Oceanu-
lui Mondial, inclusiv a fundului și subsolului marin.

 În calitate de subiecți ai dreptului internațional 
maritim public, în raporturile juridice maritime, par-
ticipă statele suverane, organizațiile internaționale 
interguvernamentale, popoarele care luptă pentru eli-
berarea națională, formațiunile de tip statal și, în anu-
mite rapoarte, persoanele juridice și fizice. În marea 
teritorială, implementarea cercetării științifice marine 
necesită acordul expres al statului de coastă și se rea-
lizează în condițiile stabilite de acesta. Astfel, statele 
costiere în exercitarea suveranității lor au dreptul ex-
clusiv de a reglementa, autoriza și efectua cercetări 
științifice marine în marea lor teritorială. UNCLOS a 
instituit o procedură de autorizare pentru toate cerce-
tările științifice marine din zona economică și de pe 
raftul continental, care, după cum s-a menționat deja, 
nu este echivalentă cu procedura în vigoare în apele 
interne și teritoriale ale unui stat de coastă.

Termenul „cercetare științifică marină” nu este de-
finit în convenție și așa, imediat, apare o incertitudine 
cu referire la ceea ce este cercetarea, unde poate fi 
întreprinsă, cine este responsabil pentru conducerea 
cercetării și cui aparțin datele.

Există cei care vor susține că anumite tipuri de 
cercetare sau poate mai multe, colectarea de date spe-
cific hidrografice, nu au fost niciodată destinate să fie 
considerate „cercetare științifică marină”.

Statul de coastă exercită doar competența asupra 
cercetării științifice marine în aceste spații.

Scopul acestei cercetări este de a realiza o analiză 
cuprinzătoare a rolului și locului Convenției din 1982 
și a practicii moderne, a aplicării acesteia în realiza-
rea cercetărilor științifice marine în zona economi-
că exclusivă, dar și a realiza o analiză a legislației 
statelor costiere privind zona economică exclusivă în 
ceea ce privește respectarea dispozițiilor Convenției 
din 1982.

În procesul elaborării acestui articol au fost uti-
lizate metodele: logică, analitică și comparativă.

În elaborarea articolului am folosit lucrările oa-
menilor de știință ruși, dar și de talie internațională 
din domeniul dreptului internațional, care s-au axat și 
pe probleme speciale de drept internațional al mării: 
V.I. Andrianova, P.D. Drums, Yu.G. Barsegova, K.A. 
Bekyasheva, I.P. Blishchenko, B.C. Vereshchetina, 
A.N. Vylegzhanina, S.A. Gureeva, V.N. Gutsulya-
ka, D. Anderson, E.Kh. de Arechaga, E. Brown, J. 
Brownley, P. Birney, G. Galdorisi, M. Dixon, T. Co, 
B. Kwiatkowska, F. Laursen, A. Low, B. Oksman, 
J. Simonides, R. Smith , R. Hudson, A. Hollyk, R. 
Churchill, M. Shaw, V. Ekstavur, A. Yankov .

În studiu au fost utilizate tratate internaționale cu 
privire la diverse aspecte ale activităților statelor din 
oceane, documente ale celei de-a III-a Conferințe a 
ONU privind dreptul mării, rezoluții ale Adunării 
Generale a ONU, rapoarte anuale ale secretarului ge-
neral al ONU „Oceane și legea mării”, materiale ale 
conferințelor internaționale, rezoluții și rapoarte ale 
comisiilor OMI, legislația statelor de coastă, deciziile 
instituțiilor internaționale judiciare și de arbitraj.

Conținutul de bază. Dreptul de a efectua cerce-
tări științifice marine este stabilit la articolul 238 din 
Convenție: „Toate statele, indiferent de locația lor ge-
ografică, și organizațiile internaționale competente au 
dreptul de a efectua cercetări științifice marine, sub 
rezerva drepturilor și obligațiilor altor state prevăzute 
în prezenta convenție.”

În același timp, realizarea cercetării științifice ma-
rine necesită respectarea mai multor principii. În pri-
mul rând, cercetările științifice marine sunt realizate 
exclusiv în scopuri pașnice. 

În al doilea rând, cercetarea științifică marină tre-
buie efectuată prin metode și mijloace științifice adec-
vate compatibile cu dispozițiile prezentei convenții și 
trebuie respectate în mod corespunzător în punerea în 
aplicare a acestor utilizări. În al patrulea rând, cerce-
tarea științifică marină se realizează în conformitate 
cu toate normele relevante adoptate în conformita-
te cu prezenta convenție, inclusiv dispoziții pentru 
protecția și conservarea mediului marin.

Pe larg, funcționează principiul libertății cercetării 
științifice marine, potrivit căruia cercetarea este des-
chisă tuturor statelor – atât la coastă, cât și la mare. 

States and competent international organizations should promote the dissemination of scientific data arising from marine 
scientific research, in particular among developing countries.

Scientific research in the economic zone and on the continental shelf is carried out taking into account the fact that, 
according to international law, the coastal state has the right to regulate, authorize and conduct such research.

 The legal regime for marine scientific research is established, in particular, by the 1982 UN Convention on the Law of 
the Sea.

Keywords: coastal state, derivative rights, secondary rights, sovereign rights, functional jurisdiction, regulations, 
sanctions.
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În zona internațională a fundului marin, Autoritatea 
desfășoară activități de cercetare științifică marină.

În zona economică exclusivă, precum și pe raftul 
continental, cercetările științifice marine sunt realiza-
te cu acordul statului de coastă. Mai mult, Convenția 
prevede o serie de cazuri în care statul de coastă nu 
are dreptul să refuze providența cercetării științifice 
marine (articolul 246).

Mai mult, dispozițiile fundamentale privind 
condițiile de desfășurare a acestor studii sunt stabilite 
de UNCLOS (articolele 246-255). 

Prin reglementarea și autorizarea desfășurării cer-
cetării științifice marine de către alte state și organizații 
internaționale competente, statul de coastă trebuie să 
respecte aceste dispoziții din convenție și nu are drep-
tul să înăsprească regimul cercetării științifice în zona 
sa economică.

Acest lucru este clar menționat în art. 246 UN-
CLOS: „Statele costiere, în exercitarea competenței 
lor, au dreptul de a reglementa, autoriza și efectua 
cercetări științifice marine în zona lor economică 
exclusivă și pe raftul continental, în conformitate cu 
dispozițiile relevante din prezenta convenție” (para-
graful 1); „Cercetările științifice marine în zona eco-
nomică exclusivă și pe raftul continental se realizează 
cu acordul statului de coastă” (paragraful 2).

Acest lucru este demonstrat și de dispoziția prevă-
zută la sub. „b” p. 1 art. 56 UNCLOS, conform căruia 
statul costier din ZEE are competența prevăzută în 
dispozițiile relevante din prezenta convenție cu privi-
re la cercetarea științifică marină. 

Faptul că această jurisdicție nu este exclusi-
vă rezultă și din paragraful 3 al art. 246 UNCLOS, 
care definește următoarele: „Statele costiere, în 
condiții normale, își dau consimțământul pentru pu-
nerea în aplicare de către alte state sau organizații 
internaționale competente a proiectelor de cercetare 
marină din ZEE, în scopuri pașnice și pentru a extin-
de cunoștințele științifice despre mediul marin în be-
neficiul întregii omeniri. În acest scop, statele costiere 
stabilesc reguli și proceduri pentru a se asigura că nu 
există întârzieri sau refuzuri nejustificate ale unui ast-
fel de consimțământ. “

Un regim mai ușor este stabilit pentru cercetările 
științifice marine pe platforma continentală din afara 
ZEE. 

Procedura și condițiile pentru desfășurarea cercetă-
rilor științifice marine în zona economică a Federației 
Ruse sunt reglementate prin Decretul Prezidiumului 
Sovietului Suprem al URSS din 28 februarie 1984 
„Cu privire la zona economică a URSS”, incl. prin 
Decretul președintelui Federației Ruse „Cu privire 
la protecția resurselor naturale a apelor teritoriale, a 
raftului continental și a zonei economice a Federației 

Ruse” din 5 mai 1992, se adoptă legea federală a 
Federației Ruse privind zona economică, care regle-
mentează în detaliu această problemă. Statul de coas-
tă ar trebui să aibă motive serioase pentru a refuza 
permisiunea de a efectua cercetări științifice marine 
cu referire la absența circumstanțelor obișnuite. 

Articolele 13, 14 și 15 din lege, dedicate cercetării 
științifice marine din ZEE din Ucraina, nu au „conti-
nuarea” lor în legislația actuală și au nevoie urgentă de 
aceasta, deoarece stabilesc reguli conform cărora aces-
te studii sunt realizate numai prin acord cu autorizații 
speciale ale organismelor din Ucraina, dreptul de a le 
conduce au toate statele, persoanele lor juridice și fi-
zice, organizațiile internaționale, pentru care transmit 
informații relevante acestor organisme, de asemenea, 
Ucraina are dreptul de a refuza permisiunea Institutul 
de Cercetare pentru comportamentul lor. 

Toate aceste aspecte organizaționale sunt declarate 
doar în lege și nu există în prezent o procedură speci-
fică pentru punerea în aplicare a acestora, de aseme-
nea, nu există o formă de informații furnizate de state 
străine, entități juridice și persoane fizice, precum și 
de către organizațiile internaționale pentru obținerea 
permisiunii de a efectua cercetări.

Chiar și un fapt atât de grav, precum absența 
relațiilor diplomatice între statul de coastă și statul de 
cercetare, nu poate fi considerat, potrivit Convenției, 
ca o circumstanță neobișnuită, oferind statului de 
coastă dreptul de a refuza un alt stat să consimtă să 
efectueze cercetări marine în zona sa exclusivă eco-
nomică sau pe raftul continental (p .4 Art. 246).

Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al ape-
lor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei 
contigue și al zonei economice exclusive ale Româ-
niei prevede: 

Art. 37. – Activitatea de cercetare științifică, pre-
cum și cea de prospectare și de amenajare a navigației 
în marea teritorială a României se realizează de către 
instituțiile române de specialitate, în baza programe-
lor și proiectelor aprobate și cu avizul organelor ro-
mâne competente.

Art. 38. – Persoanele fizice sau juridice străine pot 
participa la cercetări științifice în marea teritorială a 
României numai cu autorizarea expresă a organelor 
române, potrivit prevederilor legislației în vigoare și 
condițiilor specifice stabilite de către acestea.

Art. 39. – (1) Cercetările științifice marine în zona 
economică exclusivă a României se efectuează numai 
cu autorizarea organelor române competente, în con-
formitate cu legislația României, ținându-se seama 
și de convențiile internaționale la care România este 
parte.

(2) Cercetările științifice în zona economică exclu-
sivă a României, efectuate în scopuri exclusiv pașnice 
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și pentru lărgirea și aprofundarea cunoștințelor 
științifice în domeniul marin, în folosul întregii ome-
niri, se pot face și de către state străine sau organizații 
internaționale, precum și de către persoane fizice sau 
juridice străine, dar numai cu acordul prealabil al 
organelor competente române. Acestea din urmă au 
dreptul să refuze, în mod discreționar, executarea unui 
proiect de cercetare științifică marină în zona econo-
mică exclusivă a României în următoarele cazuri:

a) dacă proiectul are o incidență directă asupra 
explorării și exploatării resurselor naturale, biologice 
sau nebiologice;

b) dacă proiectul prevede forări pe fundul mării, 
utilizarea de explozivi sau introducerea de substanțe 
nocive în mediul marin;

c) dacă proiectul prevede construirea, exploatarea 
sau utilizarea insulelor artificiale, a instalațiilor și lu-
crărilor prevăzute la art. 16;

d) dacă datele și informațiile privind proiectul, na-
tura și obiectivele lui sunt inexacte sau dacă autorul 
ori beneficiarul proiectului nu s-a achitat de obligațiile 
contractate printr-un proiect de cercetare anterior, față 
de statul român;

e) dacă există indicii sau motive întemeiate care 
duc la concluzia că prin realizarea proiectului se poa-
te aduce atingere drepturilor suverane și jurisdicției 
României asupra zonei sale economice exclusiv pre-
văzute de prezenta lege și de prevederile dreptului 
internațional.

