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Введение. Десятилетия су-
ществования в странах 

постсоветского пространства то-
талитарного режима, фактически 
исключившего из общественной 
практики свободу и права челове-
ка, привели к тому, что либераль-
ные идеи демократии, естествен-
ного права и правового государ-
ства остаются чуждыми обще-
ственному сознанию. Следование 
исторически сложившейся тра-
диции недооценки человека, его 
прав и свобод свидетельствует о 
низком уровне правовой культу-
ры современного общества пост-
советского пространства. Низкая 
правовая культура должностных 
лиц, которые нарушают права 
человека и часто не несут за это 
ответственности, их отноше-
ние к Конституции как к пустой 
декларации – все это говорит о 
пренебрежении правом со сто-
роны представителей властных 
структур всех уровней [20, c. 36]. 
В итоге, можно говорить о прене-
брежении человеком. Естествен-
но, такая ситуация несовместимо 

с демократией и правовой госу-
дарственности.

Следовательно, переход от то-
талитарной к демократической 
государственности, выдвинул на 
повестку дня постсоветских стран 
ряд актуальных проблем, требую-
щих правильного политического 
решения, на основе принципов и 
ценностей демократии. Особен-
но актуальными стали проблемы 
повышения уровня правовой и 
политической культуры граждан 
и общества, в целом, а также, и 
культуры управления как неот-
ъемлемые условия развитии ре-
альной демократии. Огромная 
роль в разработки эффективных 
решений для этих проблем отво-
дится правовой и политической 
наук [1, c. 4].

На сегодняшний день Ре-
спублика Молдова находятся в 
процессе становления правово-
го государства и гражданского 
общества, которое невозможно 
без повышения уровня правовой 
культуры и формирования актив-
ной жизненной позиции гражда-

нина. Важной движущей силой 
на этом пути является осознание 
гражданами их роли в этом про-
цессе и ответственности за свою 
судьбу [2, c. 12-13]. 

В то же время, важно осо-
знать, что низкая правовая куль-
тура населения, неразвитость ин-
ститутов гражданского общества, 
политическая апатия и неудо-
влетворенность уровнем жизни 
не способствуют укреплению 
демократии и конституционного 
режима. Демократизация обще-
ственной жизни предполагает по-
вышение уровня правовой куль-
туры, развитие правового созна-
ния граждан, совершенствование 
правовой информированности. 
От этих факторов во многом за-
висит успешность осуществляе-
мых реформ. Правовая культура 
определяет успех внедрения и 
функционирования демократи-
ческих норм и ценностей [13, с. 
169; 20, с. 38]. 

С этой точки зрения вполне 
обоснованы актуальность и це-
лесообразность научного иссле-
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РЕЗЮМЕ
Целью этой статьи является исследование правовой и политической культуры граждан для того, чтобы рас-

крыть их сущность и особенное значение в процессе демократизации общества и консолидации конституционно-
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доверие к органам государственной власти, осознание своей роли, способствуя таким образом укоренению демо-
кратических, политических и конституционно-правовых ценностей.
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дования проблем демократии, 
правового государства, граждан-
ского общества, правовой и по-
литической культуры, которые 
тесно взаимосвязаны.

Целью этой статьи является 
исследование правовой и поли-
тической культуры граждан для 
того, чтобы раскрыть их сущность 
и особенное значение в процес-
се демократизации общества и 
консолидации конституционно-
правового режима. 

Изложение основного мате-
риала исследования. Особенно-
сти демократического правово-
го государства. Как известно, в 
современных государствах могут 
быть установлены как демокра-
тический, так и авторитарный 
политические режимы. Важно то, 
что в демократических странах 
высшей ценностью является не 
государство, а человек, его права 
и свободы, здоровье, собствен-
ность, благосостояние и будущее. 
Не граждане существуют для 
государства, а, сильное государ-
ство существует для граждан, для 
регулирования их отношений и 
обеспечения их жизнедеятель-
ности. Государство рассматрива-
ется как инструмент социально-
культурного развития общества, 
поддержания необходимого 
правового порядка, обеспечения 
жизнедеятельности и свободы 
граждан. Демократическое го-
сударственное управление пред-
полагает исключение действий 
политиков и чиновников, ухуд-
шающих социальное положение 
граждан и наносящих вред само-
му государству [14, c. 64]. 

По сравнению с демократи-
ческим режимом, авторитарный 
стиль управления способствует 
формированию неограниченной, 
абсолютной власти бюрократии, 
тормозящей прогрессивные ре-
формы в соответствие с нацио-
нальными интересами. Он по-
рождает коррупцию и бедность, 
подавляет творческую инициа-
тиву и социальную активность 
граждан, снижает уровень их 
участия в социально-культурной 
и политической жизни страны. 
В практике демократических го-
сударств, авторитарный стиль 

управления рассматривается как 
аморальный и противозаконный, 
наносящий нравственный и ма-
териальный ущерб государству и 
его гражданам [14, c. 64-65].

Для демократического режи-
ма характерна широкая демокра-
тизация всех сфер социально-
политической жизни, гармониза-
ция интересов личности и обще-
ства. По своей сущности, демо-
кратия это форма политического 
строя, основанного на признании 
принципов народовластия, сво-
боды и равенства граждан [14, с. 
324].

Демократический миропо-
рядок предполагает в основном 
выборность основных органов 
государственной власти, под-
чиненность меньшинства боль-
шинства, наличие прав и поли-
тических свобод граждан (как 
демократические принципы), 
конституционно-правовой ре-
жим реализации прав человека. 
Однако демократия – это не за-
фиксированное раз и навсегда со-
стояние, а процесс, и распростра-
нение принципов демократии на 
все сферы жизни общества тесно 
связанно с политическими и эко-
номическими факторами. Куда 
направлен вектор этого движе-
ния, куда идет общество – вперед, 
к подлинной демократии, или на-
зад, к идеократии, зависит, в том 
числе от состояния правовой и 
политической культуры граждан 
и общества в целом [20, c. 33-34].

Совершенно правы те, кто 
утверждают, что демократию 
нужно научиться, ей нужна вы-
сокая правовая и политическая 
культура масс. Правовые идеи 
и принципы являются неотъем-
лемым элементом культуры, 
которая исторически отражает 
определенный уровень разви-
тия общества, творческих сил и 
способностей человека, выра-
женный в типах и формах орга-
низации жизни и деятельностью 
людей, а также в создаваемых 
ими материальных и духовных 
ценностях [4, c. 144].

Важно подчеркнуть, что демо-
кратическая государственность 
предполагает непрерывное раз-
витие демократической культу-

ры общества, совершенствова-
ние культуры демократического 
управления, обеспечение обще-
ственного контроля над деятель-
ностью власти, борьбу с бюрокра-
тизмом и коррупцией [14, c. 66]. 
В то же время, в демократиче-
ском государстве особое внима-
ние уделяется непрерывному раз-
витию политической, правовой и 
экономической культуры, культу-
ры гражданского общества, со-
вершенствование государствен-
ного аппарата, форм, методов и 
технологий государственного и 
социального управления. 

Другой неотъемлемый при-
знак демократического государ-
ства содержится в принципе, со-
гласно которому «приоритетным 
в отношениях государства и пра-
ва является право». Верховен-
ство закона становится главным 
принципом для всех, в первую 
очередь, для государственных ор-
ганов и чиновников. Право и за-
кон служат гарантом обеспечения 
правового статуса личности, осу-
ществления неотъемлемых прав 
человека, демократических мето-
дов государственного управления 
и укрепления конституционно-
правового режима.

Право в демократическом 
обществе – безусловное социаль-
ное благо, социальная ценность. 
Благодаря своим свойствам право 
призвано внести в социальную 
жизнь организованность и поря-
док, основанные на началах со-
циальной свободы, активности и 
ответственности, и потому оно 
всегда сопротивляется произво-
лу и беззаконию. Если исходить 
из идей фундаментальных прав 
человека, основополагающих де-
мократических правовых прин-
ципов, то право становится выра-
жением свободы, которое проти-
востоит произволу политической 
власти. В условиях действитель-
ной демократии право может 
стать инструментом в руках не 
власти или политических партий, 
а граждан, отдельного человека 
[20, c. 34]. 

На сегодняшний день, к со-
жалению можно констатировать 
во многие страны постсоветского 
пространства (в том числе, в Ре-
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спублике Молдова), существова-
ние такого явления как аномия, 
то есть падение престижа права 
в обществе, когда законы и обще-
принятые нормы права переста-
ют оказывать воздействие на со-
знание и поведение людей, в том 
числе и представителей полити-
ческой элиты общества. Дело не 
только в низком уровне правовой 
культуры политиков, не только в 
том, что не «работают» законы, 
не действуют многие положения 
Конституции, речь идет о корруп-
ции в органах власти, о преступ-
ности внутри государственного 
аппарата и об отношении к этим 
явлениям прессы и общества [20, 
c. 35]. 

Другим негативным явлением 
достаточно распространенный 
это правовой нигилизм, который 
предполагает общее, негативно-
отрицательное, неуважительное 
отношение к праву, законам, нор-
мативному порядку, правовым 
формам организации обществен-
ных отношений, а с точки зрения 
корней, причин – в юридическом 
невежестве, косности, отстало-
сти, правовой невоспитанности 
основной массы населения. Речь 
идет о невостребованности права 
обществом [7, c. 14].

Формы проявления данного 
феномена весьма многообразны 
и многочисленны: от доктриналь-
ных теоретических постулатов до 
фактических правонарушающих 
действий [17, c. 17].

В большинстве странах СНГ 
правовой нигилизм имеет глу-
бокие корни. О нем можно го-
ворить, как о явлении политико-
юридической культуры, как об 
умонастроении, овладевшим 
массовым сознанием. Речь идет 
о распространении в широких 
слоях населения глубокого без-
различия к правовым реформам, 
отсутствии убеждений в их по-
ложительном результате, утраты 
веры в них» [10, c. 9]. 

К сожалению, на сегодняшний 
день правовой нигилизм приоб-
рел массовый характер, широко 
распространяясь не только среди 
граждан, но и среди должност-
ных лиц в официальных госу-
дарственных структурах. Время 

настоятельно требует более глу-
бокого осмысления причин пра-
вового нигилизма и выработки 
механизмов и средств борьбы с 
этим явлением [12, c. 9]. 

В одном ряду с правовым ни-
гилизмом находится прямо про-
тивоположное явление – правовой 
идеализм или романтизм, одним 
словом, преувеличение реаль-
ных регулятивных возможностей 
правовой формы. Удивительно, 
что еще и сегодня многие люди и 
даже политики ошибочно возла-
гают на закон слишком большие 
надежды в деле переустройства 
нашего общества [11, c. 7]. 

Думается, что лишь высокий 
уровень правовой и политиче-
ской культуры и достаточный 
политический и правовой опыт, 
может развеять иллюзии право-
вого идеализма и искоренить 
причины правового нигилизма. 
Следовательно, наибольшее и 
непосредственное воздействие 
на формирование правового го-
сударства оказывает правовая 
культура [1, c. 6]. 

Значение правовой культу-
ры. Неотъемлемым компонен-
том демократического правового 
государства является правовая 
культура личности и общества. 
Реализация концепции правового 
государства, в котором должны 
быть обеспечены права и свободы 
граждан, осуществима только на 
основе демократических принци-
пов. Высшей ценностью демокра-
тической модели общественного 
устройства является личность, 
ее права и свободы. Осознание 
приоритетности прав и свобод 
отдельной личности возможно 
при условии развитой правовой 
культуры. Соответственно, мож-
но предположить, что правовая 
культура общества и демократия 
диалектически взаимосвязаны 
[20, c. 33]. 

Понятие правовая культура 
многоаспектно, поэтому в науч-
ной литературе выделяются мно-
гочисленные его определения, 
например: обусловленное всем 
социальным, духовным, полити-
ческим и экономическим строем 
«качественное состояние право-
вой жизни общества» [19, c. 414]; 

качественное состояние правовой 
жизни общества, выражающееся 
в уровне развития правовой дея-
тельности, юридических актов, 
правосознания и в целом, в уров-
не правового развития человека, 
а также степени гарантированно-
сти государством и гражданским 
обществом свобод и прав чело-
века [9, c. 267-276]; система цен-
ностей и норм, укоренившихся в 
сознании и мотивации, обуслов-
ливающих поведение индивида 
и выражающихся в традициях, 
стиле взаимоотношения между 
личностью и правом [13, с. 169].

По мнению Ф.Т. Мамедова, 
правовая культура это «совокуп-
ность норм, ценностей, юриди-
ческих институтов, процессов и 
форм, выполняющих функцию 
социально-правового регулиро-
вания жизнедеятельности людей 
в обществе. Она обеспечивает 
единство свободы, прав и ответ-
ственности, социальную защи-
щенность и уважение достоин-
ства личности» [14, с. 318-319]. 
К признакам правовой культуры 
демократического общества при-
нято относить равенство, свободу 
и справедливость, как эквива-
лентность и сбалансированность 
прав и обязанностей субъектов, 
находящихся в правовых отноше-
ниях [14, с. 320]. 

Правовая культура общества 
зависит в основном от: уровня 
развития правового сознания 
граждан, т.е. от того, насколько 
глубоко освоены высшие ценно-
сти правового, демократического 
государства (т.е. человеческое до-
стоинство, права и свободы че-
ловека и гражданина, свободное, 
многостороннее развитие лично-
сти, социальная справедливость, 
политический и идеологический 
плюрализм [10, c. 9]), ценность 
правовой процедуры при реше-
нии споров, поиск компромиссов; 
правовой информированности 
граждан; принадлежности граж-
дан к социальным, возрастным, 
профессиональным и иным груп-
пам; эмоционального отношения 
граждан к закону, суду, различ-
ным правоохранительным орга-
нам, юридическим средствам и 
процедурам; установки граждан 
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на соблюдение правовых предпи-
саний и т.д. [8, c. 222].

В этом смысле О.В. Третья-
кова считает, что правовая куль-
тура зависит от уровня развития: 
- правового сознания, то есть от 
того, насколько информировано 
в правовом отношении население 
страны, какого его эмоциональное 
отношение к закону; – правовой 
деятельности (теоретической, 
образовательной, правотворче-
ской и правоприменительной); - 
системы юридических актов, то 
есть текстов документов, в кото-
рых выражается и закрепляется 
право [20, c. 35].