Convenția prevede că statele costiere pot, totuși, 
la discreția lor, să refuze consimțământul pentru pu-
nerea în aplicare de către un alt stat sau o organizație 
internațională competentă în zona economică exclu-
sivă sau pe raftul continental al statului de coastă al 
unui proiect de cercetare marină dacă acest proiect:

a) are o importanță directă pentru explorarea și 
dezvoltarea resurselor naturale, atât cele vii, cât și 
cele care nu trăiesc;

b) include forajul pe raftul continental, utilizarea 
explozivilor sau introducerea substanțelor dăunătoare 
în mediul marin;

c) include construcția, exploatarea sau utilizarea 
insulelor artificiale, instalațiilor sau structurilor din 
zona economică exclusivă și de pe raftul continental;

d) conține informații furnizate în baza art. 248, cu 
privire la natura și scopul proiectului, care este ine-
xact, sau dacă statul care efectuează cercetarea sau 
o organizație internațională competentă are obligații 
neîndeplinite față de statul de coastă care rezultă din-
tr-un proiect de cercetare pus în aplicare anterior (pa-
ragraful 5 al articolului 246).

 Un astfel de drept de a refuza consimțământul 
rezultă din procedura generală de autorizare pentru 
efectuarea tuturor cercetărilor științifice marine.

Ca excepție de la dispoziția prevăzută la punc-
tul 5 din art. 246 din Convenție, statele costiere nu 
pot, la discreția lor, să refuze consimțământul pentru 
desfășurarea de proiecte de cercetare marină, care ar 
trebui realizate pe raftul continental, la peste 200 de 
mile nautice de la liniile de bază de la care se măsoară 
lățimile.

Gestionarea integrată a zonelor de coastă 
(ICzM) vizează un cadru de gestionare cuprinzător 
pentru întreaga zonă de coastă, inclusiv politica de 
mediu, planificarea spațială, politica industrială și 
alte politici și instrumente care afectează regiunile de 
coastă. ICZM își propune să îmbunătățească starea 
economică și socială a zonelor de coastă și contribuie 
la dezvoltarea optimă a potențialului acestora.

În practică, ICZM s-a axat mai mult asupra zone-
lor terestre și a celor din vecinătatea imediată a lito-
ralului.

 Prin comparație, MSP s-a axat asupra alocă-
rii spațiului și realizării unui echilibru al utilizărilor 
spațiale în ariile marine, deși există și similarități în 
ceea ce privește implicarea părților interesate.

În 2002, Parlamentul European și Consiliul au 
adoptat o Recomandare care evidențiază măsurile 
care trebuie luate de statele membre pentru dezvolta-
rea strategiilor naționale ICZM. În 2010, UE a ratifi-
cat Protocolul de la Barcelona privind ICZM pentru 
Marea Mediterană

Pentru a îmbunătăți evoluția conceptuală a MSP, 
Comisia a comandat o serie de studii vizând diverse 
aspecte ale MSP:

În 2008, un studiu privind aspectele juridice ale 
MSP.

În 2010, un studiu privind aspectele economice 
ale MSP, care a conchis că efectele economice ale 
MSP sunt reducerea costurilor de tranzacție ale no-
ilor activități maritime și îmbunătățirea climatului 
investițional;

În 2010, un studiu asupra potențialului MSP în 
Marea Mediterană.

În plus, în 2009 a fost inițiat un important proiect 
în cadrul PC7, care vizează producerea de instrumen-
te de gestionare integrată pentru monitorizarea, eva-
luarea și implementarea zonelor gestionate spațial.

În temeiul articolului 4, alineatul (3) din 
Convenție, părțile contractante au obligația de a 
promova managementul integrat al zonelor costiere, 
ținând seama de protecția zonelor de interes ecolo-
gic și peisagistic, precum și de utilizarea rațională a 
resurselor naturale.

Există deja o directivă-cadru, însă este necesară 
o consolidare a altor instrumente, în special, în ceea 
ce privește gestionarea integrată a zonelor costiere și 
amenajarea spațiului maritim.
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Dreptul de a efectua cercetări științifice marine 
este stabilit la articolul 238 din Convenție: „Toa-
te statele, indiferent de locația lor geografică, și 
organizațiile internaționale competente au dreptul 
de a efectua cercetări științifice marine, sub rezerva 
drepturilor și obligațiilor altor state prevăzute în pre-
zenta convenție.”

În același timp, realizarea cercetării științifice ma-
rine necesită respectarea mai multor principii. În pri-
mul rând, cercetările științifice marine sunt realizate 
exclusiv în scopuri pașnice. 

În al doilea rând, cercetarea științifică marină tre-
buie efectuată prin metode și mijloace științifice adec-
vate compatibile cu dispozițiile prezentei convenții și 
trebuie respectate în mod corespunzător pentru pune-
rea în aplicare a acestor utilizări. În al patrulea rând, 
cercetarea științifică marină se realizează în confor-
mitate cu toate normele relevante adoptate în confor-
mitate cu prezenta convenție, inclusiv dispoziții pen-
tru protecția și conservarea mediului marin.

Pe larg, funcționează principiul libertății cercetării 
științifice marine, potrivit căruia cercetarea este des-
chisă tuturor statelor – atât la coastă, cât și la mare. 
În zona internațională a fundului marin, Autoritatea 
desfășoară activități de cercetare științifică marină.

În zona economică exclusivă, precum și pe raftul 
continental, cercetările științifice marine sunt realiza-
te cu acordul statului de coastă. Mai mult, Convenția 
prevede o serie de cazuri în care statul de coastă nu 
are dreptul să refuze providența cercetării științifice 
marine (articolul 246).

Rezultatele cercetării. Statele costiere nu pot, 
la discreția lor, să refuze consimțământul în confor-
mitate cu paragraful “a” al alineatului 5 al art. 246 
UNCLOS privind proiectele de cercetare marină care 
urmează să fie realizate pe raftul continental a pes-
te 200 de mile marine în afara zonelor desemnate pe 
care statele costiere le poate declara în orice moment 
oficial zone în care sunt sau vor fi realizate după o 
perioadă rezonabilă de timp operațiuni de dezvolta-
re și explorare detaliată (clauza 6, articolul 246 din 
UNCLOS).

În art. 248 UNCLOS stipulează obligația state-
lor și a organizațiilor internaționale competente care 
intenționează să efectueze cercetări științifice marine 
în ZEE și pe raftul continental al unui stat de coastă, 
de a oferi un astfel de stat cu cel puțin 6 luni înain-
te de data scontată a începerii proiectului de cerce-
tare marină, cu informații complete despre natura și 
obiectivele proiectului; zonele geografice exacte ale 
studiului, denumirea instituției sub auspiciile căreia 
va fi implementat proiectul. 

Cantitatea de informații care trebuie furnizate ar 
trebui considerată exhaustivă.

Întrucât UNCLOS și legile statelor individuale sta-
bilesc o procedură permisivă pentru desfășurarea cer-
cetării științifice marine în ZEE și pe platforma conti-
nentală a statelor costiere, una dintre modalitățile po-
sibile și eficiente de a efectua cercetări în aceste spații 
de către alte state este încheierea acordurilor bilate-
rale și multilaterale cu statele costiere și participarea 
împreună cu ei în programe științifice internaționale 
derulate sub auspiciile organizațiilor internaționale.

După multă muncă asiduă, în Convenția ONU pri-
vind dreptul mării din 1982 s-au introdus dispoziții 
echilibrate privind procedura și condițiile pentru 
desfășurarea cercetărilor științifice marine în zona 
economică exclusivă și pe raftul continental, bazat pe 
sistemul de consimțământ al statului costier.

Statele de coastă, în exercitarea competenței lor, 
au dreptul de a reglementa, autoriza și efectua cerce-
tări științifice marine în zona economică exclusivă și 
pe raftul continental.

Astfel, Convenția instituie o procedură gene-
ral permisivă pentru efectuarea tuturor cercetărilor 
științifice marine în aceste spații marine. 

Cu toate acestea, nu este echivalentă cu procedura 
de autorizare în vigoare în apele mării interioare și pe 
marea teritorială a unui stat de coastă. 

Plecând de la suveranitatea acestor spații maritime, 
statul de coastă are dreptul exclusiv de a reglementa, 
autoriza și conduce cercetări științifice marine, pre-
cum și de a stabili condițiile pentru desfășurarea lor 
de către alte state și organizații internaționale com-
petente. În ceea ce privește zona economică exclu-
sivă și raftul continental, statul de coastă are numai 
jurisdicție, care nu este exclusivă.

 Prin urmare, condițiile pentru desfășurarea cer-
cetărilor științifice marine în aceste spații marine nu 
sunt stabilite de statele costiere, ci în conformitate cu 
dispozițiile relevante din prezenta convenție. 

Statele costiere sunt obligate să respecte aceste 
dispoziții și nu au dreptul de a consolida regimul cer-
cetării științifice.

Cercetările științifice marine în aceste spații mari-
ne se realizează cu acordul statului de coastă. 

Un indicator potrivit căruia această jurisdicție nu 
este exclusivă este prevederea alineatului 3 al art. 
246 din Convenție, care prevede următoarele: „Sta-
tele costiere, în circumstanțe obișnuite, își acordă 
consimțământul pentru punerea în aplicare de către 
alte state sau organizații internaționale competente a 
proiectelor de cercetare marină în zona lor economică 
exclusivă sau pe continentul lor

Cercetarea nu ar trebui să creeze interferențe ne-
justificate în activitățile desfășurate de un stat de coas-
tă în exercitarea drepturilor suverane și a jurisdicției 
sale în zona economică. Statul costier are dreptul să 
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ceară încetarea cercetării științifice în zona sa econo-
mică, dacă acestea nu sunt efectuate în conformitate 
cu informațiile furnizate sau dacă nu sunt respectate 
condițiile de implementare a acestora. 

Concluzii.Tema aleasă pare a fi foarte relevantă, 
având în vedere intrarea în vigoare și ratificarea de 
către țara noastră a Convenției Națiunilor Unite din 
1982 privind dreptul mării (denumită în continuare 
Convenția din 1982). 

Acest tratat internațional guvernează regimul juri-
dic internațional al spațiilor marine, inclusiv regimul 
zonei economice exclusive. 

Convenția din 1982, care a fost rezultatul activității 
celei de-a III-a Conferințe a ONU privind dreptul mă-
rii, a avut și continuă să aibă un impact semnificativ 
asupra activităților statelor în utilizarea și dezvoltarea 
resurselor naturale ale oceanelor.

Desigur, subiecții dreptului internațional în 
desfășurarea activităților lor în oceane, care afec-
tează drepturile și obligațiile altor subiecte de 
drept internațional, trebuie să acționeze nu numai 
în conformitate cu normele și principiile dreptului 
internațional maritim, ci și cu normele și principii-
le dreptului internațional în general, inclusiv Carta 
Organizației Națiunile Unite, în interesul menținerii 
păcii și securității internaționale, dezvoltării cooperă-
rii internaționale și înțelegerii reciproce.
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Introducere. Problema răspunderii juridice este 
una actuală. Alături de cercetarea formelor, 

principiilor, condițiilor, funcțiilor răspunderii juridice 
una dintre problemele discutate în doctrină este con-
ceptul și conținutul categoriilor de capacitate delictu-
ală și subiect al răspunderii juridice. Problema dobân-
dirii capacității juridice, în general, și a capacității de 
răspundere juridică, în particular, este reglementată 
diferit în ramurile dreptului.

Calitatea de subiect de drept, cu capacitate juridică 
proprie, nu se identifică cu cea de subiect al răspunde-
rii juridice și capacitatea lui delictuală.

Subiect al răspunderii juridice poate fi numai 
un subiect de drept, dar aceasta nu înseamnă că toți 
subiecții de drept sunt în același timp și subiecți 
ai răspunderii juridice, o asemenea calitate nu se 
dobândește prin voința subiectului, ci numai prin 
săvârșirea unei fapte ilicite, ea se dobândește con-
trar voinței subiectului de drept și în toate cazurile 
prin efectul legii.

O persoană este capabilă să răspundă juridic numai 
în măsura, în care dispune de aptitudinea de a evalua 
corect semnificația sancțiunii juridice corespunzătoa-
re faptei săvârșite și de a suporta consecințele nega-
tive ce decurg din aplicarea sancțiunii respective și 
din executarea constrângerii de stat ca modalitate de 
garantare a acestei acțiuni.

Din aceste perspective, cu riscurile pe care le im-
plică întotdeauna abordarea unei probleme încă neîn-

deajuns explorate, ne vom permite în cele ce urmează 
câteva considerații asupra acestui concept.

Metodele aplicate și materiale. În calitate de 
suport teoretic și normativ au servit lucrările auto-
rilor din spațiul românesc, și doctrina națională și 
internațională. Pe parcursul investigațiilor capacității 
delictuale a subiectului răspunderii juridice au fost 
folosite mai multe metode dintre care: analiza și sin-
teza, metoda logică, sistemică, comparativă.

Rezultate obținute și discuții. Tematica răspun-
derii juridice ocupă unul dintre locurile de frunte în 
cercetările Teoriei generale a dreptului. Această temă 
este tradițională, dar și actuală în același timp.

Fiind o reflectare a relației și răspunderii recipro-
ce dintre stat și persoană, răspunderea juridică este 
una dintre garanțiile esențiale ale ordinii de drept a 
intereselor statului și celorlalte subiecte de drept. Sta-
tul se obligă să apere cetățenii și celelalte subiecte de 
drept contra încălcărilor legii ce atentează la valorile 
societății.

În literatura de specialitate din România există di-
verse abordări teoretice ale fenomenului răspunderii 
juridice[1, p. 54]. Acest lucru ne dovedeşte importan-
ţa răspunderii juridice şi a studiului continuu al aces-
teia, atât pentru literatura de specialitate autohtonă, 
cât şi cea din alte ţări.

Orice tip de răspundere implică o reacţie socială, 
dar nu neapărat instituţionalizată şi reglementată de 
lege, lucru prin care răspunderea juridică se aseamănă 
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şi se deosebeşte în acelaşi timp de celelalte forme ale 
răspunderii sociale.

Pe cât de cunoscută şi epuizată din perspectiva cer-
cetării ştiinţifice, pe atât de nouă şi importantă pentru 
cercetări continuă să apară răspunderea juridică. Este 
de fapt vorba de o necesitate firească, rezultată din 
evoluţia la fel de firească a societăţii, care aduce re-
laţii noi şi noi subiecte ale încălcărilor normelor juri-
dice, pentru care trebuie să răspundă în mod specific, 
dar această răspundere, evident, trebuie să fie funda-
mentată pe o bază normativă nicidecum depăşită, care 
la rândul ei, va porni de la baze teoretice sănătoase. 
Astfel, necesitatea studiului răspunderii juridice în 
general şi a subiecţilor răspunderii, în particular, este 
o necesitate reclamată de realitatea în care trăim. Vis-
a-vis de ceea ce am arătat anterior, precum că răspun-
derea juridică nu poate fi analizată decât prin subiecţii 
săi, fapte ce duc la forme concrete de manifestare, am 
adăuga aici şi ceea ce a menţionat prof. S. Popescu: 
„examinarea răspunderii juridice prin prisma Teoriei 
generale a dreptului, a filozofiei dreptului şi a sociolo-
giei juridice, cu depăşirea graniţelor, de altfel fireşti şi 
necesare ale abordării în cadrul disciplinelor juridice 
de ramură, favorizează aprofundarea cercetării [2, p. 
279].

La moment, doctrina nu are un răspuns concret la 
întrebarea referitoare la ce avem în vedere când ne re-
ferim la subiectul răspunderii juridice. Din acest mo-
tiv întru analiza multilaterală a noţiunii de subiect al 
răspunderii juridice, este necesară referirea la carac-
teristicile cele mai importante ale subiectului de drept 
evidenţiate în cadrul Teoriei generale a dreptului.

Noţiunea de subiect de drept este una pur juridi-
că, în virtutea acestui fapt, fiinţa dobândeşte această 
calitate, capacitate din exterior, prin voinţa ordinii de 
drept instalate. Prin subiect în general, atenţionează 
M. Costin, în limbajul juridic se înţelege calitatea de 
subiect de drept, noţiune ce exprimă calitatea, capaci-
tatea, însuşirea, aptitudinea sau posibilitatea care în-
găduie oamenilor să participe individual sau colectiv 
în raporturi juridice ca titulari de drepturi şi obligaţii” 
[3, p. 107].

Deci, calitatea de subiect de drept nu este una in-
erentă fiinţei umane, individului sau instituţiilor, or-
ganizaţiilor, ele devin subiecte de drept doar în urma 
acţiunii normei dreptului obiectiv, care se naşte, la 
rândul său, în rezultatul necesităţilor sociale, în urma 
evoluţiei societăţii. Noţiunea de subiect de drept ne 
indică asupra recunoaşterii semnificaţiei juridice a 
titularului de drepturi şi obligaţii, care dobândeşte o 
posibilitate abstractă de a deveni subiect al drepturi-
lor şi obligaţiilor.

Subiect de drept poate fi fiinţa umană, care dispu-
ne de libertatea relativă a voinţei, adică de capacitatea 

de a conştientiza şi controla acţiunile proprii, ceea ce 
îşi găseşte reflectare juridică în înzestrarea acestuia 
de către stat cu un statut juridic special, cel de subiect 
de drept, menţiona prof. N. V. Vitruk[4, p. 94].

Normele de drept material recunosc persoanelor 
drepturi subiective, cărora le corespund obligații co-
relative. Cel mai des normele de drept sunt respec-
tate și astfel, drepturile subiective sunt realizate, iar 
obligațiile îndeplinite fără a avea nevoie să se recurgă 
la constrângere. Dreptul, în opinia prof. E. Herova-
nu [5, p. 106] se realizează de obicei de la sine, prin 
forța și autoritatea sa proprie, prin echilibrul creat de 
interdependența factorilor sociali, prin acțiunea pre-
ventivă pe care o exercită forța socială organizată 
asupra tuturor cauzelor care l-ar putea deturna de la 
destinație sau l-ar putea paraliza în exercițiul sau, în 
acest fel, chiar dacă neîntrerupt îi suportăm acțiunea și 
îi simțim binefacerile, de cele mai multe ori el rămâne 
ignorat de propria noastră conștiință, întocmai cum 
ignorăm ritmul inimii sau procesul vital al circulației 
sângelui atunci când suntem sănătoși.

Dar este totuși imposibil ca oamenii să trăiască în 
societate fără ca interesele sau pasiunile lor să nu dea 
naștere la diferende[5, p. 106]. Acestea se datorează 
faptului că normele dreptului pozitiv nu sunt respec-
tate, drepturile subiective satisfăcute ori obligațiile 
îndeplinite. Când se produc astfel de incidente și când 
voința titularului se manifestă pentru a lupta contra 
lor, dreptul capătă un caracter nou, caracteristic - el 
devine pretenție[7, p. 106].

Subiect al răspunderii juridice este persoana îm-
potriva căreia se exercită constrângerea de stat prin 
aplicarea de sancțiuni juridice. Calitatea de subiect al 
răspunderii juridice intervine în toate cazurile, când 
are loc săvârșirea unei fapte ilicite. În mod cu totul 
excepțional, răspunderea intervine pentru anumite 
persoane fără ca acestea să fi săvârșit fapte ilicite. 
Este vorba despre răspunderea pentru fapta altuia.

Subiect al răspunderii juridice poate fi atât persoa-
na fizică, cât și anumite colectivități.

Pentru ca o persoană să fie considerată subiect al 
răspunderii juridice trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: să aibă capacitate de a răspunde sau ca-
pacitate delictuală și să acționeze în mod liber.

Deci, calitatea de subiect de drept nu se identifi-
că cu ceea de subiect al răspunderii juridice, subiect 
al răspunderii juridice poate fi numai un subiect de 
drept, dar, aceasta, firește nu înseamnă că toţi subiecţii 
de drept sunt în acelaşi timp şi subiecți ai răspunderii 
juridice; o asemenea calitate nu este nici înnăscută şi 
nici nu se dobândeşte prin voinţa subiectului, ci nu-
mai prin săvârşirea de fapte ilicite; ea se dobândeşte 
contrar voinţei subiectului de drept şi în toate cazurile 
prin efectul legii. Subiectul răspunderii juridice este 
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persoana împotriva căreia se exercită constrângerea 
de stat prin aplicarea sancţiunii juridice. Deci, putem 
trage concluzia că atât calitatea de subiect de drept 
și subiect al răspunderii juridice este determinată de 
norma juridica adică prin acte normative adoptate de 
legiuitor.

Premisa ca individul să fie subiect de drept este re-
cunoaşterea capacităţii ei juridice de legea în vigoare. 
Numai oamenii, pot fi subiecţi de drept; ei au această 
calitate fie individual - ca persoane fizice, fie în cadrul 
organizat al unor grupuri sociale, ca persoane juridi-
ce. Indiferent de modul cum sunt priviţi oamenii, atât 
în calitatea lor de persoane fizice, cât şi ca persoane 
juridice, ei dobândesc şi îşi exercită calitatea de su-
biecţi de drept prin însuşi faptul că sunt membrii ai 
societăţii, adică în virtutea lor ca fiinţe sociale.

Conceptul de capacitate juridică este frecvent în-
tâlnit în limbajul juridic. Focusându-ne atenția asupra 
acestui concept juridic, evidențiem că în literatura 
de specialitate s-au oferit mai multe definiții noțiunii 
capacității juridice, spre exemplu , prof. D. Baltag, 
definește capacitatea juridică drept ” aptitudinea ge-
nerală și abstractă recunoscută de legea în vigoare 
unei persoane de a avea drepturi subiective și de a le 
exercita”[6, p. 325].

Unanimitatea asupra esenței noțiunii de capacitate 
juridică este întâlnită și în noțiunile propuse de către 
G. Vrabie, S. Popescu, C. Voicu, Gh. Boboș, I. Craio-
van, N. Popa, Gh. Avornic, B. Negru etc.

Definirea capacității juridice poate fi redusă la două 
elemente esențiale, în primul rând, se evidențiază ap-
titudinea generală și abstractă a persoanei de a avea 
drepturi și obligații, și în al doilea rând, se indică că 
în lipsa acesteia nu ar fi posibilă participarea persoa-
nelor în relațiile sociale reglementate de normele juri-
dice, adică la raporturile juridice.

Analizând definițiile capacității juridice expuse în 
literatura de Teoria generală a dreptului rezultă pro-
blematica frecvent întâlnită, dacă capacitatea juridică 
este specifică dreptului civil sau este un concept ge-
neral de drept. În opinia noastră, esența capacității ju-
ridice indică faptul că capacitatea juridică nu rezultă 
din aptitudinea persoanei de a conștientiza sau dirija 
acțiunile sale, în diferite situații juridice reglementa-
te de diferite norme juridice, dar dimpotrivă, esența 
capacității juridice rezultă din însăși calitatea de a fi 
subiect de drept, subiect care posedă dreptul la capa-
citate juridică.

Dreptul la capacitate juridică a fost recunoscut 
pentru prima dată de Pactul internațional privind 
drepturile civile și politice din 16 decembrie 1966[7], 
conform căruia fiecare persoană are dreptul de a i 
se recunoaște personalitatea juridică pretutindeni. 
Recunoașterea capacității juridice tuturor persoanelor 

reprezintă unul dintre cei mai importanți pași în ridi-
carea demnității și personalității umane la rangul de 
prioritate internațională.