Профессор О.Ф. Скакун, рас-
сматривая правовую культуру как 
социальную ценность, подчер-
кивает, что это: культура право-
сознания – высокий уровень 
правосознания, включающий 
оценку закона с позиции справед-
ливости, прав человека; культура 
правового поведения – правовая 
активность граждан, выражаю-
щаяся в правомерном поведении; 
культура юридической практики 
– эффективная деятельность за-
конодательных, судебных, право-
применительных, правоохрани-
тельных органов [18, c. 144].

Профессор С.С. Алексеев от-
мечает, что правовая культура 
складывается из целого ряда вза-
имосвязанных элементов, а имен-
но: состояние правосознания в 
обществе; состояния законности 
(прочность правопорядка); со-
держание, формы и состояние за-
конодательства; состояние прак-
тической работы суда, прокурату-
ры и других правоохранительных 
органов [3, c. 164].

Исследователь Ф.Т. Мамедов 
считает, что уровень правовой 
культуры личности измеряется 
тремя основными показателями: 
интеллектуальным, обусловлен-
ным уровнем правовых знаний 
и юридической информации; 
эмоционально-психологическим, 
воплощенным в правовых убеж-
дениях; поведенческим, выражен-
ным в поведении, основанном на 
знаниях, убеждениях и действую-
щих законах [14, с. 318].

Другого мнения К.С. Линей-
цева, согласно которой уровень 

правовой культуры в обществе 
определяется развитостью и со-
гласованностью элементов, мас-
штабом и глубиной юридическо-
го образования, правового воспи-
тания, качеством профессиональ-
ной подготовки юристов, степе-
нью развития науки и правового 
мышления граждан [13, с. 169].

Уровень правовой культуры, 
степень развития правового со-
знания индивида определяется 
еще и тем, насколько глубоко 
освоен им такой правовой фено-
мен, как ценность прав и свобод 
человека и гражданина. С этой 
точки зрения считается, что уро-
вень правовой культуры невысок 
у граждан, которые не привыкли 
отстаивать свои права, - то ли от 
неверия в реальность возможно-
сти себя защитить, то ли от не-
достатка информации о формах 
правовой защиты или знаний в 
области прав человека как тако-
вых. Следовательно, умение и го-
товность защищать свои права в 
случае нарушения является важ-
ным показателем правовой куль-
туры гражданина демократиче-
ского государства [20, c. 36-37].

Приоритетным для совершен-
ствования правовой культуры 
является развитие ее первого эле-
мента – правового сознания, то 
есть преодоление недостаточной 
правовой информированности 
людей, формирование позитивно-
го отношения к праву. Не следует 
забывать, что правовое сознание 
деформируется, прежде всего, по 
причине недостатка правовой ин-
формированности, которая явля-
ется ключевым звеном в механиз-
ме социального действия права 
[20, c. 36]

Как было сказано выше, пра-
вовая культура Республики Мол-
дова находится сейчас в ситуации 
глубокой структурной реформы, 
основным направлением разви-
тия которой является построение 
правового государства, где цен-
тральным звеном высшей ценно-
стью выступали бы права челове-
ка, реально обеспеченные, гаран-
тированные и защищенные.

Несмотря на проявления пра-
вового нигилизма, следует все-
таки признать, что в правовой 

культуре нашего общества проис-
ходят весьма важные изменения. 
Резко возрастает роль закона в си-
стеме источников права, а значит 
и правовой культуры органов вла-
сти, что определяет качественное 
состояние правовой жизни обще-
ства, выражающееся в высоком 
уровне правосознания, правовой 
деятельности должностных лиц 
и органов государства, направ-
ленной на выполнение функций 
государства, обеспечение прав и 
свобод человека и гражданина [8, 
c. 222-223]. 

Многое уже сделано, но и 
многое следует еще сделать в 
этом направлении. С нашей точ-
ки зрения особое внимание го-
сударства должны уделять, во-
первых, правовому воспитанию 
населения (детей и взрослых), 
во-вторых, качественному право-
вому информировании общества; 
в-третьих, укреплению роли за-
кона и ответственности за его на-
рушение [1, c. 8].

Обобщая выше сказанное, 
подчеркнем, что в сегодняшних 
условиях, необходимость повы-
шения уровня правовой культуры 
неоспоримо, потому что только 
развитая правовая культура, осно-
вой которой является развитое 
правовое сознание, может стать 
подлинным гарантом конститу-
ционного права личности на до-
стойную жизнь в демократиче-
ском государстве. И как утверж-
дает О.В. Третьякова, правовая 
культура – это необходимый эле-
мент демократического миропо-
рядка. При отсутствии правовой 
культуры общество не может 
стать демократическим [20, c. 38] 
и практически невозможно гово-
рить о реальном конституционно-
правовом режиме как признак 
правового государства. 

Значение политической куль-
туры. Политическая культура 
представляет собой специфиче-
скую форму общественного со-
знания, особый тип рефлексии на 
окружающий мир. Особенность 
этого феномена заключается в 
том, что в нем аккумулируются 
содержательные характеристики 
и отличительные признаки одно-
временно политики и культуры, 
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проявляется их генетическая 
взаимосвязь. Культура «включе-
на» в мир политики своими пред-
ставлениями об идеалах и нрав-
ственных эталонах политических 
отношений. Политика, в свою 
очередь, определяет содержание 
и направленность культурного 
развития общества, условия и 
возможности пользования ее до-
стижениями. Политика является 
частью культуры, а политическая 
культура выступает ее интеграль-
ной составляющей [6, c. 19].

Исследователь Ф.Т. Мамедов 
определяет политическую куль-
туру как специальные научные 
знания, технологии и деятель-
ность, направленная на регули-
рование отношений между со-
циальными группами, нациями 
и государствами, в интересах до-
стижения определенных целей. 
Она отражает качество, уровень 
и характер политических знаний, 
умений, организованности, эти-
ки, оценок деятельности и дей-
ствий граждан, а также совокуп-
ность политических ценностей, 
норм и традиций, регулирующих 
политические отношения и по-
литическую жизнь [14, с. 322]. 
Политическая культура является 
своего рода барометром реально-
го состояния общества, господ-
ствующих в нем настроений.

По своей сущности, политиче-
ская культура государства преду-
сматривает обеспечение устойчи-
вости и эффективности осущест-
вления государственной власти, 
постоянное совершенствование 
законодательства и государствен-
ного аппарата управления, при-
нятие правильных политических 
решений и своевременное осу-
ществление их в различных сфе-
рах жизнедеятельности общества, 
развитие культуры самоуправле-
ния народа, укрепление государ-
ства как гаранта устойчивого раз-
вития, безопасности и прогресса 
общества [14, с. 322-323]. С этой 
точки зрения, можно утверждать, 
что развитие демократии зависит 
практически полностью от поли-
тической культуры проявленной 
властью и гражданами конкрет-
ного государства.

Значение политической куль-

туры, по мнению исследователей, 
состоит в том, что оно создает 
возможность конструктивного 
диалога между социальными и 
этническими группами, поддер-
жание атмосферы доверия и то-
лерантности в обществе, его кон-
солидации. Привитие высокой 
политической культуры и ее рас-
пространение в массах является 
необходимым условием препят-
ствия проявлениям политическо-
го экстремизма и национальной 
вражды, антидемократическим 
действиям политиков [6, c. 22].

Развитие политической куль-
туры, повышение ее значимости 
происходит в результате соци-
альных трансформаций. Вместе 
с тем от состояния политической 
культуры зависит содержание мо-
дернизационных процессов, ха-
рактер инновационной деятель-
ности. Успех социальных пре-
образований определяется тем, 
насколько на массовом уровне 
происходит восприятие новых 
форм мышления и поведения, 
формирование нового типа поли-
тической культуры [6, c. 28].

На сегодняшний день поли-
тическая культура общества раз-
вивается в рамках Конституции 
государства и, закрепленных в 
национальном законодательстве, 
правовых норм, а также в соот-
ветствии с системой ценностей 
национальной и общечелове-
ческой культуры, международ-
ным правом и международными 
правовыми актами. Оно находит 
выражение в деятельности та-
ких перманентно развивающих-
ся институтов как государство, 
конституция, законы страны, по-
литические партии, обществен-
ные организации, выполняющие 
важные социально-политические 
функции.

Важно подчеркнуть, что по-
литическая культура во многом 
определяется общекультурными 
качествами, политической по-
зицией, инициативой и активно-
стью, самостоятельностью, от-
ветственностью и мобильностью 
граждан в решении задач, стоя-
щих перед обществом и государ-
ством, их умением и желанием 
добровольно подчинять свое по-

ведение политическим нормам 
и институтам демократического 
государства [14, с. 322].

Важнейшей задачей политиче-
ской культуры демократического 
государства является развитие 
конкурентоспособной экономи-
ки, как основы благосостояния 
и качества жизни общества, а 
также обеспечение опережаю-
щего развития в стране управ-
ленческой, правовой, этической, 
интеллектуальной и информаци-
онной культуры. С другой сто-
роны, негативное воздействие 
на эффективность политической 
культуры демократии оказывают 
такие явления как бюрократизм, 
авторитарный стиль управления, 
волюнтаризм, фаворитизм, па-
радность, пустословие, произвол 
и авантюризм, способствующие 
усилению стихийных, неуправ-
ляемых процессов и провалов в 
политике [14, с. 323].

Представляется, что демо-
кратическому правовому госу-
дарству нужна и определенная 
культура управления, без которой 
невозможно демократическое 
управление обществом. По мне-
нию исследователей, культура 
управления предполагает на-
учные знания, технологии, орга-
низованность, этика и руководя-
щая деятельность, нацеленная на 
управление развитием человека, 
общества и государства, в инте-
ресах повышения общественного 
благосостояния, достижения про-
грессивного и безопасного разви-
тия стран и народов. Она предпо-
лагает глубокие профессиональ-
ные знания, умение, правовую 
грамотность, ответственность 
управленческого персонала, даю-
щие возможность принятия пра-
вильных решений, необходимых 
для достижения поставленных 
целей и обеспечения эффектив-
ности в развитии управляемого 
объекта [14, с. 75]. 

Высокая культура демокра-
тического управления предпо-
лагает повышение культуры от-
ветственности должностных лиц 
всех уровней и граждан страны 
за выполнение своей миссии, за 
взятые на себя обязательства, 
темпы и качество созидательной 
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деятельности в области государ-
ственного строительства и управ-
ления. Важнейшим критерием 
оценки деятельности чиновников 
демократического государства, 
наряду с их профессиональными 
знаниями и опытом, является их 
культура ответственности, уваже-
ние к личности, честность и объ-
ективность [14, с. 80]. 

В последнее время, исследо-
ватели обращают внимание и на 
такой феномен как культура де-
мократии, которая предполага-
ет целостную, взаимосвязанную 
систему идей, принципов, цен-
ностей, социальных институтов, 
прав, обязанностей и технологий 
жизнедеятельности. Культура де-
мократии предполагает производ-
ство справедливого законотворче-
ства и добровольное подчинение 
граждан страны общепринятым 
нормам и порядкам, гарантию и 
перспективу широких возможно-
стей для социально-культурного 
развития народа. Формирование и 
развитие культуры демократии во 
многом зависит от эффективно-
сти законотворческого процесса, 
легитимирующего правительство 
и обеспечивающего представи-
тельство народа. Следовательно, 
демократическая культура явля-
ется универсальной основой и 
главной движущей силой разви-
тия гражданского общества [14, 
с. 324].

Ученые справедливо полага-
ют, что именно низкий уровень 
политико-правого сознания куль-
тивирует девиантное полити-
ческое поведение, питает почву 
для противоправных действий, 
абсентеизма, порождающего не-
верие в силу закона, что соответ-
ственно влечет за собой исполь-
зование неправовых способов 
защиты своих прав и интересов 
[15, с. 1; 21, с. 53; 5, с. 45]. Таким 
образом, востребованность и эф-
фективность функционирования 
возможностей демократического 
участия в управлении государ-
ством для граждан прямо пропор-
ционально зависит от уровня по-
литической культуры, достигну-
того обществом. В условиях раз-
витого гражданского общества, 
высокой степени политической 

ответственности, толерантности, 
заинтересованности политиче-
ского участия граждан, именно 
институты непосредственной де-
мократии ложатся в основу госу-
дарственного управления, стано-
вятся основным механизмом об-
щественной регуляции, принятия 
властных решений. В противном 
случае – при низком уровне по-
литической культуры общества, 
институты непосредственной де-
мократии не пользуются спросом 
у населения, а политические про-
тиворечия порождают несанкци-
онированные митинги и явления 
экстремизма [16]. 

Выводы. На сегодняшний 
день, руководство Республики 
Молдова должна принять меры 
параллельно по двум направлени-
ям: повысить уровень культуры 
демократии, культуры управле-
ния и культуры ответственности 
в государственном аппарате, и в 
то же время, воспитать у граж-
дан уважение к закону, доверие к 
органам государственной власти, 
осознание своей роли, способ-
ствуя укоренению демократиче-
ских политических ценностей и 
преодолению абсентеистских на-
строений. 

Наличие у гражданина поли-
тико-правовых знаний, практи-
ческих навыков и доверие к ор-
ганам государственной власти 
предопределяет высокий уровень 
его политико-правовой культуры 
и политико-правовой активности, 
что позволяют ему проявить себя 
как важный фактор в процессе 
укрепления конституционно-
правового режима в правовом го-
сударстве.
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Introducere. Evoluţia relaţi-
ilor sociale, a legislaţiei ge-

nerează apariţia noilor forme ale 
răspunderii juridice. Nici o ramură 
a dreptului nu poate funcţiona nor-
mal fără o instituţie proprie a răs-
punderii juridice. E de neconceput 
o ramură a dreptului fără mijloace 
proprii de asigurare a exigenţelor 
şi îngăduinţelor. Aceasta, în egală 
măsură, se referă atît la ramurile 
materiale, cît şi la cele procesua-
le. Într-un fel sau altul, problema 
independenţei formei răspunderii 
juridice se soluţionează în funcţie 
de independenţa ramurii dreptului 
şi aspectul faptei ilicite. 