Fiind ghidați de definiția capacității juridice propu-
să de prof. D. Baltag mai sus, putem evidenția, după 
părerea noastră, următoarele particularități definitorii 
ale capacității juridice:

1) are un caracter general și abstract;
2) este recunoscută de legislația în vigoare;
3) aparține unui subiect de drept (persoana indivi-

duală sau colectivă);
4) prin efectul său, subiectul de drept devine titu-

lar de drepturi și obligații.
Capacitatea juridică aparține unui subiect de 

drept. Este unanim recunoscut că subiectul de drept 
este persoana fizică sau juridică, titular de drepturi 
și obligații. Acest termen este identificabil cu cel de 
subiect al raportului juridic, cu alte cuvinte subiect 
al relațiilor sociale reglementate de norma juridică. 
Altfel spus, aptitudinea unei entități sociale de a de-
veni subiect al unui raport juridic, respectiv subiect 
de drept, titular de drepturi și obligații este capaci-
tatea juridică a acestuia, aceste noțiuni fiind identic 
determinate.

Sunt identificate două elemente constitutive ale 
capacității juridice, prima se referă la ”statutul juri-
dic” al persoanei, în sensul de a fi privită ca ”persoană 
în fața legii”, iar al doilea, se referă la ”capacitatea 
juridică activă”.

Capacitatea juridică este de două feluri: generală 
şi specială. Prima reprezintă posibilitatea de a avea 
drepturi şi obligaţii juridice, pe care le poate avea ori-
ce persoană. Cea de a doua, reprezintă posibilitatea de 
a avea anumite drepturi strâns legate de capacitatea 
subiectului.

Astfel, o capacitate specială, de exemplu, o au 
deţinuţii în penitenciare. De asemenea, întotdeauna, 
au capacitate specială organele de stat, instanţele de 
judecată, poliţia, determinată de legea care le regle-
mentează competenţa.

În anumite ramuri de drept, precum dreptul civil şi 
dreptul procesual civil, se face o distincţie între capa-
citatea de folosinţă, ca aptitudine generală şi abstractă 
recunoscută persoanelor de legea în vigoare de a avea 
drepturi subiective, şi capacitatea de exerciţiu, ca ap-
titudine a persoanei de a-şi exercita drepturi şi de a-şi 
asuma obligaţii, săvârşind acte juridice.

Dacă în ramura dreptului civil, de exemplu, se 
face deosebirea între capacitatea de folosinţă şi capa-
citatea de exerciţiu, în celelalte ramuri de drept nu se 
face această distincție. Astfel, în dreptul constituţio-
nal, cine are aptitudinea de a alege sau de a fi ales în 
organul reprezentativ, are şi aptitudinea de a exercita 
aceste drepturi.
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Este important de menţionat, că dobândirea ca-
pacităţii de exerciţiu a persoanei fizice depinde de 
îndeplinirea a două condiţii cerute de lege: existenţa 
capacităţii de folosinţă şi existenţa discernământului. 
Discernământul în definiţia dată de Gh. Mihai, este 
aptitudinea intelectuală a persoanei fizice de a dis-
tinge şi ierarhiza raţional valori sau obiecte, relaţii, 
fapte favorizate, astfel încât să fie în cunoştinţă de 
cauză a acţiunilor sale, să-şi dea seama de însemnăta-
tea acţiunilor şi a consecinţelor acţiunilor în care s-a 
angajat[8, p. 113].

Un alt grad al capacităţii juridice îl constituie sta-
rea ori statutul civic al persoanei fizice. El este de-
numit ca fiind mijlocul juridic de individualizare a 
persoanei fizice, prin indicarea calităţilor personale 
având această semnificaţie[9, p. 331].

Trei sunt caracteristicile stării: indivizibilitatea, 
indisponibilitatea şi imprescriptibilitatea.

Indivizibilitatea are drept consecinţă faptul că o 
persoană nu poate avea simultan două statuturi; ea 
are una şi aceiaşi stare civilă faţă de toate celelalte 
subiecte de drept.

Indisponibilitatea presupune că statutul, ca reflec-
tare a personalităţii, nu poate fi despărțit de ea, deci 
nu poate face obiectul unor convenţii, asemenea con-
venţii fiind nule absolut.

Imprescriptibilitatea presupune că nu există ter-
mene pentru stabilirea statutului persoanei, prescrip-
ţia nefiind aplicabilă în acest domeniu, căci raportul 
dintre statut şi persoană este similar celui dintre corp 
şi umbra sa. Aşa dar, statutul civil conţine şi exprimă 
drepturile personale nepatrimoniale, cum ar fi dreptul 
la nume, dreptul la domiciliu - atribute de identificare 
a persoanei fizicei[9, p. 132].

Premisa ca individul să fie subiect de drept, 
după cum am menţionat anterior, este recunoaşterea 
capacității ei juridice, după cum persona poate dobân-
di calitatea de subiect al răspunderii juridice, numai 
dacă îndeplineşte două condiţii fundamentale: are ca-
pacitatea de a răspunde şi de a acţiona în mod liber[3, 
p. 109].

Toţi autorii, care au abordat în cercetările lor pro-
blema răspunderii s-au ocupat într-o formă sau alta de 
diferite aspecte ale ei, însă puţini dintre ei au analizat 
conţinutul capacităţii delictuale a subiectului, capa-
citatea lui de a răspunde, încercarea de a formula o 
definiţie atât subiectului răspunderii, cât şi capacităţii 
acestuia de a răspunde. De aceea, ne vom permite în 
cele ce urmează să propunem o definiție a capacității 
juridice de răspundere a subiectului de drept, corapor-
tând-o cu conceptul de capacitate juridică.

Capacitatea delictuală este o formă distinctă a ca-
pacităţii juridice, o aptitudine intelectuală a persoa-
nei de a evalua corect semnificaţia sancţiunii juridice 

corespunzătoare faptei săvârşite, de a da socoteală 
în faţa societăţii pentru faptele ilicite săvârşite de ea, 
să-şi dea seamă de însemnătatea acţiunilor şi a con-
secinţelor acţiunilor în care s-a angajat. În acest în-
ţeles capacitatea delictuală reprezintă o condiţie esen-
ţială de existenţă a subiectului răspunderii juridice în 
toate ramurile dreptului.

Ca și anterior, fiind ghidați de această definiție 
putem evidenția următoarele particularități definitorii 
ale capacității juridice de răspundere (capacității de-
lictuale) a subiectului de drept:

1) capacitatea de răspundere este o formă distinctă 
a capacității juridice;

2) capacitatea delictuală prezintă aptitudinea ge-
nerală a subiectului de a putea răspunde pentru fapte-
le ilicite comise adică: 

- aptitudinea de a evalua corect semnificaţia sanc-
ţiunii juridice corespunzătoare faptei, ilicite săvârşi-
te; 

- aptitudinea de a suporta consecinţele negative ce 
decurg din aplicarea sancţiunii respective şi din exer-
citarea constrângerii de stat ca modalitate de garanta-
re a executării acestei sancţiuni;

- de a da socoteală în faţa societăţii pentru faptele 
ilicite săvârşite;

- aptitudinea de a înţelege şi a voi, adică un com-
plex de atribute psiho-fizice cu care este înzestrat in-
dividul uman;

- existenţa unor drepturi, dar mai cu seamă a unor 
obligaţii reglementate pentru a fi dobândite, sau re-
spectiv, pentru a fi impuse celor ce nesocotesc ordi-
nea de drept. 

De aici, putem trage concluzia că capacitatea de-
lictuală se configurează ca un ansamblu de factori na-
turali şi juridici, în cadrul cărora existenţa celor din-
tâi, a factorilor naturali, condiţionează existenţa celor 
din urmă, factorilor juridici şi în acest sens, reprezintă 
o condiţie esenţială de existenţă a subiectului răspun-
derii juridice în toate ramurile dreptului.

Capacitatea delictuală a persoanelor fizice ex-
primă capacitatea acestora de a acţiona conştient şi 
voluntar (funcţie de vârsta şi starea sănătăţii lor), de 
a-şi controla acţiunile, adică de a fi autorul deplin al 
acelor acţiuni/inacţiuni, care pot duce la tragerea lor 
la răspundere juridică. Sintagma de capacitate delic-
tuală caracterizează persoana, mai întâi de toate, ca 
un potenţial autor al delictului. Altă latură a acestei 
capacităţi este cea care prezintă aptitudinea subiec-
tului de a purta răspundere în faţa societăţii pentru 
faptele comise, întrucât capacitatea delictuală carac-
terizează o manifestare socială a individului, care îl 
face să înţeleagă justa valoare socială a faptelor sale 
şi să adopte un comportament ghidat de această ma-
turitate socială.
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Raportul dintre capacitatea de a răspunde şi a 
acţiona în mod liber a fost tratat în mod plastic în 
România interbelică de prof. Mircea Djuvara, care 
pornea de la premisa că , ”pentru ca o persoană să 
fie făcută răspunzătoare de o faptă, să o fi făcut-o cu 
voinţă, ca această faptă să reprezinte un act liber, pro-
dusul unei voinţe libere, în caz contrar neputând fi 
răspunzători”[10, p. 173].

Profesorul englez H. L. A. Hart, care este cunoscut 
în plan internaţional prin analiza conceptuală a drep-
tului, arată că expresiei „răspundere” i se pot atribui 
următoarele semnificaţii distincte: 

a) răspunderea care decurge dintr-un anumit rol; 
b) răspunderea cauzată; 
c) răspundere: 
d) capacitatea, de a răspunde. 
Prin capacitatea de a răspunde autorul vede si-

tuaţia că persoana îndeplineşte condiţiile psihologice 
pentru a fi trasă la răspundere, mai exact persoana are 
capacitatea de a înţelege ce i se cere să facă sau să nu 
facă, de a cântări ceea ce face, de a decide ceea ce va 
face sau nu, deci dispune de capacitatea care condiţi-
onează ca fapta să-i fie imputată[6, p. 211-215].

Cum se manifestă capacitatea delictuală în dife-
rite ramuri ale dreptului? În dreptul civil ea coexistă 
alături de capacitatea juridică civilă; în dreptul admi-
nistrativ, alături de capacitatea de drept administrativ; 
în dreptul muncii alături de capacitatea de drept al 
muncii, fără a se identifica cu aceste forme ale capa-
cităţii juridice şi fără a putea fi inclusă în conţinutul 
vreuneia dintre ele.

Concluzii. Finalizând cu cele expuse, tragem ur-
mătoarele concluzii. Capacitatea delictuală alături de 
capacitatea de folosinţă şi de exerciţiu al subiectului de 
drept se învederează astfel ca o categorie distinctă. Ea 
este presupusă în toate formele răspunderii juridice, la 
toţi indivizii normali, din punct de vedere psiho-fizic, 
de la o vârstă la care dezvoltarea lor intelectuală a atins 
un anumit grad. Lipsa acestei capacităţi trebuie dove-
dită, în afară de cazul când este prezumată.

Indiferent de natura răspunderii civile, penale, 
contravenţionale, în dreptul muncii, familiei etc., 

adică, indiferent, dacă este o răspundere pentru fapta 
proprie sau răspundere pentru fapta altuia, persoana 
fizică poate dobândi calitatea de subiect al răspun-
derii juridice numai dacă îndeplineşte două condiţii 
fundamentale, şi anume, are capacitate delictuală şi a 
acţionat în mod liber.

Capacitatea delictuală este, după părerea noastră, 
aptitudinea persoanei fizice de a da socoteală în faţa 
societăţii pentru faptele ilicite săvârşite de ea, de a 
evalua corect semnificaţia sancţiunii juridice cores-
punzătoare acestor fapte şi de a suporta consecinţele 
negative pe care exercitarea constrângerii de stat, cu 
ocazia aplicării şi executării sancţiunii, le presupune 
ca necesare şi inevitabile.
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Drept public 

Introducere. Cercetând definițiile răspunderii 
juridice pe care le regăsim astăzi în doctrina ju-

ridică de specialitate, ajungem la concluzia necesităţii 
detaşării răspunderii juridice de drept public de răs-
punderea juridică de drept privat. Or, nicidecum nu 
avem în vedere anumite ramuri concrete ale acestor 
două mari blocuri, ci dimpotrivă, încercăm să cuprin-
dem totalitatea elementelor ce ar unifica răspunderea 
juridică manifestată la nivelul tuturor ramurilor de 
drept privat şi cea de la nivelulul tuturor ramurilor de 
drept public.