Apariţia noilor forme de răs-
pundere juridică este progresul, şi 
nu regresul legislaţiei, întrucît noi-
le relaţii sociale trebuie să fie puse 
sub protecţie de ramură. Instituţia 
răspunderii este obligatorie în me-
canismul juridic de reglementare a 
justiţiei, de vreme ce în justiţie ac-
tivează persoane cu interese ce nu 
coincid şi abilitate cu multe drep-
turi procesuale şi obligaţii. Orice 
obligaţie devine măsură a conduitei 
cuvenite doar atunci cînd acesteia 
îi corespunde răspunderea.

Materiale utilizate şi metode 
aplicate. În procesul studiului au 
fost utilizate metodele: analizei, 
sintezei şi comparaţiei. Materialele 

PARTICULARITĂŢILE ŞI PROBLEMELE FORMEI PROCESUALE 
DE REALIZARE A RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DIFERITE RAMURI 
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REZUMAT
Dreptului material îi sînt caracteristice forme procesuale de realizare. Normele răspunderii juridice, fiind după natura lor 

norme materiale, rămân norme pasive dacă nu este stabilit mecanismul lor de realizare care necesită o reglementare proce-
suală exactă. În acest articol, vom încerca să examinăm particularităţile fundamentale şi problemele formei procesuale, care 
îmbracă modalităţile concrete de răspundere juridică.
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folosite sînt cercetările din dome-
niul juridic al Republicii Moldova, 
României, Federaţiei Ruse, precum 
şi legislaţia în vigoare.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Forma procesuală a răspunderii ju-
ridice nu poate fi inclusă în însăşi 
noţiunea răspunderii ca fenomen 
juridico-material; forma procesu-
ală de realizare a răspunderii juri-
dice derivă de la însuşirile răspun-
derii şi poartă un caracter relativ 
independent. În calitate de varietăţi 
ale formei procesuale de realizare a 
răspunderii juridice se pot eviden-
ţia: forma de răspundere procesual 
penală, forma de răspundere proce-
sual administrativă, forma de răs-
pundere procesual civilă [1, p. 90].

Autorul А.А. Bessonov delimi-
tează răspunderea procesuală în ur-
mătoarele forme: procesual consti-
tuţională, procesual civilă, procesu-
al penală, procesual administrativă 
şi procesual arbitrală [2, p. 155]. 
Fiind de acord în linii generale cu 
o astfel de clasificare, nu putem să 
nu constatăm că răspunderea pro-
cesual constituţională se află în 
stadiul de formare. În principiu, 
aceasta o recunoaşte indirect însuşi 
А.А. Bessonov, remarcînd absenţa 
normelor despre răspunderea pen-
tru încălcarea procesului legislativ, 
neexecutarea deciziilor Curţii Con-

stituţionale etc. [2, p. 155-157] În 
cazul acesta rămîne doar respon-
sabilitatea juridică, însă, după cum 
ştim, „responsabilitatea juridică” 
fără răspunderea juridică nu poate 
fi protejată, întrucît nu are garanta-
rea sa. În prezent putem doar con-
stata începutul formării instituţiei 
răspunderii juridice procesual con-
stituţionale.

Toate aceste forme procesuale 
posedă un şir de trăsături comune, 
printre care menţionăm:

1) stabilirea exactă în lege a 
ordinii activităţii de jurisdicţie a 
organelor de stat şi persoanelor ofi-
ciale împuternicite;

2) acordarea dreptului de a par-
ticipa la activitatea procesuală per-
soanelor interesate;

3) existenţa unor garanţii pro-
cesuale determinate în respectarea 
şi protecţia intereselor legale ale 
persoanelor participante la proces 
(infractor, victimă, pîrît, reclamant, 
martor, expert etc.);

4) necesitatea de a adopta de-
cizii în conformitate cu exigenţele 
legii şi în baza faptelor stabilite în 
modul indicat de lege, adică decizi-
ile vor fi întemeiate şi motivate.

După părerea noastră, alături 
de formele materiale de realizare a 
răspunderii juridice există şi forme 
de răspundere procesuală.
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Orice formă a răspunderii ju-
ridice posedă trăsături specifice, 
care, la rîndul lor, determină par-
ticularităţile formei procesuale. În 
cadrul studiului nostru ne vom opri 
la caracterizarea particularităţilor 
formei procesuale a răspunderii ju-
ridice.

O atenţie deosebită merită răs-
punderea procesual penală, care 
pînă în prezent rămîne obiect de 
polemică referitor la probleme-
le răspunderii procesual penale, 
corelaţia acesteia cu răspunderea 
penală. Necesită un studiu minuţi-
os temeiurile, funcţiile şi măsurile 
răspunderii procesual penale. Dis-
cutabilă este şi problema corelaţiei 
răspunderii penale cu răspunderea 
procesual penală.

În baza cercetării atente a celor 
mai importante lucrări ce vizează 
problemele în discuţie, evidenţiem 
următoarele trăsături ale răspunde-
rii procesual penale. În primul rînd, 
temei al răspunderii procesual pe-
nale poate fi doar conduita culpa-
bilă. În al doilea rînd, încălcarea 
concomitentă de către subiect a 
normelor procesuale şi a altor nor-
me de ramură poate atrage apariţia 
răspunderii juridice penale, dis-
ciplinare, de drept civil şi a altor 
forme de răspundere. În al treilea 
rînd, e posibilă apariţia conjugării 
cîtorva forme ale răspunderii juri-
dice pentru fapta ilicită procesual 
penală. În al patrulea rînd, ea apa-
re în cadrul procedurii judiciare pe-
nale, în cadrul urmăririi penale şi 
dezbaterilor judiciare [3, p. 337].

Procesul penal este necesar şi 
reprezintă unica formă posibilă de 
realizare a normelor dreptului pe-
nal. Dacă normele altor ramuri ale 
dreptului material sînt realizate sub 
formă de procedură judiciară pe-
nală, în cazurile în care încălcările 
normelor acestora poartă un carac-
ter infracţional, forma necesară şi 
exclusivă de realizare a normelor 
dreptului penal este procedura judi-
ciară penală. Trăsătura caracteristi-
că a formei procesual penale este 
că ea întotdeauna e legată de rea-
lizarea răspunderii penale (spre de-
osebire de forma procesual civilă, 
care conţine exigenţe de procedu-

ră asupra acţiunilor participanţilor 
în procesul de jurisdicţie, orientat 
spre soluţionarea proceselor juridi-
ce, şi nu doar a faptelor ilicite, de 
exemplu, procedura specială). 

Una dintre caracteristicile dis-
tinctive ale formei procesual pe-
nale este justiţia, ca metodă unică 
de a incumba răspunderea penală 
(altceva nu este dat). Dezbaterea 
judiciară ocupă locul central în 
procesul penal, întrucît anume în 
urma activităţii judiciare se rea-
lizează justiţia, îşi găseşte soluţia 
problema cu privire la realizarea 
răspunderii penale.

Condiţiile generale ale dezbate-
rilor judiciare sînt bazate pe prin-
cipiile constituţionale ale justiţiei 
şi procesului penal. Prin caracterul 
lor, ele reprezintă diverse regle-
mentări juridice. Conţinutul aces-
tora este expus în Capitolul 2 Titlul 
1 din CPP al RM, acţionînd perma-
nent pe parcursul întregii dezbateri 
judiciare. 

Dispoziţia constituţională con-
form căreia în Republica Moldova 
justiţia este realizată doar de către 
instanţele de judecată şi nimeni nu 
poate fi declarat vinovat de săvîr-
şirea unei infracţiunii, precum şi 
supus unei pedepse penale, decît 
în baza sentinţei judecătoreşti şi 
în conformitate cu legea, este de 
competenţa instanţei de a purta toa-
tă răspunderea pentru soluţionarea 
justă a fiecărui proces.

O trăsătura distinctivă a răspun-
derii juridice procesual penale este 
asigurarea modalităţilor necesare 
de conduită a participanţilor la pro-
ces cu măsuri procesuale de con-
strîngere. Forma procesual penală 
de răspundere posedă o multitudine 
de măsuri procesuale de constrîn-
gere (Titlul 5 din CPP al RM).

O atenţie deosebită merită pro-
blema delimitării acestor măsuri 
procesuale de constrîngere de răs-
punderea penală [3, p. 338]. După 
părerea noastră, pe de o parte, mă-
surile procesuale de constrîngere nu 
pot fi incluse în conţinutul răspun-
derii penale, iar pe de altă parte, în 
unele cazuri acestea pot fi măsuri 
de răspundere procesual penală, şi 
nu măsuri de răspundere penală.

Una dintre problemele răspun-
derii procesual penale este şi cea 
cu privire la răspunderea penală a 
bănuitului şi învinuitului în sens 
procesual [3, p. 338]. Momentul 
tragerii la răspundere în calitate de 
bănuit şi apariţia figurii procesuale 
a bănuitului depind exclusiv de ac-
tivitatea procesuală a persoanelor 
oficiale şi sînt îndepărtate în timp 
de momentul apariţiei răspunderii 
penale. Considerăm că răspunderea 
penală a învinuitului în sens proce-
sual, ca atare, nu există, însă există 
real răspunderea procesual penală 
a învinuitului [3, p. 338]. 

Cu toate acestea, se poate şi e 
necesar de pus problema corelaţiei 
unor obligaţii de drept penal şi pro-
cesual penal a învinuitului şi core-
laţiei răspunderii penale cu răspun-
derea procesual penală. Unor obli-
gaţii procesual penale le corespund 
obligaţiile de drept penal ale per-
soanei care posedă un statut juridic 
penal special (obligaţiile subiectu-
lui special). Astfel, bănuitul este 
obligat să nu constrîngă martorul, 
victima, expertul de a face conclu-
zii sau depoziţii false (art. 314 din 
CP al RM) şi să nu împiedice pro-
cedura în procesul penal (art. 176 
din CPP al RM). Aflarea în arest, 
în cazul alegerii acestei măsuri pre-
ventive, este obligaţia învinuitului 
(art. 175 din CPP al RM). Conco-
mitent, această obligaţie este fixată 
şi în art. 317 din CP al RM (eva-
darea din locurile de detenţie, ares-
tare). Pentru încălcarea obligaţiilor 
care sînt fixate concomitent în Co-
dul penal şi în Codul de procedură 
penală poate apărea răspunderea 
penală sau cea procesual penală. 
Ce fel de formă a constrîngerii de 
stat de realizare a răspunderii juri-
dice – penală sau procesual penală 
– va apărea, depinde de gravitatea 
infracţiunii, timpul, locul, situaţia, 
forma de vinovăţie şi de alte cir-
cumstanţe ale faptei ilicite.

În unele cazuri este posibilă 
realizarea ambelor aspecte men-
ţionate ale răspunderii juridice. 
De exemplu, faţă de învinuit este 
aleasă măsura preventivă sub 
formă de obligaţie de a nu părăsi 
localitatea/ţara (ceea ce nu consti-
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tuie răspundere), însă învinuitul 
începe să exercite acţiune psihică 
asupra martorilor, victimelor cu 
scopul de a împiedica înfăptuirea 
justiţiei. Prin urmare, învinuitul 
încalcă atît obligaţia procesuală 
de a nu împiedica procedura în 
procesul penal, ceea ce reprezintă 
o faptă ilicită procesuală atrăgînd 
măsurile preventive (art. 175 alin. 
(3) pct. 2 din CPP al RM), cît şi 
obligaţia din dreptul penal de a nu 
împiedica înfăptuirea justiţiei (art. 
309 din CP al RM). În aceste ca-
zuri, faţă de învinuit este modifica-
tă măsura preventivă cu una mult 
mai aspră (răspunderea procesual 
penală) şi apare răspunderea penală 
pentru coruperea sau constrîngerea 
de a face depoziţii sau eschivarea 
de a face depoziţii (art. 309 din CP 
al RM).

Una dintre particularităţile ca-
racteristice ale formei procesual 
penale este existenţa unei astfel de 
instituţii juridice ca instituţia de 
ocrotire a drepturilor şi interese-
lor legale ale învinuitului. Dreptul 
învinuitului la apărare este fixat în 
art. 26 din Constituţia Republicii 
Moldova. Asigurarea dreptului la 
apărare înseamnă crearea pentru 
bănuit a unor astfel de condiţii pro-
cesuale în care el poate să se ape-
re de acuzaţiile aduse, să prezinte 
probe care pot să-l achite sau să co-
mute vina, precum şi să beneficieze 
de serviciile avocatului.

Mai mult decît atît, pentru prima 
dată şi bănuitul a obţinut dreptul de 
a apela la avocat, în cazul în care el 
este reţinut sau arestat (art. 64, 110, 
187 din CPP al RM).

Oricît de paradoxal ar fi, însă în 
legea Republicii Moldova procesu-
al penală de pînă la 2003 nu a exis-
tat o dispoziţie care i-ar fi permis 
avocatului să aibă întrevederi cu 
învinuitul fără să fie limitat numă-
rul şi durata lor. Legislatorul, într-
un mod foarte timid, acorda acest 
drept. În prezent, aceste formulări 
au fost substituite cu regula necon-
diţionată: din momentul admiterii 
la participare la proces, avocatul 
este în drept să aibă întrevederi cu 
învinuitul şi bănuitul (despre între-
vederile cu bănuitul, anterior, nici 

nu putea fi vorba) între patru ochi, 
fără limitarea numărului şi duratei 
acestora (art. 64 din CPP al RM).

În diverse etape de procedură, 
dreptul învinuitului la apărare este 
realizat în mod diferit. După pă-
rerea noastră, cele mai favorabile 
condiţii pentru realizarea acestui 
drept de către învinuit există în 
dezbaterile judiciare, în cadrul 
cărora apare posibilitatea reală de 
realizare a unor astfel de principii 
ale procesului penal ca publicita-
tea, verbalitatea, spontaneitatea, 
naturaleţea, egalitatea cetăţenilor 
în faţa legii şi judecăţii, utilizarea 
limbii materne în proces etc. Insti-
tuţia apărării, negreşit, este impor-
tantă şi necesară în statul care s-a 
proclamat stat de drept (art. 1 din 
Constituţia RM). Totuşi, situaţia 
creată în ţară în cadrul căreia s-a 
adîncit deosebirea dintre „bogaţi” 
şi „săraci” a provocat anumite pro-
bleme privind realizarea acestei 
instituţii. Avocatura, aflată într-o 
situaţie economică nefavorabilă, a 
hotărît să „arunce peste bord” pro-
cesele penale puţin rentabile, în 
care apărarea se înfăptuia pentru 
un onorariu simbolic.