Pe de o parte, acest lucru este destul de dificil, fapt 
pe care-l considerăm a fi un motiv pentru care până la 
ziua de azi nu avem anumite concepte clare ce ar de-
fini anume răspunderea de drept public sau răspunde-
rea de drept privat. Dificultatea la care ne referim ţine 
de faptul că dreptul public, dar şi cel privat, cuprinde 

mai multe ramuri de drept cu caracteristici comune, 
dar, şi diferite în acelaşi timp. Totuşi, aceste ramuri 
de drept pot fi asemuite în virtutea unor caractere con-
crete. 

Metode aplicate şi materiale utilizate.  În ve-
derea realizării scopului trasat, în respectivul articol 
ştiinţific au fost aplicate un şir de metode ca: meto-
da logică (bazată pe analiza deductivă şi inductivă, 
generalizare şi specificare), metoda sistemică şi cea 
comparativă. În publicație au fost utilizate lucrările 
științifice ale savanților ce reprezintă atât doctrina ju-
ridică autohtonă, cât și doctrinele juridice ale Româ-
niei, Federației Ruse și ale altor state.

Rezultate obţinute şi discuţii. Trebuie de remar-
cat faptul că categoria „răspunderea publică” trebuie 
distinsă de categoria „răspunderea organelor publice” 
în legătură cu faptul că entitățile de drept public (sta-
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tul, organele adminstrației publice centrale și locale) 
pot participa ca subiecți ai dreptului privat la rapor-
turile juridice private și pot răspunde ca subiecți ai 
dreptului privat [5, p.93].

La începutul cercetării răspunderii publice, este 
bine venit să menționăm opiniile savanților care sunt 
categoric împotrivă și aduc argumente că răspun-
derea juridică publică nu este recunoscută ca formă 
independentă. Astfel, S.V. Runeț menționează că 
„concepția răspunderii juridice publică nu pare con-
vingătoare. Răspunderea juridică poartă un caracter 
ramural și provine din ramuri juridice concrete, ceea 
ce permite de a o individualiza. Prezența unei forme 
interramurale și combinate, precum răspunderea pu-
blică, contravine naturii răspunderii juridice, deoare-
ce fiecare dintre ramurile dreptului se caracterizează 
prin propriile caracteristici” [8, p.11].

Credem că evidențierea formelor (tipurilor) răs-
punderii juridice după diferite criterii, are menirea de 
a cunoaște adâncurile instituției răspunderii juridice și 
are scopul de a îmbunătăți construcția teoretică a răs-
punderii juridice publice, pentru a-i spori eficiența.

Din această perspectivă, problema esenţială care 
se pune este de a şti când sunt instituite premisele 
indispensabile desprinderii din dreptul comun a unei 
forme de sine stătătoare de răspundere juridică şi, im-
plicit, a unei noi ramuri de drept. O explicaţie sim-
plistă este circumscrisă apariţiei unei noi categorii de 
ilicit social. O explicaţie riguros ştiinţifică, nu poate 
face, însă, abstracţie de legătura reciprocă existentă 
între conţinutul reglementărilor juridice şi forma lor 
de manifestare exterioară, în accepţiunea filosofiei 
dreptului. În doctrina juridică, conţinutul este circum-
scris ansamblului criteriilor intrinseci, faptei ilicite, 
precum pericolul social, valorile încălcate, forma vi-
novăţiei şi a conduitei subiectului, gradul de frecven-
ţă, iar forma vizează criteriile extrinseci, exterioare 
faptei ilicite, respectiv sursa legislativă a normelor ju-
ridice sancţionatoare, felurile şi modurile de aplicare 
şi executare a sancţiunilor [1, p.62]. 

,,Necesitatea unei răspunderi juridice noi” inter-
vine, aşadar, în momentul în care în cadrul teoriei 
proprii uneia dintre răspunderile consacrate îi survin 
dereglări logice, urmare a apariţiei unor noi tipuri de 
fapte ilicite care necesită noi reglementări sancţiona-
torii, respectiv ,,sancţionări dizidente” [3, p.357].

În prezent, există toate motivele diviziunii tuturor 
tipurilor de răspundere juridică în răspundere publică 
și răspundere privată, menționează N. А. Butakova și 
N. P. Pirojkov [7, p.263-264].

În general, semnele comune generale ale dreptului 
public, relevante pentru conturarea unui tablou com-
plet al răspunderii juridice de drept public, sunt:

interesul public care se apără prin metode spe-- 

cifice şi se reglementează în maniera specifică, me-
todele specifice de apărare având conexiune directă 
cu instituţia răspunderii juridice manifestată în cadrul 
ramurilor de drept public;

importanţa care se acordă interesului public im-- 
plică şi cerinţe speciale faţă de subiectele dreptului 
public; ceea ce se răsfrânge şi asupra calităţii de su-
biect al răspunderii juridice de drept public - subiec-
tul inerent sau omniprezent este mereu statul sau alte 
autorităţi ale acestuia;

subiectelor dreptului public le este specifică po-- 
sedarea de autoritate şi competenţă prescrisă de lege. 
Iar autoritatea specifică subiectelor de drept public şi, 
anume, cele la care ne-am referit mai sus, se va lua în 
consideraţie ori de câte ori va fi aplicată norma juri-
dică ce reglementează răspunderea în domeniul drep-
tului public. Autoritatea respectivă nu doar va fi luată 
în consideraţie, ea chiar va trasa o anumită traiectorie 
procedurii de realizare a răspunderii juridice; 

metoda specifică de reglementare în dreptul - 
public este cea autoritară, fiind important aici ca şi 
aceasta să nu fie aplicată abuziv, reglementările de 
domeniu întotdeauna urmează a ţine cont de dreptu-
rile şi libertăţile celorlalţi participanţi ai raporturilor 
juridice, în general, dar şi ai participanţilor la raportu-
rile juridice de răspundere, în mod special;

dreptul public reglementează mecanismele şi - 
procedurile de apărare a drepturilor tuturor categori-
ilor de subiecte de drept [12, p.251], ceea ce nu este 
specific răspunderii de drept privat, cercul subiecte-
lor drepturile cărora sunt apărate de către acesta fiind 
unul mai îngust.

Toate semnele indicate mai sus specifice ale drep-
tului public se concentrează în aria de reglementare a 
acestuia cu aplicarea metodei autoritare [11, p.34].

O. V. Iațenko consideră răspunderea juridică pu-
blică o combinație a măsurilor de răspundere po-
litică, morală și juridică, subiecții cărora le suportă 
în fața cetățenilor, poporului, ca principala sursă a 
autorităților publice.

Reieșind din poziția lui I. A. Umnova răspunde-
rea publică se deosebește de alte forme de răspundere 
prin: 

o combinație specială a măsurilor de răspundere - 
politică și juridică;

răspunderea anumitor subiecți ai dreptului pu-- 
blic față de principalii subiecții ai raporturilor juridice 
publice – poporul, cetățeanul [13, p.233-234]. 

Cea mai optimă metodologie de cerectare noi o 
vedem în determinarea proprietăților și elementelor 
specifice ale răspunderii juridice publice, care pot 
servi ca bază sigură pentru viitoarele concepte ale 
acestui tip de răspundere juridică- răspunderea pu-
blică.
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În acest sens de o mare valoare sunt investigațiile 
științifice ale autoarei V.V. Bolgovoi [6, p.29], care a 
evidențiat următoarele caractere ale răspunderii juri-
dice publice:

este considerată o formă specială de răspundere - 
juridică;

este o formă unde intervine constrângerea sta-- 
tului;

este implementată prin organele speciale ale - 
statului (ex: procuratura, ș.a)

se aplică pentru comiterea infracțiunilor și fap-- 
telor social-periculoase;

scopul ei este protecția intereselor publice și - 
private;

se manifestă sub forma răspunderii penale și ad-- 
ministrative;

este asigurată cu mecanisme procesuale speci-- 
ale.

Luând în considerare cele spuse mai sus, conside-
răm că este posibil să caracterizăm răspunderea pu-
blică după următoarele caractere:

Scopul. Scopul aplicării răspunderii publice este 
de a asigura interesele statului și ale societății. Se 
subînțelege, că organele de stat atât centrale, cât și 
locale au interese care coincid cu interesele societății 
și care stau la baza creării normelor juridice de drept 
public și a răspunderii publice pentru încălcarea lor 
[10, p. 44].

În funcție de domeniul de aplicare. Domeniul de 
aplicare a răspunderii juridice publice acoperă o gamă 
largă de raporturi juridice. Ramurile care se atribuie 
la dreptul public sunt dreptul penal, dreptul adminis-
trativ, dreptul constituțional, pe când dreptul financi-
ar, ecologic ridică multe discuții în literatură cu privi-
re la atribuirea lor dreptului public. Este semnificativ 
faptul că B.M. Emilianov propune ca Teoria Generală 
a Dreptului să fie considerată ca ramură a dreptului 
public [9, p.73], cu care este foarte dificil să fim de 
accord, având în vedere lipsa oricărui motiv obiectiv, 
deoarece considerăm pe bună dreptate că știința drep-
tului nu trebuie confundată cu ramurile dreptului.

În funcție de izvoarele normative ce reglementea-
ză răspunderea publică, atunci indiscutabil este fap-
tul că răspunderea publică poate fi reglementată doar 
de către lege.

Temeiul de facto al răspunderii publice este 
infracțiunea și contravenția administrativă. Dincolo 
de caracteristicele răspunderii publice, fundamen-
tul subiectiv este indiscutabil, deci, pentru răspun-
derea publică, vinovăția autorului infracțiunii sau 
contravenției constituie o condiție sine qua non a an-
trenării acestora, cât și fundamentul însăși, ideea logi-
co-juridică ce explică tragerea la răspundere a actan-
tului. Astfel, tragerea la răspundere publică a autoru-

lui infracțiunii este de neconceput în lipsa vinovăției 
acestuia [4, p.19].

Din punct de vedere a subiecților raportului juri-
dic de răspundere publică, întotdeauna subiectul ac-
tiv este statul, acesta fiind singurul titular al dreptului 
de a-l trage la răspundere pe infractor sau contrave-
nient. 

Întregul cerc de subiecți ai răspunderii juridice 
publice poate fi grupat în două grupe mari și anume: 
subiecții colectivi și subiecții individuali. La subiecții 
colectivi se atribuie organele de stat, organizațiile, 
persoanele juridice, precum și comunitățile sociale. 
La subiecții individuali se atribuie cetățenii, cetățenii 
străini, apatrizii, persoanele cu mai multe cetățenii, 
refugiații [10, p.46].

După forma și mecanismul realizării, răspunde-
rea publică poate fi aplicată atât forțat (răspunderea 
penală), cât și benevol (plata penalităților în dreptul 
fiscal). În plus la cele menţionate, ramurile de drept 
public au ca element specific pentru normele lor ju-
ridice fie obligarea la un comportament concret, fie 
interzicerea acestuia. Corespunzător se divid normele 
în operative şi prohibitive, iar comportamentul su-
biectelor se încadrează în comportamentul ce se echi-
valează cu executarea dispoziţiilor legale sau care se 
echivalează cu abţinerea de la comiterea comporta-
mentului interzis.

Într-un sistem juridic dezvoltat, obligaţiile pozitive 
ca expresie a autorităţii de stat sunt completate cu ca-
racteristici şi specific de reglementare, dar şi cu prin-
cipii şi valori ale unei forme de drept fundamentate pe 
reglementare permisivă. Acest adevăr se referă în par-
te şi la răspunderea juridică atâta timp, cât catalogăm 
răspunderea drept obligaţie (obligaţia făptuitorului de 
a suporta măsurile de constrângere şi punitive reflec-
tate în hotărârea organului competent al autorităţii de 
stat). De aici şi importanţa acordată constrângerii de 
drept. Vom menţiona că elementul constrângerii per-
sistă în majoritatea acţiunilor procesuale penale, când 
acestea se înfăptuiesc contrar voinţei părţilor şi altor 
persoane participante la procesul penal, dar în depen-
denţă de funcţionalitatea acestora, în legea procesuală 
penală sunt menţionate măsurile procesuale de con-
strângere ca o categorie distinctă [2]. 