Lipsa asistenţei juridice în ca-
uze penale poate afecta rezultatele 
actului de justiţie, poate consolida 
convingerea de subordonare faţă 
de stat, pune la îndoială caracterul 
democratic al activităţii instanţelor 
judecătoreşti [4, p. 12].

O atenţie deosebită merită pro-
blema cu privire la funcţiile răs-
punderii procesual penale. Ca şi 
alte forme ale răspunderii juridice, 
răspunderea procesual penală înde-
plineşte funcţiile: de reglementare, 
preventivă, de reprimare, reparato-
rie şi educativă. Specificul funcţiei 
preventive a răspunderii procesual 
penale se exprimă în următoarele: 
în primul rînd, acest aspect al pre-
venţiei este orientat spre prevenirea 
nu numai a faptelor ilicite procesu-
al penale, ci şi disciplinare cu pena-
le; în al doilea rînd, ea este menită 
să contribuie la asigurarea stabilirii 
procedurii judiciare penale şi solu-
ţionării problemelor ce stau în faţa 
justiţiei; în al treilea rînd, influenţa 
preventivă particulară se îmbină cu 

influenţa de reprimare, cea repara-
torie şi cea educativă. 

Complexitatea elucidării acţiu-
nii funcţiei de reprimare a răspun-
derii procesual penale este condi-
ţionată de conjugarea acesteia cu 
funcţiile de reprimare ale altor as-
pecte ale răspunderii juridice, care 
pot fi aplicate anumitor participanţi 
la procesul penal, şi de interpreta-
rea inadecvată în ştiinţă a proble-
mei metodelor de realizare a acţiu-
nii de reprimare.

După cum ştim, metodele de 
realizare a influenţei de reprimare 
sînt condamnarea infractorului şi 
aplicarea restricţiilor juridice pre-
văzute de sancţiunea normei încăl-
cate. Codul de procedură penală al 
RM, în Capitolul 3, Titlul 5, preve-
de, în mod special, alte măsuri pro-
cesuale de constrîngere. În calitate 
de astfel de măsuri sînt: obligaţia 
de a se prezenta; aducerea silită; 
suspendarea temporară din funcţie, 
amenda judiciară. Printre măsurile 
menţionate doar amenda judiciară 
poate fi raportată la măsurile de re-
primare, întrucît celelalte urmăresc 
absolut alte scopuri şi îndeplinesc 
alte funcţii.

Considerăm că în cazul încălcă-
rii obligaţiilor procesuale de către 
învinuit, lui, prin forţa dispoziţiilor 
procesuale speciale, nu-i poate fi 
aplicată amenda procesuală. Însă, 
în cazul în care învinuitul se eschi-
vează de la anchetă sau judecată 
sau încearcă să influenţeze martorii 
şi victimele care fac depoziţii ve-
ridice, lui i se poate aplica măsura 
răspunderii procesuale sub formă 
de modificare a măsurii preventive 
cu o măsură mult mai aspră. Incul-
patul, în cazul încălcării ordinii, 
poate fi îndepărtat din sala şedinţei 
de judecată pînă la terminarea dez-
baterilor părţilor (art. 334 alin. (2) 
din CPP al RМ).

După cum urmează din art. 334 
din CPP al RM, pentru încălcarea 
ordinii în şedinţa de judecată, tu-
turor participanţilor la şedinţă (în 
afară de inculpat, procuror şi avo-
cat) le poate fi aplicată măsura de 
răspundere sub formă de amendă. 
Măsura răspunderii procesuale 
prin îndepărtarea din sala şedinţei 



13OCTOMBRIE 2016

de judecată poate fi aplicată tuturor 
participanţilor la proces, cu excep-
ţia bănuitului şi apărătorului. Pre-
venirea cu privire la inadmisibilita-
tea încălcării ordinii în şedinţa de 
judecată poate fi aplicată oricărei 
persoane aflate în sala de judecată. 

Influenţa de reprimare a răspun-
derii procesuale poate avea carac-
ter: material (de a limita sfera pa-
trimonială), psihologic (sub formă 
de o singură mustrare), juridico-or-
ganizaţional (îndepărtarea din sala 
de judecată) sau doar să se aplice o 
măsură ce ar înrăutăţi situaţia juri-
dică a subiectului (aplicarea măsu-
rii preventive mult mai aspre). 

Odată cu funcţia de reprimare a 
răspunderii se realizează şi funcţia 
sa reparatorie [5, p. 71].

În literatura juridică este expusă 
părerea precum că înlăturarea de la 
cercetarea cauzei penale, anularea 
deciziei nelegitime se referă la mă-
surile răspunderii procesual penale, 
opinie care este susţinută de G.N. 
Vetrova [6, p. 103]. Noi sîntem de 
acord cu acei autori care pledează 
că acestea sînt măsuri reparatorii 
de protecţie [7, p. 9-13].

N.А. Gromov şi S.А. Polunin 
constată specificul sancţiunilor pro-
cesual penale de reprimare – duali-
tatea rolului acestora: „În afară de 
sancţiuni de amendă şi de reprima-
re generale pentru toţi – sarcini de 
prevenire şi pedepsire a vinovaţi-
lor, acestea au o funcţie reparatorie 
de drept considerabilă în procesul 
lor de realizare” [8, p. 36-40]. În 
principiu, susţinînd această poziţie, 
observăm că însuşiri reparatorii po-
sedă nu sancţiunea, ci răspunderea 
procesual penală în ansamblu, pe 
cînd în realizarea sancţiunii această 
funcţie doar se obiectivizează.

Astfel, prevenirea despre in-
admisibilitatea încălcării în sala 
şedinţei de judecată constrînge 
delincventul să-şi corecteze com-
portamentul său în conformitate 
cu exigenţele normelor procesual 
penale. Îndepărtarea din sala de şe-
dinţe restabileşte ordinea de drept 
încălcată, normalizează raporturile 
procesual penale.

În mare măsură, funcţia repara-
torie a răspunderii procesual pena-

le este condiţionată de necesitatea 
de a restabili relaţiile sociale încăl-
cate. Rolul major le aparţine obli-
gaţiilor procesual penale ale delin-
cventului, care rezultă din faptul 
săvîrşirii faptei ilicite, de a restabili 
ordinea de drept încălcată. Dacă 
această obligaţie nu este executată 
benevol, infractorul este constrîns 
să o execute.

Acţiunea educativă trebuie să 
confirme justeţea legislaţiei proce-
sual penale, reflectarea în ea a va-
lorilor morale şi a principiilor so-
ciale, balanţa stabilită raţional între 
interesele statului, ale societăţii 
şi interesele subiectului concret – 
participant la raporturile procesual 
penale.

După părerea noastră, cele mai 
multe semne comune cu forma de 
răspundere procesual penală o are 
forma de răspundere procesual ci-
vilă. De fapt, această apropiere este 
explicabilă. Anume pentru aceste 
forme procesuale este caracteristi-
că existenţa unui astfel de fenomen 
de drept ca justiţia. De aici şi reies 
trăsăturile generale de bază ale for-
mei procesual penale şi celei pro-
cesual civile:

1. Examinarea şi soluţionarea 
cauzelor de către judecători numiţi 
în ordinea stabilită de lege (art. 19 
din CPC al RM, art. 29 din CPP al 
RM). 

2. Dezbaterile proceselor se re-
alizează numai în şedinţele de ju-
decată, respectînd toate garanţiile 
procesuale (art. 19 din CPC al RM, 
art. 25 din CPP al RM).

3. Asigurarea pentru toate per-
soanele interesate în rezultatul pro-
cesului a posibilităţii de a participa 
la soluţionarea acestuia de către ju-
decată (art. 5 din CPC al RM, art. 
19 din CPP al RM).

4. Corespunderea deciziilor 
judecătoreşti legii materiale, pro-
nunţarea acestora în conformitate 
strictă cu legea procesuală şi fun-
damentate pe fapte stabilite de şe-
dinţa de judecată (art. 27 din CPC 
al RM, art. 25 din CPP al RM).

5. Posibilitatea persoanelor care 
participă la cercetarea cauzei cu 
privire la fapta ilicită de a declara 
recurs împotriva oricărei decizii 

judecătoreşti care nu a intrat în vi-
goare, în ordinea procedurii de re-
curs (art. 397 din CPC al RM, art. 
420 din CPP al RM).

6. În conformitate cu art. 25 alin. 
(2) din Codul de procedură civilă 
al Republicii Moldova, dezbateri-
le judiciare se desfăşoară oral şi în 
faţa aceluiaşi complet de judecată. 
În cazul înlocuirii unui judecător în 
timpul judecării pricinii, dezbateri-
le se iau de la început.

Totodată, forma procesual civi-
lă posedă un şir de trăsături speci-
fice: nu întotdeauna este legată de 
realizarea răspunderii juridico-ci-
vile, de exemplu, procesele civile 
examinate în ordinea procedurii 
speciale (Capitolele 23-34 din CPC 
al RМ).

Multe litigii privind dreptul se 
soluţionează de înseşi părţile liti-
giului în afara formei procesuale. 
Însă există şi astfel de litigii pe 
care părţile nu sînt în stare să le 
rezolve de sine stătător, ele fiind 
soluţionate anume prin forma pro-
cesuală stabilită de lege. Existenţa 
formei procesuale de protejare a 
drepturilor este condiţionată de po-
sibilitatea apariţiei la subiectele ra-
porturilor juridice a unor conflicte 
referitoare la drepturile şi obligaţi-
ile lor, pe care ei nu sînt în stare să 
le soluţioneze. Anume din cauza că 
între părţi contactele se înfăptuiesc 
prin litigiul juridic, procesul civil 
nu este în raport cu toate norme-
le juridico-materiale, ci numai cu 
cele ce reglementează răspunderea 
şi protecţia drepturilor subiective 
încălcate sau contestate.

Una dintre particularităţile răs-
punderii procesual civile este exis-
tenţa activităţilor procesuale în 
cauzele apărute în raporturile de 
drept administrativ contravenţio-
nal. Dreptul cetăţeanului la justiţie 
în cazul conflictului cu administra-
ţia este una dintre cele mai impor-
tante garanţii juridice în societatea 
democratică. Posibilitatea recur-
sului de judecată al acţiunilor ad-
ministrative capătă o însemnătate 
specială şi acutizare în perioada 
de formare a statului de drept, cînd 
respectarea neclintită a legilor este 
obligatorie nu doar pentru persoana 
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juridică şi cetăţeni, ci şi pentru sta-
tul însuşi şi organele sale. Aplicînd 
legea, funcţionarii sînt obligaţi să 
poarte răspundere în faţa judecăţii 
pentru toate acţiunile lor de servi-
ciu în privinţa oricăruia dintre cetă-
ţeni. Soluţionînd plîngerea, judeca-
ta sub nicio formă nu se aseamănă 
cu instanţa de recurs în privinţa 
organului respectiv sau persoanei 
oficiale. Procedura judiciară este 
o altă formă superioară şi calitati-
vă decît procedura administrativă 
contravenţională, numai acesteia îi 
sînt specifice publicitatea, egalita-
tea în drepturi a părţilor, indepen-
denţa judecătorilor etc.

Controlul judiciar asupra acţiu-
nilor aparatului de stat este răspîn-
dit pe larg într-un şir de ţări euro-
pene. Este demonstrat că introdu-
cerea lui a redus esenţial numărul 
de plîngeri cu privire la activitatea 
organelor administrative şi persoa-
nelor oficiale. 

O deosebire importantă a răspun-
derii procesual civile de alte forme 
procesuale, în particular de răspun-
derea procesual penală, o reprezintă 
şi posibilitatea de adoptare de către 
judecătorie a deciziei în contumacie 
pe cauza juridică (Capitolul 15 din 
CPC al RM). Procedura în contu-
macie nu este de conceput în cadrul 
formei procesual penale, însă în 
procedura judiciară civilă e posibi-
lă în prezenţa a două circumstanţe: 
а) neprezentarea pîrîtului în şedinţa 
de judecată, citat în modul stabilit 
la ora şi locul şedinţei de judecată; 
b) reclamantul nu obiectează împo-
triva procedurii în contumacie (art. 
206 din CPC al RМ).

Principiul egalităţii în drepturi a 
părţilor în cazul dat, după părerea 
noastră, nu se încalcă sub niciun 
aspect; în timpul examinării cauzei 
în ordinea procedurii în contuma-
cie judecătoria se limitează la cer-
cetarea probelor prezentate de către 
părţi, ia în considerare argumentele 
şi demersurile. 

În pofida independenţei relative 
a răspunderii procesuale, nu putem 
să nu constatăm că subordonarea sa 
de serviciu este menită să asigure 
desfăşurarea corectă a raporturi-
lor juridico-sociale ale răspunderii 

materiale, iar atingerea scopurilor 
răspunderii procesuale contribu-
ie la realizarea efectivă a funcţiei 
aspectelor răspunderii penale, de 
drept civil etc.

Rolul specific pe care îl au obli-
gaţiile procesual civile în procesul 
civil nu poate fi înţeles just fără a 
înţelege exact însăşi natura proce-
durii judiciare civile ca sistem re-
glator al raporturilor de putere. În 
ansamblul raporturilor elementare: 
а) toţi participanţii procesului sînt 
înzestraţi cu obligaţii şi drepturi 
faţă de instanţă, în timp ce instanţa 
deţine drepturi şi are obligaţii faţă 
de fiecare participant la proces; b) 
drepturile şi obligaţiile instanţei şi 
ale persoanelor participante la pro-
ces poartă un caracter reprezenta-
tiv-obligatoriu bilateral; c) natura 
drepturilor subiective este urmă-
toarea: ele, conform regulii gene-
rale, au caracter deliberativ asupra 
exprimării dorinţei unilaterale, 
ceea ce la rîndul său condiţionează 
specificul metodei – reglementarea 
dinamicii procesului civil. Dreptu-
rile şi obligaţiile instanţei în proce-
sul civil sînt legate şi de stat, organ 
al căruia este, în timp ce drepturile 
şi obligaţiile altor participanţi la 
proces sînt legate de stat prin inter-
mediul instanţei [3, p. 344].

Şi aici apare problema: este 
oare instanţa de judecată subiect 
al răspunderii procesual civile? 
Bineînţeles, acţiunile sale sînt re-
glementate de normele de drept 
procesual civil, însă, concomitent, 
asupra ei se extinde obligaţia, fixa-
tă în Constituţia RM, de a respecta 
şi a apăra drepturile şi libertăţile 
omului şi cetăţeanului. Faţă de ju-
decători este valabilă obligaţia, ge-
nerală pentru această categorie de 
subiecte, şi care e fixată în art. 15 
din Legea RМ cu privire la statu-
tul judecătorilor: „(…) judecătorul 
este obligat să execute cu exactita-
te exigenţele legii”. El se află sub 
influenţa obligaţiei de a nu cauza 
prejudicii în timpul înfăptuirii jus-
tiţiei.

Obligaţiile procesual civile sînt 
incluse în sistemul general al obli-
gaţiilor ce se extind asupra subiec-
telor care înfăptuiesc justiţia, însă 

forma de constrîngere de stat a re-
alizării răspunderii pentru încălca-
rea normelor legislaţiei procesuale 
va fi penală, de drept civil sau dis-
ciplinară. În literatură, ca exemplu 
de răspundere procesuală a instan-
ţei, este indicată anularea deciziei 
nelegitime, noi însă avem o altă po-
ziţie. Anularea deciziei nelegitime 
de către organul superior, ca atare, 
nu poartă consecinţe nefavorabile, 
dar poate apărea ca o condiţie (fapt 
juridic) pentru realizarea funcţiilor 
de pedeapsă, reparatorii ale răspun-
derii penale, de drept civil sau dis-
ciplinare.

Urmează să precizăm lista su-
biectelor răspunderii procesual 
civile. Menţionăm că la o astfel de 
răspundere pot fi traşi doar partici-
panţii la proces. Într-adevăr, pîrîtul, 
reclamantul, martorul, expertul, 
reprezentantul sînt participanţi la 
proces şi subiecte ale acţiunii juri-
dice a răspunderii procesual civile. 
La altă grupă de subiecte se referă 
persoanele obligate să contribuie la 
înfăptuirea justiţiei. Acestea pot fi 
persoanele care, pe marginea deci-
ziei judecătoriei, au obligaţia de a 
prezenta probe; persoane oficiale 
ale organizaţiilor, întreprinderilor, 
instituţiilor, obligate să efectueze 
alocări conform titlurilor execu-
torii; persoanele care asistă în şe-
dinţa de judecată şi sînt obligate să 
respecte regulile acceptate de con-
duită şi să nu împiedice înfăptuirii 
justiţiei.

Anterior am remarcat că şi 
comportamentul subiectului răs-
punderii juridice se află sub ac-
ţiunea unui sistem de obligaţii şi 
interdicţii. Aceasta, în principiu, 
se referă şi la participanţii la pro-
cesul civil. Astfel, martorul este 
obligat să facă depoziţii veridice 
(conform art. 136 din CPC al RM 
şi art. 90 din CPP al RМ, persoana 
citată în calitate de martor nu poate 
să refuze să facă depoziţii. Obli-
gaţii analogice se extind şi asupra 
experţilor (art.149 din CPC şi art. 
88 din CPP al RМ). Aflîndu-se în 
sala de şedinţă, participanţii la pro-
ces şi alte persoane sînt obligate să 
aibă o conduită respectuoasă faţă 
de judecată, să nu împiedice înfăp-



15OCTOMBRIE 2016

tuirea justiţiei (art. 313 din CP al 
RM, art. 196 din CPC al RM). În 
legătură cu aceasta, apare proble-
ma dacă obligaţiile procesual ci-
vile nu-şi pierd independenţa, prin 
urmare, şi răspunderea procesual 
civilă. Considerăm că nu. În unele 
cazuri, obligaţiile procesual civile 
concretizează obligaţiile conexe, 
expuse în alte acte normative, dacă 
apar ca speciale, iar în altele, in-
vers, obligaţiile expuse în alte acte 
normative concretizează obligaţiile 
procesual civile. În final, ele toate 
contribuie la înfăptuirea justiţiei şi 
la dinamica procesului civil.

Vorbind despre funcţiile răs-
punderii procesual civile, trebuie 
remarcată şi funcţia preventivă, 
care este menită să determine exac-
titatea conduitei participanţilor la 
raporturile procesual civile şi să nu 
admită încălcarea acesteia. Ame-
ninţarea pe care o conţine sancţi-
unea capătă o însemnătate de sine 
stătătoare în cazurile în care acţiu-
nea se realizează în privinţa subiec-
tului predispus la săvîrşirea faptelor 
ilicite. În legătură cu faptul că între 
semnele de calificare a elemente-
lor constitutive ale faptelor ilicite 
procesual civile este şi repetarea, 
putem evidenţia şi aspectul pre-
ventiv privat al acţiunii preventive. 
De exemplu, iniţial judecătorul, la 
încălcarea regulilor de conduită în 
şedinţa de judecată, avertizează, 
iar dacă subiectul continuă să nu-şi 
îndeplinească obligaţiile sale, jude-
cătorul aplică amenda. 

În acest caz este imposibil să nu 
observăm manifestarea funcţiei re-
paratorii a răspunderii procesual 
civile, doar amenda sau avertizarea 
îndeamnă subiectul, mai întîi de 
toate, la restabilirea raporturilor în-
călcate, la corectarea conduitei per-
sonale şi la participarea necesară în 
raporturile procesual civile.

Specificul acţiunii de reprimare 
a răspunderii procesual civile con-
stă în special în caracterul ei ma-
terial, care îngustează sfera patri-
monială a delincventului, excepţie 
fiind avertismentul adus în adresa 
participanţilor la proces, care în 
mare măsură poartă un caracter 
psihologic. 

În prezent se poate constata efi-
cacitatea redusă a acţiunii educa-
tive realizate faţă de participanţii 
la proces. Adesea, şedinţele suferă 
eşec din cauza neprezentării parti-
cipanţilor la proces, tergiversării 
intenţionate a dezbaterilor judicia-
re, atitudinii formale faţă de obli-
gaţiile incumbate. Acest fapt se 
explică prin minimum doi factori: 
decăderea generală a culturii; „re-
acţia de răspuns a cetăţenilor faţă 
de situaţia lucrurilor în sistemul 
judiciar al Republicii Moldova”. 
Doar nu e o raritate încălcarea de 
către judecată a tuturor termenelor 
rezonabile de examinare chiar şi 
a celor mai simple cauze sau ati-
tudinea formală faţă de obligaţiile 
proprii. Putem evidenţia şi al trei-
lea factor: legislaţia procesual ci-
vilă este foarte dificilă pentru a fi 
percepută de subiectul care nu are 
cunoştinţe speciale, iar din cauza 
sărăciei, o mare parte a populaţiei 
ţării noastre nu poate să-şi permi-
tă serviciile avocaţilor. Şi Codul 
civil, şi Codul de procedură civilă 
comentate nu fac parte din catego-
ria literaturii ieftine. 

Particularităţi caracteristice are 
şi forma de răspundere procesual 
contravenţională. Asemenea for-
mei procesual civile, forma pro-
cesual contravenţională se deose-
beşte de cea procesual penală prin 
faptul că nu întotdeauna este legată 
de concretizarea şi realizarea răs-
punderii. Activitatea legată de apli-
carea normei materiale, de regulă, 
norma de drept contravenţional, 
în situaţii concrete, se înfăptuieşte 
pe calea examinării şi soluţionării 
unor cauze individuale şi este o ac-
tivitate procesual contravenţională. 

Procesul contravenţional repre-
zintă totalitatea normelor ce regle-
mentează procedura contravenţio-
nală. Procesul contravenţional este 
activitatea desfăşurată de autoritatea 
competentă, cu participarea părţilor 
şi a altor persoane titulare de drep-
turi şi obligaţii, avînd ca scop con-
statarea contravenţiei examinate şi 
soluţionarea cauzelor contravenţio-
nale (art. 374 C. contr. RM).

Procedura contravenţională este 
o parte specială a procedurii de 

drept contravenţional, avînd în ve-
dere principiile care stau la baza re-
glementării şi aplicării acesteia. În 
concret, se pot constata trei etape 
distincte ale procedurii contraven-
ţionale: administrativă, judiciară 
şi de punere în aplicare a sancţiu-
nilor.

Procedura contravenţională cu-
prinde normele legale referitoare la 
constatarea contravenţiei, aplicarea 
sancţiunii contravenţionale, exer-
citarea căilor de atac împotriva ac-
telor de sancţionare, precum şi îm-
potriva măsurilor luate în legătură 
cu regimul prestării unei activităţi 
în folosul comunităţii şi executarea 
sancţiunilor contravenţionale [9]. 
Faptul că unele aspecte ale ei, cum 
ar fi cele procedurale, se completea-
ză cu normele Codului de procedu-
ră civilă, nu înseamnă că instituţia 
contravenţiei încetează să mai fie o 
instituţie a dreptului administrativ 
şi se transferă în ramura dreptului 
procesual civil [10, p. 303].

Anterior am remarcat existenţa 
răspunderii constituţionale, cu in-
dicii săi de bază, am vorbit despre 
complexitatea sa de stabilire şi rea-
lizare, fapte, în fond, clare. Princi-
pala cauză a problemelor indicate 
este, după părerea noastră, insufi-
cienta elaborare ştiinţifică a acestei 
instituţii şi aproape lipsa practicii 
juridice în ţara noastră.

Înseşi noţiunile „justiţie consti-
tuţională”, „răspundere constituţi-
onală”, „formă procesual consti-
tuţională” sînt pentru noi, într-un 
anumit sens, noi şi neobişnuite. 
Constituţiile sovietice nu preve-
deau instituţia justiţiei constituţio-
nale. În Uniunea Sovietică, această 
instituţie era respinsă din conside-
rente politice. Ideologia era in-
compatibilă cu principiul unităţii 
puterii de stat şi bazat pe superi-
oritatea formală a organului supe-
rior reprezentativ, împuternicit cu 
plenitudinea puterii de stat. Rea-
lizarea controlului constituţional 
de alt organ independent însemna 
negarea superiorităţii şi limitarea 
unei astfel de atotputernicii. Dar şi 
practic, acest control ar fi fost irea-
lizabil, deoarece raporturile socia-
le se reglementau prin acte politice 
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– decizii de partid, care aveau su-
premaţie faţă de orice act juridic. 
De aici urma doar o singură con-
cluzie: deciziile partidului, fiind 
forţa de conducere şi de orientare 
a societăţii şi a statului, nu puteau 
fi supuse controlului unui oarecare 
organ de stat.

În prezent însă, tot mai mult se 
utilizează noţiunea de justiţie con-
stituţională. În literatură ea este 
definită în mod diferit – de la defi-
niţii concise pînă la definiţii ample 
[11, p. 21; 12, p. 160; 13, p. 468]. 
În linii generale, justiţia constitu-
ţională poate fi definită ca activi-
tate a organelor judiciare constînd 
în examinarea cauzelor al căror 
obiect îl formează problemele de 
drept constituţional, legate de asi-
gurarea respectării Constituţiei de 
către organele de stat şi adoptarea 
conform acesteia a deciziilor care 
atrag efecte juridice. De fapt, for-
ma procesual constituţională poate 
fi examinată ca ansamblu identic 
al exigenţelor de procedură, for-
mulate participanţilor la procesul 
constituţional. Elementul cardinal 
al justiţiei constituţionale îl con-
stituie controlul constituţional – re-
alizarea de către organul judiciar a 
controlului actelor normative din 
punctul de vedere al corespunderii 
acestora Constituţiei. Justiţia con-
stituţională contemporană este me-
nită de asemenea să asigure superi-
oritatea Constituţiei ca principiu al 
sistemului juridic naţional.

În cadrul acestui studiu, prezin-
tă un interes deosebit analiza acti-
vităţii Curţii Constituţionale a Re-
publicii Moldova privind realizarea 
răspunderii constituţionale. Curtea 
Constituţională a RM, în pofida 
„tinereţii” relative, deja a reuşit 
să ocupe un loc demn în sistemul 
organelor de stat ale ţării noastre. 
Curtea Constituţională prin însuşi 
faptul existenţei sale atribuie me-
canismului de stat un contur ju-
ridic civilizat şi a făcut destul de 
mult pentru protecţia drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor, pentru edu-
carea respectului faţă de cetăţeni 
de către toate organele de stat şi 
persoanele oficiale. 

Analiza competenţei Curţii 

Constituţionale a Republicii Mol-
dova ne permite să vorbim despre 
faptul că răspunderea procesua-
lă constituţională nu întotdeauna 
este legată de realizarea răspun-
derii constituţionale (de exemplu, 
examinarea cauzelor referitoare la 
interpretarea Constituţiei RМ). De 
fapt, aceasta este una dintre trăsă-
turile caracteristice ale răspunderii 
procesual constituţionale.

În linii generale, particularită-
ţile acestei forme procesuale de-
curg din caracterul împuternicirilor 
Curţii Constituţionale a RM. Fiind 
un organ de justiţie special, ea po-
sedă un specific care o distinge de 
instanţele ordinare şi de organele 
politice de stat (Parlamentul, Gu-
vernul) şi îşi găseşte reflectarea în 
natura sa, care, după părerea mul-
tor autori, poartă un caracter dual. 
Pe de o parte, acesta este organul 
de jurisdicţie ce adoptă decizii ju-
ridice în conformitate cu procedu-
ra formalizată; pe de altă parte, el 
este organul politic prin caracterul 
cauzelor soluţionate de acesta, al 
căror obiect îl constituie probleme-
le constituţionale. Orice problemă 
constituţională întotdeauna este 
una politică, pentru că abordează 
problema repartizării şi realizării 
puterii politice [14, p. 54-57]. Cu 
toate acestea, Curtea Constituţio-
nală a RM nu este un organ politic, 
precum sînt alte organe constituţi-
onale care participă nemijlocit în 
procesul politic. Implicarea acestei 
curţi în politică ar contrazice însăşi 
menirea justiţiei constituţionale şi 
de aceea ea este interzisa expres de 
lege (art. 1 din Legea cu privire la 
Curtea Constituţională a Republicii 
Moldova).