Constrângerea de stat poate fi apreciată ca o influ-
enţă juridică sau organizaţională exercitată de către 
stat asupra subiectului infracțiunii sau contravenției, 
fiind vorba de influenţă ce intră în competenţa orga-
nelor de stat concret implicate şi care contribuie la 
realizarea funcţiilor statului. Totuşi urmează să deli-
mităm constrângerea de stat de răspundere, întrucât 
nu de fiecare dată răspunderea înseamnă exclusiv 
constrângere şi invers – constrângerea nu reprezintă 
de fiecare dată măsură de aplicare a răspunderii juri-
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dice. Există mai multe ipostaze ale aplicării constrân-
gerii, iar unele dintre ele nu au nimic comun cu ceea 
ce se menţionează în definiţia răspunderii juridice ca 
forţă de constrângere a statului. Spre exemplu, mă-
surile de constrângere procesual-penale au drept me-
nire asigurarea calităţii şi bunului mers al procesului 
penal, măsurile de constrângere cu caracter medical 
sau educativ nicidecum nu pot reprezenta răspunde-
rea juridică.

În ceea ce priveşte prohibiţiile juridice, acestora le 
este specifică fixarea strictă în cadrul normelor juri-
dice. Iar din punctul de vedere al reglementării, aces-
tea la fel sunt nişte obligaţii juridice sau se exprimă 
cu ajutorul lor, doar că în acest caz este vorba despre 
obligaţii de abţinere de la anumite comportamente, 
deci de obligaţii pasive. Garantarea respectării şi exe-
cutării acestor obligaţii se exprimă prin răspunderea 
juridică la necesitate, iar realizarea rezidă în respecta-
rea dispoziţiei normei juridice.

Ceea ce prezintă un interes deosebit este conexi-
unea organică dintre prohibiţiile juridice şi permisi-
unile juridice. În esenţa lor, ele trebuie să acţioneze 
în comun. Această acţiune comună prezintă interes în 
sensul general, adică atunci când ne referim la pro-
hibiţii generale şi la permisiuni generale/universale. 
Ideea este că pornim în ambele cazuri de la logica pre-
cum că tot ce nu este interzis de lege se admite, deci 
dacă legea nu interzice expres, atunci orice altceva ce 
nu este interzis se admite şi este legal. Aici suntem în 
prezenţa unei permisivităţi cu caracter general, nicio 
normă juridică nu stabileşte expres lista a ceea ce se 
permite, dimpotrivă, prin excluderea a ceea ce indi-
că expres, admite orice altceva. La fel se întâmplă în 
cazul interdicţiilor generale/universale. Aici deja nor-
ma juridică expres indică comportamentul concret ce 
urmează a fi adoptat de către un subiect anume într-o 
situaţie la fel de concretă, orice altceva fiind ilegal. 
Spre exemplu obligaţia medicului de a acorda primul 
ajutor la necesitate reprezintă o obligaţie concretă ce 
nu admite alt comportament al medicului în situaţia 
expres indicată în norma juridică.

Elementele structurale ale mecanismului regle-
mentării juridice, anume permisiunile şi prohibiţiile 
juridice luate în ansamblu, ne oferă posibilitatea de 
a delimita două tipuri de reglementare juridică de 
drept public: reglementarea general permisivă şi re-
glementarea general prohibitivă. Invocăm aici anume 
expresiile demult înrădăcinate în doctrina juridică: se 
admite totul ce nu este expres interzis de lege şi este 
interzis orice ce nu este admis de lege.

De menţionat însă este că această maximă – prin-
cipiu: Ceea ce legea nu interzice, se admite, ţine mai 
mult de dreptul privat, decât de dreptul public, iar în 
ceea ce priveşte instituţiile publice principiul acţio-

nează fie cu o vigoare atenuată în raporturile dintre 
ele, fie invers (adică tot ceea ce nu este permis este 
interzis) pentru că aceste instituţii au un grad înalt de 
specializare iar orice depăşire a acestei specializari 
este o nepermisă [14].

Legiuitorul, în general, foloseşte două metode de 
reglementare: imperativă şi cea dispozitivă, aşa cum 
s-a evidenţiat şi s-a putut deduce din cele enunţate pu-
ţin mai sus. Cea mai apropiată ca esenţă de domeniul 
relaţiilor publice este cu siguranţă metoda de regle-
mentare imperativă unde se stabileşte expres obliga-
ţia ce urmează a fi executată în condiţiile exprese de 
către subiectul concret. Iar elementele-cheie ce trebu-
ie luate aici în consideraţie se referă fără doar şi poate 
la obligaţia juridică şi la răspunderea juridică. Acest 
model de construcţie juridică atinge însăşi esenţa ju-
ridică a reglementării juridice, are o semnificaţie uni-
versal-valabilă pentru toate ramurile dreptului public 
şi trebuie luată în consideraţie în orice activitate de 
legiferare sau de practică juridică.

Şi aici nu trebuie să uităm de paralela dintre conşti-
inţa juridică, cultura juridică şi rezultatul aplicării nor-
mei juridice. Astfel, o normă juridică, indiferent dacă 
are dispoziţia permisivă sau imperativă, va da maxim 
randament la aplicare într-un mediu social cu o cultu-
ră şi conştiinţă juridică înaltă. Or, aici nu am putea să 
facem prognoze vis-a-vis de eficienţa unei metode de 
reglementare în comparaţie cu cea a celeilalte. Acest 
lucru derivă anume din atitudinea subiectelor al că-
ror comportament este vizat în dispoziţia normei. Or, 
societatea căreia îi este specific un nivel înalt al con-
ştiinţei şi culturii juridice va recepţiona norma juridi-
că indiferent de autoritatea pe care o emană aceasta, 
adică indiferent de tonul autoritar ce se poate distinge 
la studiul normei juridice. Aşa cum dreptului public 
totuşi mai mult îi sunt specifice instrumente juridice 
ce emană autoritate, conchidem că normele acestuia 
vor fi recepţionate de către destinatari şi acest feno-
men va da un randament maxim. Totuşi acolo unde 
societatea nu este atât de receptivă, unde conştiinţa 
juridică şi cultura juridică lasă loc de mai bine, nici 
această metodă imperativă nu o putem cataloga drept 
cea mai eficientă. Iar acest lucru are un impact direct 
asupra instituţiei răspunderii juridice, existând mult 
mai multe situaţii ce fac inerentă aplicarea răspunderii 
juridice în cadrul raporturilor juridice de drept public. 
În atare context, legiuitorul urmează să reacţioneze 
imediat, măsura care ar da rezultatul cel mai rapid şi 
eficient fiind diversificarea sancţiunilor cu elemente 
de constrângere. Bineînţeles că o reacţie cu rezultate 
mai eficiente şi pe termen îndelungat ar fi creşterea 
nivelului de cultură şi conştiinţă juridică a membri-
lor societăţii căreia îi este destinată norma juridică. 
Însă aşa cum rezultatele acestei reacţii ar fi pe termen 
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lung, vizibile şi sesizabile, exact la fel şi eforturile ce 
urmează a fi depuse în sensul obţinerii acestui rezultat 
trebuie să fie mai multe şi continue, altfel rezultatele 
lăsându-se aşteptate.

Concluzii
Astfel, ajungem la următoarele concluzii:
- răspunderea juridică publică – este un tip de răs-

pundere juridică cu un specific semnificativ al struc-
turii și conținutului, care trebuie să fie distinsă de răs-
punderea privată după mai multe criterii;

- caracterele de bază ale răspunderii publice constă 
în scopul, domeniul de aplicare, formele de manifes-
tare ale răspunderii publice, subiectele și mecanismul 
de implimentare;

- înaintarea exigenţelor de legalitate strictă în do-
meniul dreptului public presupune o construcţie spe-
cifică a răspunderii juridice, astfel încât reglementările 
ce vizează activitatea organelor competente în aplica-
rea acestei categorii de norme să fie de o permisivitate 
strictă, formulările fiind de obicei următoarele: se ad-
mite exclusiv… sau nu se admite altceva decât…;

- răspunderea de drept public nu survine decât ca o 
consecinţă a încălcării normelor de drept public;

- construcția teoretică și mecanismul de aplicare a 
răspunderii juridice publice necesită cercetări supli-
mentare și perfecționare, ținând seama de experiențele 
în stabilirea și implimentarea acestor categorii juridi-
ce, caracterele căreia au fost formulate în teza dată.

Concluzionând, menționăm că dreptul public, poa-
te fi definit ca un subsistem al dreptului, ce include 
mai multe ramuri de drept cărora le este specifică me-
toda autoritară de reglementare şi care reglementează 
raporturile juridice dintre purtătorii autorităţii puterii 
publice şi alte subiecte de drept, dar şi pe cele izvorâ-
te din organizarea şi funcţionarea puterii de stat.

Deci, putem formula că răspunderea juridică pu-
blică este un tip de răspundere juridică care întrunește 
în sine diverse forme de răspundere juridică ramura-
le, caracterizată printr-o metodă unică de reglemen-
tare (imperativă) și printr-un instrument juridic unic, 
care reprezintă mijlocul de asigurare a drepturilor și 
libertăților juridice din cadrul raporturilor de drept 
public.
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Drept administrativ

Statement of the problem. Introduction to sci-
entific circulation and conceptual understand-

ing of the category of “administrative procedure” 
was a significant step in the development of admin-
istrative law, but at the same time it complicates un-
derstanding and research due to the lack of a legal 
regulation mechanism, a unified doctrinal approach 
to understanding this institution, and its consideration 
through the prism of a broad concept administrative 
process. In the science of administrative law, the most 
controversial is the issue of the content of the concept 
of “administrative procedure”. 

The relevance of the research topic a significant 
number of publications have appeared in the legal lit-
erature, in which the conceptual positions of scien-
tists on understanding the essence and significance of 
administrative procedures have been widely reflected, 
but a “unified” definition of the doctrine has not yet 

been developed. Scientists differently interpret not 
only the very concept of “administrative procedure”, 
but also its connection with the categories of “ad-
ministrative process”, “administrative proceedings” 
using various approaches. The existing legal uncer-
tainty in the scientific environment regarding the con-
cept under consideration complicates the study and 
understanding, generates variations and duality. The 
role of legal determination is very significant, since 
inaccurate, incomplete definition or lack of it leads to 
the possibility to manipulate the content, form com-
plex representations, and in turn, as a result, mistaken 
decisions are made by law enforcement authorities.

The purpose of the article is to analyze the exist-
ing approaches to determining the administrative pro-
cedure, demonstrating the existing pluralism among 
scientists, and try to formulate an author’s definition 
of this concept.
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Status of research. Analyzing the domestic doc-
trine for the definition of the concept of “administra-
tive procedure”, we note that it is considered by sci-
entists in conjunction with the activities of executive 
authorities, therefore, the following approaches are 
used: functional, activity, formal logical, integrative.

Presentation of the main material. Pro-
ponents of the functional approach (V.B. 
Averyanov, O.V. Kuzmenko, V.P. Timosh-
chuk, O.V. Lagoda, Yu.A. Tikhomirov,  
E.V. Talapina, Yu.N. Starilov) consider the adminis-
trative procedure as a specific order: - as a procedure 
for the exercise of administrative powers aimed at 
resolving a legal matter or performing an administra-
tive function [1, p. 59]; - as a procedure established 
by law for consideration and decision by public ad-
ministration bodies of individual administrative cases 
[2, p.284]; - as a procedure for the sequential perfor-
mance by an administrative body of certain actions 
aimed at resolving an individual legal case [3, 4]; - as 
the procedure for the activity of executive bodies in 
the consideration and resolution of individual cases, 
the result of which will be the issuance of an individ-
ual administrative act and which is aimed at ensuring 
the realization of the rights and legitimate interests 
of individuals in the process of their interaction with 
executive bodies in the framework of the latter fulfill-
ing its tasks and functions [5, p. 7]; - the normatively 
established procedure for the exercise by authorized 
entities of the right to sequentially performed actions 
in order to exercise their competence and provide ser-
vices [6, p.41]. 

The concept of order in legal literature is associ-
ated with the concept of law and order, which, ac-
cording to Yu.E. Avrutin should be taken “not just as 
a certain state of legal ordering of social relations, but 
as a legal regime for the establishment and implemen-
tation of these relations based on law and legality”. 
He considers the procedure as an administrative and 
legal toolbox, oriented “on the formation of a regime 
of legality and quality of public administration, the 
protection of rights and legitimate interests of citizens 
and legal entities, and on the search for social har-
mony between public authorities and the population” 
[7, p. 5].

Proponents of the activity approach (M. Laza-
rev, O.S. Berkutova) consider the administrative pro-
cedure as the activities of state authorities, local au-
thorities and their officials. In particular, as regulated 
by the rule of law enforcement activities of the execu-
tive authorities to resolve their legal affairs [8, p. 7]; - 
as the enforcement activities of executive authorities 
regulated by administrative-procedural norms, aimed 
at exercising their powers in relations with citizens 

and their organizations not subordinate to them and 
not related to the settlement of disputes or the ap-
plication of coercive measures [9, p. 7]; - as a nor-
matively regulated, focused on achieving a specific 
result documented activity of various entities (at least 
one of which is a state, municipal body or official), 
which consists of successive acts of behavior (steps, 
stages of a procedure), during which the competence 
of these entities is realized, the norms of various 
branches of law are applied and various management 
acts (both intermediate and final) are adopted, but not 
associated with judicial consideration of disputes on 
subjective public law or with administrative enforce-
ment [10, p. 125].

From the position of the activity approach, the ad-
ministrative procedure is primarily identified with the 
activities of the administrative-public body. Howev-
er, it is obvious that the activities of this body related 
to the resolution of an administrative case are carried 
out in accordance with the administrative procedure. 
In other words, an administrative-public body within 
the framework of an administrative case, in essence, 
performs actions and makes decisions in accordance 
with a system of formally defined rules, which actu-
ally form the administrative procedure. Accordingly, 
this kind of activity of an administrative public body 
turns into an administrative proceeding, which is an 
independent administrative and procedural form of 
activity of a public administration.

The third group of scientists (A.B. Zelentsov, P.I. 
Kononov, A.I. Stakhov), proponents of the formal 
logical approach, consider the AP from the perspec-
tive of regulatory control, which determines the spe-
cial (executive administrative-procedural) order of 
actions and decisions of administrative public author-
ities committed (accepted) by these bodies indepen-
dently without interacting with the judicial authorities 
and legislative bodies for the purposes and during the 
resolution of the administrative case; - as a regula-
tory control or a system of administrative-procedural 
norms that determine the urgency, consistency, type 
and nature of a number of typical, interrelated actions 
and decisions of public authorities on the application 
of certain administrative and legal measures [11, p. 
191].

It should be noted that the administrative procedure 
as a normative regulator determines the sequence, 
normative duration in time (urgency), type, nature, 
and also the procedure for documenting the actions of 
not all public authorities and their officials, but only 
the actions of public administration and other public 
administration bodies. It is on the bodies and officials 
of the public administration, as well as organizations 
and individuals with the status of an administrative-
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public body, that the state assigns a complex of spe-
cific administrative and legal functions and provides 
the right to implement these functions in the manner 
determined by administrative procedures.

- a system (complex) of norms that determine the 
cyclical nature, focus, type, nature, sequence, regula-
tory duration (urgency), the procedure for document-
ing administrative and procedural actions by bodies 
and officials of a public administration [10, p. 211].

Developing a formal logical approach to under-
standing the administrative procedure, it should be 
emphasized that these procedures are applied not 
only by the bodies that are directly included in the 
public administration system (executive bodies and 
local governments), but also by organizations that are 
vested with relevant administrative and public au-
thority and have the status of a state or other body 
- other administrative-public bodies, for example, an 
administrative commission, a commission for affairs 
of juveniles and others.

The fourth group of scientists (Yu.N. Starilov, 
E.O. Markova, P.I. Kononov, A.I. Stakhov), sup-
porters of the integrative approach, consider the 
administrative procedure both as an order and as an 
administrative-procedural form of public administra-
tion activity” [12, p. ]; as a form of exercising execu-
tive power  [13, p. 134];

Administrative procedure is a form of adminis-
tration’s activity, a procedure for cooperation with 
private individuals, which is prescribed by law or 
judicial practice for the administration. In terms of 
traditional concepts, the administrative procedure (in 
other words, administrative coercion) is not coercion 
of individuals, but the administration to act in this 
way, and not otherwise, coercion of officials to good 
governance. The administrative procedure is consid-
ered in the legal plane, therefore, it is associated with 
the officially established procedure for the discussion, 
conduct of any business, activity, etc. [14, p. 223]. In 
this case, scientists are talking about a legal proce-
dure, linking it to such a category as the “legal form”. 
For example, I.M. Zaitsev, under the legal procedure, 
means the normatively established procedure for car-
rying out legal activities, i.e. a certain legal form [15, 
p. 223]; Yu.I. Grevtsov considers the legal procedure 
as the method (conditions) for the performance of 
certain actions in the legal sphere [16, p. 73]. Yu.N. 
Starilov comes to the idea of   recognizing the legal 
procedure as an integral part of the procedural form 
[17, p. 325].

Recognizing the relationship between the legal 
procedure and the legal form, almost all researchers 
agree that legal procedures are related to certain types 
of activities or certain actions of public authorities 

(state authorities or local governments) and their offi-
cials, but so far have not come to unanimous opinion 
on the list of such types of activities (actions). So, 
for example, Yu.N. Starilov believes that legal proce-
dures are associated with the legislative, law enforce-
ment and judicial activities of public authorities, and 
accordingly distinguishes legislative, administrative, 
and judicial procedures [10, p. 85].

The procedural form should be understood as a set 
of homogeneous procedural requirements for the ac-
tions of participants in the process and which is aimed 
at achieving a specific substantive result. In other 
words, the procedural form is a special legal construc-
tion objectifying the principles of the most appropri-
ate procedure for implementation certain powers. 
Such a definition is equally suitable for characterizing 
the activities of all organs of the state, and not just 
the judiciary, for which the category of “procedural 
form” has traditionally been used [18, p. 126].

In 1864 the Austrian professor Merkl in the field 
of administrative law defined the administrative pro-
cedure - Verwaltungsverfahren - and considered it as 
a form in accordance with which the activities of the 
authorities are carried out.

It is believed that all of the aforesaid points of 
view have a right to exist due to the fact that they 
illuminate the studied concept from various angles. 
Administrative procedure is a complex, multidimen-
sional phenomenon. However, comparing the above 
approaches to understanding the administrative pro-
cedure, we come to the conclusion in favor of an 
integrative approach. Administrative procedures, 
regardless of their interpretation in the theory of ad-
ministrative law and the practice of public adminis-
tration, are associated with the creation of a special 
legal order in the implementation of certain manage-
rial actions, or the adoption of appropriate adminis-
trative decisions. Consequently, administrative pro-
cedures must be considered as the most important 
administrative and legal institution that logically fits 
into the structure of administrative and legal regula-
tion [19, p. 126].

It is advisable to study the legal procedures ap-
pearing in the legislation, including administrative 
and legal procedures, from the standpoint of legal sig-
nificance, practical utility, and fundamental sectoral 
legal affiliation. Thus, it is noted that the first task of 
the procedures is to formulate the course of activity 
of administrative bodies, the second is to realize the 
general values of administrative law in practical ad-
ministration According to Yu.A. Tikhomirov, admin-
istrative procedure is a means of limiting administra-
tive discretion, preventing administrative arbitrari-
ness and lawlessness [20]. 
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Conclusion. The administrative procedure is 
aimed to limit arbitrary administrative discretion and 
introduce legal criteria for the actions of employees, 
officials, state and municipal structures, citizens and 
legal entities. Streamlining activities gives it an open 
and predictable character, which contributes to its de-
mocracy, transparency and effectiveness. The admin-
istrative procedure clearly allows avoiding the possi-
bility of applying administrative discretions of a neg-
ative nature, since the discretion itself is expressed in 
the action or inaction of the authorized administrative 
public body or its official. In the absence or ambigu-
ous interpretation of the relevant procedural rules, in 
turn, the procedure, being essentially a system of pro-
cedural rules that clearly regulates any action and (or) 
inaction of the administrative public body and (or) its 
official, does not allow alternative actions if it is not 
provided by law.

From the foregoing, we offer the author’s defini-
tion of the concept of administrative procedure: an 
administrative procedure is a normatively established 
procedure for carrying out activities by administra-
tive bodies aimed at limiting administrative discre-
tion in relations with citizens and legal entities in the 
form established by law.

References

1. Khazanov S.D. Administrative procedures: defini-
tion and systematization // Russian Law Journal. -2003. 
-№ 1. - p.59.

2. Administrative law of Ukraine. Academic course: 
textbook. : in 2 volumes / ed. Board: VB Averyanov (Chair-
man) and others. - K.:, 2004. – Т. 1. – 2004. – 584 p.

3. Administrative procedure and administrative ser-
vices. Foreign experience and offers for Ukraine / ed. VP 
Tymoschuk. - K.: Fact, 2003. - 496 p.

4. Lagoda OS Administrative procedure: theory and 
practice of application: author. diss. … Cand. lawyer. Sci-
ences: Special. 12.00.07 / Alexander S. Lagoda; National 
University of State. tax service of Ukraine. - Irpin, 2007. 
– 21 p.

5. Morozova OV Administrative procedures in the Rus-
sian Federation, USA, Germany: Abstract. dis. ... cand. le-
gal of sciences. М., 2010. p. 9.

6. Elder Yu.N.From administrative justice to adminis-
trative proceedings. Out 1. Voronezh, 2003. p 41.

7. Avrutin Yu.E. Administrative and legal regime for 
ensuring public order: a police look at the problem and its 
solutions // Collection of articles “Modern problems of ad-
ministrative and police law”. - Omsk. -2013. - p.5.

8. Berkutova O.S. Administrative and procedural pro-
ceedings in the field of executive power: dis. ... cand. le-
gal sciences 12.00.14 / Olga Sergeevna Berkutova; Mosk. 
state legal Acad. – M, 2005. – 205 p.

9. Lazarev I.M. Administrative procedures in the field 
of relations between citizens and their organizations with 
executive authorities in the Russian Federation: author. dis. 
... cand. legal Sciences: 12.00.14 / Igor Mikhailovich La-
zarev; The Russian Academy of Sciences. Institute of State 
and Law. – М., 2002. – 20 p.

10. Administrative procedure law of Russia. At 2 
o’clock, Part 1: a textbook for undergraduate, specialty 
and master’s degrees / A. B. Zelentsov, P. I. Kononov, A. 
I. Stakhov. - 2nd ed., Revised and add. - M.: Publishing 
house Yurayt, 2018. — 311 p. 

11. Sladkova A. V. On the issue of administrative-pro-
cedural process and administrative procedures / Bulletin of 
the University named after O.E. Kutafina.- p. 190-195.

12. Kostennikov. 2nd ed., Revised. and add. M., 2015. 
S. 142-154. Stakhov A.I., Kononov P.I. Administrative law 
of Russia: textbook. for acad. undergraduate studies. 2nd 
М., 2015. p. 265–274.

13. Degtyareva E.A. Administrative procedures: Ab-
stract. dis. ... cand. legal sciences. Rostov on Don, 2007.

14. Tikhomirov L.V., Tikhomirov M.Yu. Decree. – 
2001.- p. 373.

15. Zaitsev I.M. Legal procedures and lawsuits. Theory 
of State and Law: Lecture Course / Ed. N.I. Matuzova and 
A.V. Malko.М., 2000. - p. 446.