Specificul formei procesuale a 
răspunderii constituţionale decur-
ge din particularităţile conţinutului 
său. Examinînd răspunderea con-
stituţională ca răspundere a puterii 
pentru starea legalităţii în activita-
tea elaborării şi aplicării dreptului 
de către stat şi a reprezentanţilor 
săi, putem vorbi despre astfel de 
măsuri ale sale ca anularea actului 
normativ neconstituţional, înlătu-
rarea din serviciu a persoanelor ofi-
ciale superioare etc.

În multe ţări, organului de ju-
risdicţie al justiţiei constituţionale 
îi este atribuită împuternicirea de 
soluţionare a problemelor legate 
de urmărirea persoanelor oficiale 
pentru încălcarea constituţiei (şeful 
statului, membrii guvernului, jude-
cători), cînd, mai ales, este vorba 
despre procedura de impeachment 
aplicată şefului de stat. „Necesita-
tea acestei proceduri este evidentă 
mai ales atunci cînd lipsesc pro-
cedurile eficiente de înlăturare din 
funcţie pe cale politică, de exemplu, 
a preşedintelui ţării ales nemijlocit 
de popor (...)” [11, p. 35]. Dacă e 
să aplicăm înlăturarea Preşedin-
telui RM din funcţie ca măsură a 
răspunderii constituţionale (ceea ce 
este, după părerea noastră, discuta-
bil), în acest caz rolul primordial 
aparţine Curţii Constituţionale a 
RM. Conform art. 4 din Legea cu 
privire la Curtea Constituţională a 
RM, Curtea constată circumstanţe-
le de înlăturare din funcţie a Preşe-
dintelui RM.

Specificul formei procesuale a 
răspunderii constituţionale a Par-
lamentului decurge din caracterul 
măsurilor acestei răspunderi. Di-
zolvarea Parlamentului este posi-
bilă în cazurile expres indicate în 
Constituţia RM (art. 85), de aici 
rezultă că răspunderea constituţio-
nală a legislativului se efectuează 
conform obligaţiilor de serviciu, 
spre deosebire de răspunderea Pre-
şedintelui RM. Ordinea de dizol-
vare a Parlamentului nu are forme 
procesuale exact stabilite, fiindcă 
pentru aceasta este suficient ca 
Preşedintele să declare dizolvarea 
acestuia.

Anume elaborarea nesatisfăcă-
toare a instituţiei răspunderii con-
stituţionale atrage după sine lipsa 
mecanismelor procesuale exacte de 
realizare a ei. Probabil, problema 
constă în caracterul politic preg-
nant al răspunderii constituţionale. 
În pofida faptului că de la bun înce-
put instituţia răspunderii constitu-
ţionale a fost concepută în calitate 
de măsură exclusivă, menită să ga-
ranteze respectarea ordinii de drept 
de către persoanele oficiale superi-
oare, întotdeauna există pericolul 
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transformării ei într-un instrument 
în mîinile adversarilor care pun la 
cale vendete politice.

Încă o problemă procesuală 
neelaborată, ce se referă la reali-
zarea răspunderii constituţionale, 
o constituie, după părerea noas-
tră, lacunele în instituţia materială 
a răspunderii constituţionale, de 
exemplu, lipsa temeiurilor răs-
punderii constituţionale în înseşi 
normele Constituţiei (privind toate 
subiectele răspunderii constituţi-
onale, inclusiv Preşedintele). La 
drept vorbind, subiectele răspunde-
rii constituţionale nu sînt indicate 
în Legea fundamentală a statului, 
încălcarea căreia generează această 
răspundere.

E necesar să remarcăm particu-
larităţile laturii obiective a faptei 
ilicite constituţionale. Încălcările 
Constituţiei reprezintă elementele 
constitutive formale ale faptei ili-
cite, adică în aceste cazuri nu sînt 
cerute probele apariţiei consecin-
ţelor vătămătoare, fapt legat de 
vasta rezonanţa socială a acestor 
încălcări. Dificultăţile apar atunci 
cînd trebuie demonstrată existenţa 
prejudiciului cauzat în urma încăl-
cării Constituţiei. În cadrul formei 
procesuale a răspunderii constituţi-
onale, strîngerea şi analiza probe-
lor este o preocupare mai dificilă. 
Ca soluţie a acestei situaţii, credem 
că ar fi crearea unui organ special, 
care să examineze şi să soluţioneze 
cauzele cu privire la faptele ilicite 
constituţionale (de exemplu, în Po-
lonia un astfel de organ este Tribu-
nalul de Stat). Acest organ trebuie 
să fie înzestrat cu tot volumul de 
drepturi necesare pentru colecta-
rea şi analiza probelor. În primul 
rînd, el trebuie să deţină dreptul de 
a înfăptui verificarea demersurilor 
iniţiale, iar la necesitate să le îna-
poieze iniţiatorilor acestora pentru 
precizare şi rectificare. În al doi-
lea rînd, să deţină dreptul de a cita 
martorii şi de a-i pedepsi conform 
legislaţiei procesual penale pe cei 
ce refuză să facă depoziţii. În al 
treilea rînd, dreptul de a cere de la 
organele de stat materialele şi do-
cumentele necesare. 

Considerăm că cel mai real, în 

condiţiile statului nostru, ar fi acor-
darea Curţii Constituţionale a RM 
unui număr mare de împuterniciri 
referitor la problemele ce ţin de 
tragerea la răspunderea constituţi-
onală, înlăturînd totodată lacunele 
menţionate mai sus privind insti-
tuţia materială a acestui tip de răs-
pundere juridică.

Concluzii. Investigaţiile expuse 
în acest articol ne permit să facem 
următoarele concluzii:

1. Forma procesuală a diverse-
lor aspecte ale răspunderii juridi-
ce (penale, civile, administrative, 
constituţionale), în pofida existen-
ţei trăsăturilor comune, posedă ex-
clusiv particularităţi specifice care 
decurg din caracterul tipului con-
cret de răspundere juridică.

2. Cele mai aspre exigenţe ale 
formei procesuale penale sînt re-
glementate de legislaţia Republicii 
Moldova. Forma procesual penală 
este legată de realizarea răspunde-
rii penale.

3. Una dintre trăsăturile dis-
tinctive ale formei procesuale de 
răspundere penală este justiţia, ca 
metodă unică de a incumba răs-
punderea penală. Justiţia este acea 
trăsătură comună care leagă răs-
punderea procesual penală şi cea 
procesual civilă de realizarea răs-
punderii.

4. Spre deosebire de forma pro-
cesuală de răspundere penală, for-
ma procesuală de răspundere civilă 
se caracterizează prin predomina-
rea metodelor dispozitive asupra 
metodelor imperative.

5. În funcţie de organul ce re-
alizează protecţia drepturilor civile 
de încălcări, forma procesuală de 
răspundere civilă se subdivide în: 
forma procesual civilă judiciară şi 
forma procesual civilă arbitrală.

6. Specificul principal al formei 
de răspundere procesual contraven-
ţionale constă în faptul că un organ 
de stat serveşte şi drept instanţă 
decisivă şi executivă. Obligaţiile 
organului de stat în felul acesta se 
extind esenţial, concomitent spo-
rind răspunderea pentru realizarea 
deciziei adoptate.

7. Elaborarea insuficientă a in-
stituţiei materiale a răspunderii con-

stituţionale atrage şi reglementarea 
procesuală nechibzuită a realizării 
sale. În legislaţia constituţională, 
cel mai reglementat din punct de 
vedere procesual este mecanismul 
măsurii răspunderii constituţiona-
le: recunoaşterea actului normativ 
ca fiind neconstituţional. Instituţia 
răspunderii constituţionale şi for-
ma procesuală de realizare a aces-
teia necesită o analiză ştiinţifică şi 
o elaborare mult mai aprofundate.
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Introducere. Importanţa utili-
zării metodei comparative de 

studiere a dreptului nu poate fi ne-
glijată. În primul rînd, dezvoltarea 
actuală a dreptului penal compa-
rat este impusă în mod esenţial de 
sporirea fără precedent a relaţiilor 
dintre state, de creşterea volumului 
contractelor economice şi sociale, 
ca urmare a amplificării interde-
pendenţelor în planul dezvoltării 
economice şi culturale a acestora. 
În al doilea rînd, perioada actuală 
de dezvoltare a dreptului, inclusiv 
a celui penal, se confruntă cu feno-
mene de europenizare şi mondiali-
zare, fapt pentru care orice demers 
ştiinţific dedicat studierii instituţii-
lor juridice, inclusiv a celor cu ca-
racter penal, se cere a fi realizat din 
perspectiva unor analize compara-
tive a normelor juridice care le re-
glementează. În al treilea rînd, şi nu 
în ultimul, cunoaşterea elementelor 
de drept penal comparat permite 
îmbogăţirea dreptului naţional prin 
perfecţionarea normelor penale în 
sensul preluării unor instituţii ju-
ridice sau modelării cadrului incri-
minator. Totodată, această metodă 
de cunoaştere nu permite preluarea 

mecanică a unor reglementări care 
nu sînt conforme nevoilor naţiona-
le, specificului şi particularităţilor 
ţării respective. 

Materiale utilizate şi metode 
aplicate. În cadrul studiului efectu-
at a fost folosită, în mod principal, 
metoda comparativă de examinare 
a legislaţiilor penale ale altor state. 
Totodată, au fost utilizate: metoda 
observaţiei, metoda analizei logice, 
metoda clasificării etc.

Rezultate şi discuţii. Infracţiu-
nile contra familiei şi minorilor sînt 
un grup de fapte prejudiciabile in-
criminate în Capitolul VII al Părţii 
speciale a Codului penal al Repu-
blicii Moldova, care aduc atingere 
mai ales relaţiilor sociale cu privire 
la convieţuirea paşnică în cadrul 
familiei şi dezvoltarea normală a 
minorului. Din acest grup de fapte 
prejudiciabile fac parte următoa-
rele infracţiuni: incestul (art. 201 
C. pen.); violenţa în familie (art. 
2011 C. pen.); divulgarea secretului 
adopţiei (art. 204 C. pen.); abuzul 
părinţilor şi al altor persoane la 
adopţia copiilor (art. 205 C. pen.); 
traficul de copii (art. 206 C. pen.); 
scoaterea ilegală a copiilor din ţară 

(art. 207 C. pen.); atragerea minori-
lor la activitate criminală sau deter-
minarea lor la săvîrşirea unor fapte 
amorale (art. 208 C. pen.); porno-
grafia infantilă (art. 2081 C. pen.); 
recurgerea la prostituţia practicată 
de un copil (art. 2082 C. pen.); atra-
gerea minorilor la consumul ilegal 
de droguri, medicamente şi alte 
substanţe cu efect narcotizant (art. 
209 C. pen.) [1].

Comparativ cu legislaţia pena-
lă actuală, Codul penal perimat al 
RSS Moldova, adică cel din 1961, 
nu conţinea un capitol aparte desti-
nat incriminării şi pedepsirii infrac-
ţiunilor contra familiei şi minorilor. 
Majoritatea infracţiunilor vizate 
erau dislocate în cadrul Capitolului 
II al Părţii speciale a C. pen., care 
era intitulat Infracţiuni contra vie-
ţii, sănătăţii, libertăţii şi demnită-
ţii persoanei. Dintre acestea pot fi 
enumerate: sustragerea de la plata 
pensiei alimentare sau de la între-
ţinerea copiilor (art. 110 C. pen.), 
sustragerea de la acordarea ajuto-
rului material părinţilor sau soţului 
(art. 111 C. pen.), abuzul de dreptu-
rile sau de obligaţiile de tutore (art. 
112 C. pen.), divulgarea secretului 
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înfierii (art. 1121 C. pen.), abuzul 
părinţilor şi altor persoane la înfie-
re şi transmiterea ilegală a copiilor 
(art. 1122 C. pen.), scoaterea ilegală 
a copiilor din Republica Moldova 
(art. 1123 C. pen.), răpirea sau sub-
stituirea unui copil străin (art. 113 
C. pen.), vânzarea şi traficul de co-
pii (art. 1131 C. pen.) [2]. 

Alte infracţiuni contra familiei 
şi minorilor din legislaţia penală 
anterioară erau concentrate în ca-
drul Capitolului XI al Părţii specia-
le a C. pen. al RSSM din 1961, de-
numit Infracţiuni contra securităţii 
publice, a ordinii publice şi a sănă-
tăţii populaţiei. Din rîndul acestora 
făceau parte: atragerea minorilor 
la activitatea criminală sau deter-
minarea lor la fapte amorale (art. 
224 C. pen.), atragerea minorilor la 
beţie (art. 2241 C. pen.), atragerea 
minorilor la consumarea nemedi-
cinală a medicamentelor şi a altor 
mijloace cu efect narcotizant (art. 
2242 C. pen.) [2]. 

În Partea specială din C. pen. 
în vigoare al României, răspun-
derea penală pentru infracţiunile 
ce atentează la relaţiile sociale de 
protejare a familiei este prevăzută 
în Capitolul II, intitulat Infracţiuni 
contra familiei, din Titlul VIII cu 
denumirea marginală de Infracţi-
uni care aduc atingere unor relaţii 
privind convieţuirea socială. Din 
rîndul acestor incriminări fac par-
te: bigamia (art. 376 C. pen. al Ro-
mâniei), incestul (art. 377 C. pen.), 
abandonul de familie (art. 378 C. 
pen.), nerespectarea măsurilor pri-
vind încredinţarea minorului (art. 
379 C. pen.), împiedicarea accesu-
lui la învăţămîntul general obliga-
toriu (art. 380 C. pen.) [3]. 

De exemplu, infracţiunea de 
bigamie, potrivit art. 376 alin. (1) 
C. pen. al României, constă în în-
cheierea unei noi căsătorii de către 
o persoană căsătorită şi se pedep-
seşte cu închisoare de la 3 luni la 
2 ani sau cu amendă. În conformi-
tate cu alin. (2) al aceluiaşi articol, 
persoana necăsătorită care încheie 
o căsătorie cu o persoană pe care o 
ştie căsătorită se pedepseşte cu în-
chisoare de la o lună la un an sau cu 
amendă [3].