16.  Grevtsov Yu. Problems of the theory of legal rela-
tions.- L., 1981. - p. 73.

17.  Administrative law: Textbook / B.V. Russian, Yu.N. 
starilov М., 2009.- p. 674

18.  Gorshenev V.M., Nedbaylo P.E. Legal procedural 
form: theory and practice. M., “Jurid. Lit, 1976. — 280 p.

19.  Yu.N. Starilov Perestroika Administrative Law // 
Series “Anniversaries, Conferences, Forums”, Issue 8. - p. 
8-20.

20. Talapina E.V. Administrative procedures and law 
/ E.V. Talapina, Yu. A. Tikhomirov // Journal of Russian 
Law.– 2002. – № 4. – p. 3–13.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Olena Olegivna MARKOVA,

 Candidate of Law Sciences, Associate Professor at 
the department of legal disciplines Sumy Branch of 

Kharkov National University of International Affairs

ІНФОРМАЦИЯ ПРО АВТОРА
Олена Олегівна МАРКОВА,

 к.ю.н., доцент, доцент кафедри юридичних 
дисциплін Сумської філії ХНуВС.

Helena.sherstuk@gmail.com



85

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

deceMbRie 2019

nr. 1
Владимир ФЕДОРЕНКО. Взаимосвязь патриотизма 
с моральным и правовым сознанием военнослужа-
щих вооруженных сил украины
Tykhon YAROVOI. Specifics of the asian model of lob-
bying: the experience of the people’s Republic of China
Dmytro SKOVRONSKYI. Medieval judicial rhetoric in 
comparative analysis 
Vasile BOTOMEI. Pluralismul şi profesia de avocat. 
Concept ştiinţific pentru modernizarea organizării şi 
funcţionării avocaturii prin mai multe uniuni naţionale a 
barourilor din România - UNBR.  Evoluție, tendințe și 
perspective pentru îndepărtarea devianţei şi criminalită-
ţii în sistemul juridic românesc
Роман МАТЕЙЧуК. Реализация контрольных пол-
номочий комитетами Верховной Рады украины
Ирина ЗВОЗДЕЦКАЯ. Народные депутаты как 
основной субъект парламентских процедур
Valeriu BUJOR, Larisa BUGA. Expertiza criminologică 
a proiectului actului normativ
Octavian BEJAN. Unele trăsături și tendințe ale omuci-
derilor din Republica moldova
Djulieta VASILOI. Unele raționamente despre procesul 
de individualizare a pedepsei penale
Андрій БОРОВИК. Визнання недопустимості дока-
зів через порушення правил підслідності, як спосіб 
ухилення від покарання за вчинення корупційних 
кримінальних правопорушень 
Мария КОВАЛЬ. Планирование расследования пыт-
ки
Юрий МИРОШНИЧЕНКО. Типологическая харак-
теристика системы «криминалистическая тактика»: 
первое приближение
Elena BUGUŢA, Arina ȚURCAN-DONȚU. Respecta-
rea drepturilor victimelor infracțiunilor sexuale săvârșite 
de un mebru al familiei
Юрий МИХАЛАКЕ, Ольга ТАТАР. Правовое регу-
лирование непоименованных договоров в области 
транспортного права
Ольга ТАТАР. Правовые основы непоименованных 
договоров в области информационного права и ока-а-
зания услуг

nr. 2
Alexandru ARSENI. Integrity of elections – a principle 
edifying the legitimacy of the state representative 
power 
Alina IORDACHESCU. Libertatea Conștiinței 
relevată prin hotărârile Curții Constituționale din 
Republica Moldova în domeniul vaccinării profi lactice 
sistematice
Ion FRUNZE. Confl ictul armat intern în dreptul 
internaţional umanitar
Nicolae V. DURĂ. Despre libertatea religioasă și regimul 
ei juridic. Consideraţii şi evaluări

Cătălina MITITELU. Reglementări ale dreptului roman, 
privind instituţia căsătoriei, exprimate şi comentate în 
„decretum gratiani” 
Olena DZABURIYA. Organizational forms of advocacy 
related to the creation of a legal entity: some problem 
aspects
Andrey KOVALENKO. Interaction of police and other 
law enforcement bodies in the fi eld of prevention and 
infringement of crime
Lilia GÎRLA, Costică MOȚOC. Protecția juridico-
penală a secretului profesional al avocatului
Vitalie JITARIUC. Unele particularițăți ale efectuării 
acțiunilor de urmărire penală în privința și cu participarea 
victimelor infracțiunii de trafi c de fi ințe umane
Евгений Владимирович КИЗИМЕНКО. Особенно-
сти индивидуальных мер предотвращения незакон-
ного обращения с оружием, боевыми припасами или 
взрывчатыми веществами в украине
Максим МАКСИМЕНЦЕВ. Общемировое измере-
ние преступности в сфере недропользования: про-
явления и криминогенные связи
Елена СОЛДАТЕНКО, Александр ЮНАЦКИЙ. Ис-
следование доказательств в суде Апелляционной ин-
станции в уголовном производстве украины
Rodica Diana APAN. Procedural subject matter 
jurisdiction of romanian courts of law in disputes 
involving professionals
Vera URSU. Particularitățile subiectului infracțiunilor 
legate de insolvabilitate
Alexandru PRISAC, Angela CORJAN. Procedura 
încuviinţării spitalizării forţate şi a tratamentului forţat
Nikolay VESELOV, Diana CHABANENKO. 
Delictological characteristic of personality of juvenile 
offender 

nr. 3
Gheorghe COSTACHI. Aplicarea uniformă a legii – 
factor de realizare a principiului securității juridice 
Viorica URSU. Special features of guilt in the Constitu-
tional law
Ion FRUNZE. Conflictul armat intern în dreptul inter-
naţional umanitar
Victor GUȚULEAC, Sergiu CARP. Formele juridice de 
constrângere: esență și particularități
Anatolie BĂNĂRESCU. Clasificarea incidentelor ce 
apar în procedura de executare silită
Олександр КОЛБ, Андрій БОРОВИК. Щодо змісту 
поняття «оперативно-розшукова діяльність в коло-
ніях»
Vladislav VASILOI, Igor SOROCEANU. Modalități 
faptice întâlnite în practica judiciară privind săvârșirea 
infracțiunii de evaziune fiscală a întreprinderilor, 
instituțiilor și organizațiilor
Павел СЕРДЮК. Дисфункциональность семьи, как 
фактор преступности

Lista publicaţiilor revistei „Jurnalul juridic național: teorie și practică” 
în anul 2019



86 deceMbRie 2019

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

Олександр СНІДЕВИЧ. Проблемні питання пред-лександр СНІДЕВИЧ. Проблемні питання пред-
ставництва у виконавчому провадженні україни
Віра ТОКАРЕВА. Окремі аспекти сирітських творів 
в умовах інтеграційних процесів
Ярослав БуРЯК. Захист прав та законних інтересів 
особи адміністративними судами першої інстанції у 
справах про поновлення на публічній службі
Екатерина БОРИЧЕНКО. Европейские стандарты 
права на социальную защиту: теоретико-правовой 
аспект
Наталія ІЛЬКІВ, Олег ІЛЬКІВ. Правові гарантії пра-
ва на безоплатну приватизацію земельних ділянок 
комунальної власності
Cristina CEBAN. Recenzie asupra monografiei 
„Justiția constituțională: Analiză, studiu de caz, cer-
cetare științifică”. Autori: Valeriu KUCIUK și  Victor 
PUȘCAȘ
Petru RAILEAN. Recenzie. Monografie recenzată: Va-
leriu KUCIUK, Victor Pușcaș, „Justiția constituțională: 
Analiză, studiu de caz, cercetare științifică”.
Sergiu FURDUI. Recenzie la lucrarea  „Justiția 
constituțională: Analiză, studiu de caz, cercetare 
științifică”, autori: Victor Pușcaș și Valeriu Kuciuk
In memoriam: Omul şi savantul,  domnul Profesor TU-
DOR ROŞCA, cavaler al Ordinului Republicii, perso-
nalitate notorie şi marcantă a Ştiinţei şi Educaţiei din 
Republica Moldova
sergiu FURDUI. Apariție editorială: Argument și 
prefață la lucrarea „Aport jurisprudenţial – ştiinţific la 
dreptul contravenţional”

nr. 4
Gheorghe COSTACHI, Sergiu CARP. Legea şi cetăţea-
nul – repere fundamentale ale statului de drept Va l e r i u 
KUCIUK, Victor PUȘCAȘ. Suveranul puterii de stat 
este poporul! (Studiu de caz privind tentativa de uzurpa-
re a puterii de stat în Republica Moldova)
Mariana NISTOR, Irina IACUB. Principiul constituțional 
al egalității în lumina jurisprudenței constituționale 
Iryna SLOVSKA. Parliamentary control in the formati-
on of a democratic state of ukraine
Артур ГИЛЬБуРТ. Конституционно-правовые 
принципы политической системы украины
Б. СОСНА, Р. МОРОЗ. Сроки, предусмотренные 
законами РМ, и их виды
Herman HALUSHCHENKO. Application of foreing 
law in Europe (practical aspects)
Tykhon YAROVYI. Technologies for ensuring the secu-
rity of the state in the sphere of the public administrati-
on: international experience
Vera URSU. Obiectul juridic generic şi obiectul juridic 
special al infracţiunilor legate de insolvabilitate
Eugeniu PITERSCHI. Analiza generală a subiectului ca 
element al componenței de infracțiune și analiza indivi-
duală a subiectului faptei prejudiciabile incriminate la 
art. 310, Cod penal al Republicii moldova

Nataliia BED. Special features of criminal liability for 
juvenile coercion to use of stupefying means.
Nina ROHATYNSKA. Customs authorities in the sys-
tem of ensuring economic security
Olesea ȚURCAN. Reflecții asupra conceptului și esenței 
justiției administrative
Ольга ТАТАР. Правовой анализ перехода (трансфера) 
спортсменов из одного клуба в другой
Diana CASTRAVEȚ. Concurența neloială: noțiune și 
delimitări de alte concepte juridice

nr. 5
Eugen BUTUCEA. Efectul  actelor justiţiei constituţi-
onale
Alexandru MOGÎLDEA. Originea şi evoluţia istorică a 
parlamentarismului
Vasile DOBÎNDA. Unele considerații privind corapor-
tul răspunderii juridice cu răspunderea socială în teoria 
generală a dreptului
Victor DONOS. Valoarea şi semnificaţia răspunderii  ca 
fundament juridic al statului de drept
Людмила ШЕСТОПАЛОВА. Юридико-лінгвістична 
компетентність правника
Lilia PÎSLARU, Alexandru MARIȚ. Protecţia juridică 
internaţională a genomului uman 
Герман ГАЛуЩЕНКО. Альтернативні підходи у 
питанні вибору іноземного права  Sergiy DENYSEN-Sergiy DENYSEN-
KO, Oleksandr ILCHENKO. International and legal 
aspects of simplification and harmonization of customs 
procedures in the field of international trade in the euro-
pean union
Valentin CHIRIȚA, Alexandru GAINA. Delimitarea 
infracțiunii de divulgare a secretului de stat de spionaj
Dragoș CHIOTICI. Considerații procesual-organizato-
rice generale privind participarea specialistului crimina-
list în activitatea de cercetare la fața locului
Vitalie JITARIUC. Rolul structurilor polițienești 
internaționale în prevenirea și combaterea traficului de 
ființe umane
Ruslan MUZÎCANT. Problemele corelaţiei dintre for-
mele unităţii legale şi pluralitatea de infracţiuni
Vladimir PUICA. Elemente de drept penal comparat 
privind infracţiunea de exces de putere sau depăşire a 
atribuţiilor de serviciu 
Віра ГАЛуНЬКО. Діяльність адвоката при прове-
денні приватного розслідування в україні.
Vera LUPAȘCO. Reflecții privind avantajele și peri-
colele fuziunii prin absorbție - formă de reorganizare a 
societăților comerciale
Валентина СЛОМА. участь третіх осіб у забезпеченні 
виконання цивільно-правового зобов’язання 
Владимир ВАТРАС. К вопросу о признаках источни-ладимир ВАТРАС. К вопросу о признаках источни-
ков семейного права
Наталія ЗАДИРАКА. Межі діяльності публічної ад-
міністрації у відносинах щодо використання публіч-
ного майна: тенденції судової практики