Infracţiunea de abandon de fa-
milie este pedepsită conform art. 
378 C. pen. al României. Potrivit 
textului incriminator, infracţiunea 
constă în săvîrşirea de către per-
soana care are obligaţia legală de 
întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la 
întreţinere, a uneia dintre următoa-
rele fapte: a) părăsirea, alungarea 
sau lăsarea fără ajutor, expunîndu-l 
la suferinţe fizice sau morale; b) 
neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a 
obligaţiei de întreţinere prevăzute 
de lege; c) neplata, cu rea-credinţă, 
timp de 3 luni, a pensiei de întreţi-
nere stabilite pe cale judecătoreas-
că. Se pedepseşte o asemenea faptă 
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 
sau cu amendă [3].

De asemenea, în conformita-
te cu art. 379 alin. (1) C. pen. al 
României se pedepseşte cu închi-
soare de la 1 lună la 3 luni sau cu 
amendă reţinerea de către un pă-
rinte al copilului său minor, fără 
consimţămîntul celuilalt părinte 
sau al persoanei căreia i-a fost în-
credinţat minorul potrivit legii. În 
conformitate cu alin. (2) al acelu-
iaşi articol, cu aceeaşi pedeapsă se 
sancţionează fapta persoanei căreia 
i s-a încredinţat minorul prin ho-
tărîre judecătorească spre creştere 
şi educare de a împiedica, în mod 
repetat, pe oricare dintre părinţi să 
aibă legături personale cu minorul, 
în condiţiile stabilite de părţi sau de 
către organul competent [3].

O altă faptă al cărei subiect pa-
siv poate fi doar o persoană minoră 
este infracţiunea de împiedicare a 
accesului la învăţămîntul general 
obligatoriu. În conformitate cu art. 
380 C. pen. al României, se pedep-
seşte cu închisoare de la 3 luni la 1 
an sau cu amendă fapta părintelui 
sau persoanei căreia i-a fost încre-
dinţat, potrivit legii, un minor şi 
care, în mod nejustificat, îl retrage 
sau îl împiedică prin orice mijloace 
să urmeze cursurile învăţămîntului 
general obligatoriu [3].

În afară de dispoziţiile incrimi-
natorii statuate în Capitolul II (In-
fracţiuni contra familiei) din Titlul 
VIII (Infracţiuni care aduc atinge-
re unor relaţii privind convieţuirea 
socială), în C. pen. al României sînt 

consacrate şi alte incriminări desti-
nate protejării persoanelor minore, 
descrise în alte capitole ale legii 
penale. Astfel, în Titlul I Infracţi-
uni contra persoanei, la Capitolul 
II Infracţiuni contra integrităţii 
corporale sau sănătăţii se prevede 
răspunderea penală pentru infracţi-
unea de rele tratamente aplicate mi-
norului (art. 197 C. pen.). Potrivit 
textului de lege, infracţiunea con-
stă în punerea în primejdie gravă, 
prin măsuri sau tratamente de orice 
fel, a dezvoltării fizice, intelectua-
le sau morale a minorului, de către 
părinţi sau de orice persoană în gri-
ja căreia se află minorul. Acestea se 
pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 
ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi [3].

Infracţiunea de rele tratamente 
aplicate minorului a fost incrimi-
nată în acest capitol al legii penale, 
deoarece s-a considerat, pe bună 
dreptate, că ea pune în pericol în 
primul rînd integritatea fizică sau 
psihică a persoanei şi în mod sub-
sidiar relaţiile sociale referitoare la 
familie, respectiv convieţuirea so-
cială. 

În mod analogic s-a considerat 
că violenţa în familie nu atentează 
prioritar la relaţiile sociale de ocro-
tire a familiei, ci la relaţiile sociale 
condiţionate de protejarea persona-
lităţii umane. Prin urmare, incrimi-
narea şi-a găsit loc la Capitolul III 
Infracţiuni săvîrşite asupra unui 
membru de familie din Titlul I In-
fracţiuni contra persoanei C. pen. 
al României. Incriminarea institui-
tă la art. 199 C. pen. al României 
cu denumirea marginală de violen-
ţa în familie nu este altceva decît 
o normă specială care este formu-
lată ca o agravantă a infracţiunilor 
contra vieţii şi sănătăţii persoanei, 
săvîrşite asupra unui membru de 
familie. Potrivit textului incrimi-
nator, dacă faptele prevăzute în art. 
188, art. 189 şi art. 193-195 sînt să-
vîrşite asupra unui membru de fa-
milie, maximul special al pedepsei 
prevăzute de lege se majorează cu 
o pătrime. Este de menţionat că, de 
exemplu, la art. 188 este prevăzută 
răspunderea penală pentru omor, 
iar la art. 188 C. pen. al României 
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este prevăzută răspunderea penală 
pentru omorul calificat [3].

De asemenea, în Capitolul VII 
al aceluiaşi Titlu I, denumit Trafi-
cul şi exploatarea persoanelor vul-
nerabile, este incriminată, la art. 
211 C. pen. al României, infracţi-
unea de trafic de minori. Astfel, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 
10 ani şi cu interzicerea exercitării 
unor drepturi recrutarea, transpor-
tarea, transferarea, adăpostirea sau 
primirea unui minor, în scopul ex-
ploatării acestuia. Dacă fapta a fost 
săvîrşită în condiţiile art. 210 alin. 
(1) C. pen. al României sau de către 
un funcţionar public în exerciţiul 
atribuţiilor de serviciu, pedeapsa 
este închisoarea de la 5 la 12 ani şi 
interzicerea exercitării unor drep-
turi [3].

În legislaţia penală a Federaţi-
ei Ruse, ca şi în cea a R. Moldova, 
cadrul incriminator al infracţiu-
nilor contra familiei şi minorilor 
este consacrat într-un capitol dis-
tinct al C. pen., şi anume Capito-
lul XX, intitulat Infracţiuni contra 
familiei şi minorilor, din titlul VII 
Infracţiuni contra persoanei. La 
acestea din urmă se raportează: 
implicarea minorilor în săvîrşirea 
unei infracţiuni (art. 150 C. pen. 
al FR), implicarea minorilor în să-
vîrşirea unor fapte antisociale (art. 
151 C. pen.), comercializarea cu 
amănuntul a băuturilor alcoolice 
minorilor (art. 1511 C. pen.), înlo-
cuirea copilului (art. 153 C. pen.), 
adopţia ilegală (art. 154 C. pen.), 
divulgarea secretului adopţiei (art. 
155 C. pen.), neexecutarea obli-
gaţiei de educare a minorului (art. 
156 C. pen.), eschivarea de la pla-
ta pensiei de întreţinere a copiilor 
sau a părinţilor inapţi de muncă 
(art. 157 C. pen.) [4]. 

Infracţiunea de neexecutare a 
obligaţiei de educare a minorului 
(art. 156 C. pen. al Federaţiei Ruse) 
presupune neîndeplinirea sau înde-
plinirea necorespunzătoare a obli-
gaţiei de educare a minorului de 
către părinţii acestuia sau de către 
o terţă persoană învestită cu astfel 
de obligaţii, de către pedagog sau 
un alt lucrător al unei instituţii de 
învăţămînt, al unei organizaţii me-

dicale ori al unei alte organizaţii 
obligate să supravegheze persoa-
na minoră, dacă această faptă este 
însoţită de un comportament vio-
lent aplicat în privinţa persoanei 
minore. Se pedepseşte o asemenea 
faptă cu amendă în mărime de pînă 
la 100 000 ruble sau în mărimea 
salariului sau al altui venit al con-
damnatului, obţinut pe o perioadă 
de pînă la un an, ori muncă obliga-
torie pe un termen de pînă la 440 de 
ore, sau muncă corecţională pe un 
termen de pînă la 3 ani, ori priva-
ţiune de libertate pe un termen de 
pînă la 3 ani cu privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii sau de a 
exercita o anumită activitate pe un 
termen de pînă la 5 ani sau fără de 
aceasta [4]. 

O infracţiune asemănătoare ce-
lei prevăzute la art. 2081 C. pen. al 
R. Moldova (pornografia infantilă) 
este consacrată la art. 2421 C. pen. 
al Federaţiei Ruse, cu titlul de Pro-
ducerea şi distribuirea obiectelor 
sau materialelor ce conţin ima-
gini pornografice cu minori. Fapta 
constă în producerea, procurarea, 
păstrarea sau transportarea peste 
frontiera Federaţiei Ruse în scop 
de răspîndire, demonstrare publică 
sau de reclamare ori distribuirea, 
reclamarea sau demonstrarea publi-
că propriu-zisă a materialelor sau a 
obiectelor pornografice cu minori. 
Comparativ cu legislaţia penală au-
tohtonă, legiuitorul rus prevede un 
regim sancţionator mai aspru pen-
tru pornografia infantilă, fapta fiind 
pedepsită cu privaţiune de libertate 
pe un termen de la 2 la 8 ani, cu sau 
fără privare de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de 
pînă la 15 ani [4]. Potrivit art. 2081 

C. pen. al R. Moldova, pornografia 
infantilă se pedepseşte cu închisoa-
re de la 1 la 3 ani, cu amendă, apli-
cată persoanei juridice, de la 2000 
la 4000 de unităţi convenţionale, 
cu privarea de dreptul de a exercita 
o anumită activitate [1].

Într-un al spectru de idei, se 
poate arăta că, spre deosebire de 
legislaţia penală moldovenească, 
în legislaţia penală rusească trafi-
cul de copii nu cunoaşte o incrimi-

nare distinctă, acesta fiind sancţio-
nat ca variantă agravată a traficului 
de fiinţe umane (art. 1271, alin. (2), 
lit. b) C. pen. al Federaţiei Ruse). 
Pedeapsa pentru comiterea acesteia 
constituie privaţiune de libertate pe 
un termen de la 3 la 10 ani, cu sau 
fără privare de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de 
pînă la 15 ani [4].

Spre deosebire de legislaţia pe-
nală a R. Moldova şi a Federaţiei 
Ruse, legislaţia penală a Ucrainei 
nu prevede un capitol aparte consa-
crat Infracţiunilor contra familiei 
şi minorilor. Aceste infracţiuni sînt 
amplasate în alte compartimente 
ale legii penale, iar locul de dislo-
care, după cum este şi firesc, de-
pinde de natura relaţiilor sociale la 
care se atentează în mod principal 
prin comiterea faptei. De exemplu, 
Capitolul II Infracţiuni contra vie-
ţii şi sănătăţii persoanei, art. 137 
C. pen. al Ucrainei, stabileşte răs-
pundere penală pentru infracţiunea 
de executare necorespunzătoare a 
atribuţiilor de protejare a vieţii şi 
sănătăţii copiilor. Potrivit textului 
incriminator, fapta presupune neîn-
deplinirea sau îndeplinirea defectu-
oasă a obligaţiilor profesionale sau 
a obligaţiilor de serviciu legate de 
protejarea vieţii şi sănătăţii mino-
rilor drept rezultat al unei atitudini 
neglijente sau neconştiincioase de 
executare a acestora, dacă aceasta a 
provocat o daună considerabilă mi-
norului. În conformitate cu art. 137 
alin. (2) C. pen. al Ucrainei, fapta 
se sancţionează mai aspru dacă a 
provocat decesul minorului sau ur-
mări grave [5].

În Capitolul III din Partea spe-
cială a C. pen. al Ucrainei, intitulat 
Infracţiuni contra libertăţii, cinstei 
şi demnităţii persoanei, sînt încor-
porate mai multe norme incrimina-
torii destinate protecţiei minorilor, 
şi anume: înlocuirea copilului (art. 
148), exploatarea minorilor (art. 
150), folosirea copilului pentru 
cerşetorie (art. 1501). Traficul de 
copii este o circumstanţă agravantă 
a traficului de fiinţe umane prevă-
zută la art. 149 alin. (2) C. pen. al 
Ucrainei [5]. 
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Pornografia infantilă este incri-
minată în C. pen. al Ucrainei în ca-
litate de circumstanţă agravantă a 
infracţiunii de importare, produce-
re, vînzare şi distribuire de materia-
le pornografice. Astfel, potrivit art. 
301 alin. (4) C. pen., este agravată 
răspunderea penală pentru comi-
terea acestei infracţiuni în privin-
ţa produselor, imaginilor sau altor 
obiecte ce conţin pornografie in-
fantilă. Pedeapsa pentru săvîrşirea 
unei asemenea fapte constă în pri-
varea de libertate pe un termen de 
la 5 la 10 ani, cu privarea dreptului 
de a ocupa anumite funcţii sau de a 
exercita o anumită activitate pe un 
termen de pînă la 3 ani [5]. 

Art. 323 C. pen. al Ucrainei 
descrie infracţiunea de atragere a 
minorilor la utilizarea dopingului, 
pedepsită cu amendă de pînă la 50 
de venituri minime neimpozabile 
sau privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii ori de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de 
pînă la 3 ani. În conformitate cu 
nota art. 323 C. pen., prin „doping” 
se înţelege substanţa şi metodele 
incluse în lista celor interzise de 
Codul antidoping al mişcării olim-
pice [5]. Mai este supusă incrimină-
rii atragerea minorilor la consumul 
substanţelor cu efect halucinant 
care nu sînt substanţe narcotice, 
psihotrope sau analoage ale acesto-
ra (art. 324 C. pen. al Ucrainei) şi 
atragerea minorilor la consumarea 
substanţelor narcotice, psihotrope 
sau a analoagelor acestora (art. 315 
alin. (2) C. pen. al Ucrainei) [5].  

În C. pen. al Franţei, infracţi-
unile de referinţă sînt prevăzute în 
Cartea II, Titlul II , Capitolul VII 
Despre infracţiuni contra minori-
lor şi familiei. Acest Capitol este 
divizat în şase secţiuni, şi anume:

Despre lăsarea persoanei I. 
minore. De exemplu, potrivit art. 
227-1 C. pen. al Franţei, lăsarea 
persoanei minore cu vîrsta de pînă 
la 15 ani într-un anumit loc se pe-
depseşte cu 7 ani de închisoare şi 
cu amendă de 700 000 de franci, cu 
excepţia cazurilor în care lăsarea 
minorului a fost realizată în condiţii 
ce i-ar fi asigurat viaţa şi sănătatea. 
În acelaşi sens, potrivit art. 227-2, 

lăsarea copilului minor de pînă la 
15 ani care a provocat după sine 
vătămări sau o boală cronică se pe-
depseşte cu 20 de ani de închisoare. 
Dacă fapta este urmată de moartea 
persoanei minore, pedeapsa este de 
30 de ani de închisoare. 

Despre lăsarea familieiII. . În 
acest cadru, la art. 227-3 C. pen. 
al Franţei se prevede răspunderea 
penală pentru neexecutarea hotă-
rîrii judecătoreşti cu privire la plata 
pensiei, mijloacelor băneşti, aloca-
ţiilor sau a altor contribuţii în be-
neficiul copilului minor (biologic 
sau adoptiv), a rudelor pe linie des-
cendentă sau ascendentă ori a soţu-
lui, dacă obligaţia de întreţinere a 
fost stabilită în baza obligaţiilor de 
familie prevăzute de Codul civil, 
şi dacă această obligaţie nu a fost 
executată în deplină măsură mai 
mult de două luni. Fapta se pedep-
seşte cu doi ani de închisoare sau 
cu amendă în mărime de 100 000 
de franci.

Despre atentările împotri-III. 
va realizării drepturilor părinteşti. 
În această secţiune este statuată 
răspunderea penală pentru urmă-
toarele fapte infracţionale: refuzul 
de a prezenta copilul la solicitarea 
persoanei care are acest drept (art. 
227-5 C. pen. al Franţei); schim-
barea domiciliului copilului fără a 
comunica despre aceasta persoanei 
care are dreptul de a-l vizita sau de 
a purta discuţii cu el (art. 227-6 C. 
pen.); răpirea persoanei minore de 
către rudele ce nu au drepturi pă-
rinteşti (art. 227-7 C. pen.); răpirea 
minorului de către alte persoane 
decît rudele ce nu au drepturi pă-
rinteşti (art. 227-8 C. pen.).

Despre atentatele la re-IV. 
laţiile dintre părinţi şi copii. Din 
cercul acestor fapte infracţionale 
fac parte: instigarea părinţilor sau a 
unuia dintre aceştia la abandonarea 
copilului care s-a născut sau care 
urmează să se nască (art. 227-12 
alin. (1) C. pen. al Franţei); abuzul 
la adopţia copilului (art. 227-12 
alin. (2) şi (3) C. pen.); înlocuirea 
copilului, simularea naşterii de 
către mama fictivă sau tăinuirea 
faptului naşterii de către mama bi-
ologică constituie o infracţiune ce 

atentează la statutul civil al copilu-
lui (art. 227-13 C. pen.);

Despre abandonul de fa-V. 
milie al persoanelor minore. De 
exemplu, la art. 227-15 C. pen. al 
Franţei se instituie răspunderea 
penală pentru săvîrşirea de către o 
rudă legală, naturală sau adoptivă 
pe linie ascendentă sau de către o 
altă persoană ce realizează în pri-
vinţa persoanei minore drepturile 
părinteşti sau care are alte drepturi 
legale în privinţa persoanei minore 
care nu are vîrsta de 15 ani a unei 
fapte manifestate prin lăsarea fără 
hrană sau fără supraveghere, dacă 
s-a creat un pericol pentru viaţa sau 
sănătatea persoanei minore. Se pe-
depseşte o asemenea faptă cu 7 ani 
de închisoare şi amendă în mărime 
de 700 000 de franci. Dacă fapta 
a provocat după sine moartea vic-
timei, atunci aceasta se va pedepsi 
cu 30 de ani de închisoare (art. 227-
16). La art. 227-17 C. pen. al Fran-
ţei se incriminează fapta de eschi-
vare fără temei legal a tatălui sau a 
mamei naturale, legale sau adoptive 
de la îndeplinirea obligaţiilor lega-
le, dacă s-a creat un pericol pentru 
sănătatea, securitatea, moralitatea 
sau educarea copilului minor. Fapta 
se pedepseşte cu închisoare de 2 ani 
sau amendă în mărime de 200 000 
de franci. În acest cadru incrimina-
tor mai sînt descrise următoarele 
fapte infracţionale: atragerea mino-
rilor la consumul ilegal de droguri 
(art. 227-18 C. pen.); determinarea 
minorului la transportarea, păstra-
rea sau transmiterea drogurilor (art. 
227-18-1 C. pen.); determinarea 
minorului la consumul sistematic 
al băuturilor alcoolice (art. 227-19 
C. pen.); determinarea minorului 
la cerşetorie (art. 227-20 C. pen.); 
determinarea minorului la comite-
rea sistematică a infracţiunilor sau 
a faptelor antisociale (art. 227-21 
C. pen.); complicitatea sau tentati-
va de complicitate la atentarea asu-
pra pudorii minorului (art. 227-22 
C. pen.); pornografia infantilă (art. 
227-23 C. pen.); hărţuirea sexuală 
a minorului care nu a atins vîrsta de 
15 ani, fără aplicarea violenţei, im-
punerii, ameninţării sau înşelăciunii 
(art. 227-25 C. pen.).
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Pedepse suplimentare VI. 
aplicabile persoanelor fizice. Ul-
tima secţiune prevede sancţiuni 
suplimentare aplicabile persoane-
lor fizice (de exemplu, interzicerea 
părăsirii teritoriului Republicii pe 
un termen de pînă la 5 ani, lipsirea 
de posibilitatea folosirii de drepturi 
politice, civile sau familiale, afişa-
rea şi distribuirea sentinţei de con-
damnare etc.) [6, p. 266-279].

O tehnică legislativă similară de 
incriminare a infracţiunilor contra 
familiei şi a minorilor este consa-
crată în C. pen. al Belgiei. Sediul 
incriminator este dislocat în Capi-
tolul III din Partea specială, inti-
tulat Despre atentările asupra mi-
norilor, persoanelor aflate în stare 
de neputinţă şi asupra familiei. La 
rîndul său, acest Capitol este struc-
turat în mai multe secţiuni, fiecărei 
secţiuni corespunzîndu-i anumite 
fapte care atentează la un spectru 
mai restrîns de relaţii sociale:

Despre abandonarea copii-1. 
lor şi a persoanelor aflate în stare 
de neputinţă şi lăsarea acestora 
fără mijloace. De exemplu, potrivit 
art. 423 C. pen. al Belgiei, se pe-
depseşte cu închisoare de la 1 lună 
la 3 ani şi amendă de la 20 la 300 de 
franci sau cu doar una dintre aceste 
pedepse cel care îl lasă într-un anu-
mit loc pe minor sau pe o persoană 
incapabilă de a se autoapăra din ca-
uza stării fizice sau psihice. Fapta 
este pedepsită mai aspru dacă vic-
timei drept rezultat i se provoacă 
anumite vătămări, îmbolnăvirea cu 
o boală incurabilă. Cea mai aspră 
pedeapsă este aplicată atunci cînd 
în urma comiterii faptei survine de-
cesul victimei (pedeapsa cu închi-
soare de la 5 la 10 ani).

Despre neexecutarea obli-2. 
gaţiei de întreţinere şi îngrijire a 
minorilor şi a persoanelor aflate în 
stare de neputinţă. Astfel, în teme-
iul art. 425 C. pen. al Belgiei, este 
pedepsită cu închisoare de la 1 lună 
la 3 ani şi cu amendă în mărime de 
la 26 la 300 de franci persoana care 
intenţionat îl lipseşte de întreţinere 
sau îngrijire pe un minor sau pe o 
persoană care, drept rezultat al ne-
putinţei fizice sau psihice, nu are 
capacitatea de a se întreţine sau de 

a se îngriji, dacă s-a creat un peri-
col pentru sănătatea victimei.

Reglementări comune pen-3. 
tru secţiunea I şi II. În cazurile 
săvîrşirii infracţiunilor sus-men-
ţionate în privinţa tatălui, mamei, 
părinţilor adoptivi sau a altor rude 
ascendente, pedeapsa minimă 
se dublează sau poate fi adăugat 
un adaus de 2 ani, dacă se aplică 
pedeapsa închisorii. Acelaşi tra-
tament sancţionator agravat este 
aplicat în cazul în care vinovatul 
este tatăl, mama sau părinţii adop-
tivi ai victimei, precum şi o orica-
re altă persoană în supravegherea 
căreia se afla aceasta. 

Despre răpirea şi ascunde-4. 
rea minorului. La această secţiune 
sînt incriminate asemenea fapte 
cum ar fi: răpirea minorului care nu 
a atins vîrsta de 12 ani (art. 428 §1. 
C. pen.); răpirea minorului care a 
atins vîrsta de 12 ani (art. 428 §2). 

Despre neîntoarcerea copii-5. 
lor. Este sancţionată penal inclusiv 
fapta părinţilor care-l iau sau încer-
că sa-l ia pe minorul aflat sub anu-
mite proceduri declanşate de către 
autorităţi (art. 432 §1. C. pen. al 
Belgiei) [7, p. 262-271]. 

O preocupare aparte pentru 
protejarea relaţiilor sociale din 
domeniul familiei o manifestă şi 
legiuitorul din Polonia, care incri-
minează infracţiunile de referinţă 
la Capitolul XXVI C. pen., cu de-
numirea marginală de Infracţiuni 
contra minorului şi tutelei. Sînt 
supuse incriminării şi pedepsei pe-
nale asemenea fapte infracţionale 
cum ar fi: bigamia (art. 206 C. pen. 
al Poloniei); rele tratamente apli-
cate minorului sau în privinţa unei 
alte persoane care se află în stare de 
dependenţă faţă de făptuitor (art. 
207 C. pen.); atragerea minorului 
la consumul băuturilor alcoolice 
(art. 208 C. pen.); eschivarea de la 
executarea obligaţiei de întreţinere 
a persoanei apropiate (art. 208 C. 
pen.); abandonarea copilului în vîr-
stă de pînă la 15 ani sau a unei alte 
persoane care din cauza stării fizice 
sau psihice se află în neputinţă (art. 
210 C. pen.) [8, p. 261-265]. 

În Codul penal al Lituaniei, se-
diul incriminator este amplasat la 

Capitolul XXIII cu titlul Infracţiuni 
şi delicte penale contra copilului şi 
a familiei. Din categoria acestora 
fac parte: răpirea sau schimbarea 
copilului (art. 156 C. pen. al Litua-
niei); cumpărarea sau vînzarea co-
pilului (art. 157 C. pen.); abando-
narea copilului (art. 158 C. pen.); 
atragerea minorului la săvîrşirea 
unei fapte infracţionale (art. 159 C. 
pen.); atragerea minorului la con-
sumul medicamentelor sau a altor 
substanţe cu efect halucinant (art. 
160 C. pen.); atragerea minorului la 
beţie (art. 161 C. pen.); pornografia 
infantilă (art. 162 C. pen.); abuzul 
de drepturile părinteşti, tutelă sau 
curatelă faţă de o persoană minoră 
(art. 164 C. pen.); eschivarea de la 
întreţinerea minorului (art. 164 C. 
pen.) [9, p. 262].

De exemplu, abandonarea copi-
lului (art. 158 C. pen. al Lituaniei) 
constă în fapta tatălui, mamei, tute-
lei sau a altui reprezentant legal al 
copilului, care lasă fără îngrijiri ne-
cesare un copil mic cu scopul de a se 
debarasa de el. Fapta se pedepseşte 
cu munci publice, limitarea libertă-
ţii, arest sau privarea de libertate pe 
un termen de pînă la 2 ani. La rîn-
dul ei, infracţiunea de eschivare de 
la întreţinerea copilului presupune 
fapta celui care se eschivează de 
la obligaţia de întreţinere stabilită 
prin hotărîre judecătorească sau de 
oferire a mijloacelor de întreţinere 
ori a unui alt ajutor material mino-
rului (art. 164) [9, p. 262].

În Partea specială C. pen. al El-
veţiei, cadrul de incriminare a in-
fracţiunilor de care ne preocupăm 
este situat în Titlul VI cu denumirea 
de Infracţiuni şi contravenţii con-
tra familiei. În total sînt încorpo-
rate cinci incriminări: incestul (art. 
221 C. pen. al Elveţiei); bigamia 
(art. 215 C. pen.); atitudinea negli-
jentă a persoanei faţă de executarea 
obligaţiei de întreţinere (art. 217 
C. pen.); încălcarea obligaţiilor de 
educare sau de curatelă (art. 219 
C. pen.); luarea copilului (220 C. 
pen.) [10, p. 215-217].

Infracţiunea de atitudine negli-
jentă a persoanei faţă de executarea 
obligaţiei de întreţinere constă în 
neîndeplinirea obligaţiei legale cu 
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caracter familial de întreţinere sau 
de susţinere materială de către cel 
ce are posibilitate pentru executa-
rea acesteia. Fapta se pedepseşte, 
în baza plîngerii prealabile, cu în-
chisoare. Plîngerea poate fi depu-
să şi de organe sau autorităţi care 
protejează interesele familiei [10, 
p. 216]. 

În Partea specială C. pen. al 
Republicii Federale Germane, 
normele incriminatorii de referinţă 
sînt amplasate în Secţiunea a 12-a, 
denumită Fapte pedepsite contra 
statutului civil, căsătoriei şi fami-
liei. În calitate de fapte care se asi-
milează acestui grup de infracţiuni 
sînt recunoscute: declararea infor-
maţiilor neautentice despre starea 
civilă (art. 170 C. pen. al Germani-
ei); încălcarea obligaţiilor de între-
ţinere (art. 170 C. pen.); încălcarea 
obligaţiei de îngrijire şi educaţie 
(art. 171 C. pen.); bigamia (art. 172 
C. pen.); concubinajul între rude 
(art. 173 C. pen.) [11, p. 322]. 

Codul penal al Italiei protejea-
ză relaţiile de convieţuire în cadrul 
familiei prin Titlul XIII al Părţii 
speciale, denumit Infracţiuni con-
tra familiei, care este divizat în mai 
multe capitole, în funcţie de gradul 
de omogenitate şi similitudine a 
faptelor prejudiciabile incriminate. 
De exemplu, la Capitolul II Crime 
împotriva căsătoriei în C. pen. al 
Italiei sînt specificate următoarele 
fapte prejudiciabile: bigamia (art. 
556 C. pen.), căsătoria prin înşelă-
ciune (art. 558 C. pen.), adulterul 
(art. 559 C. pen.), concubinajul 
(art. 560 C. pen.), incestul (art. 564 
C. pen.), atacurile asupra moralită-
ţii familiei comise prin intermediul 
presei (art. 565 C. pen.). În cadrul 
Capitolului III Crime împotriva sta-
tutului familiei se prevăd asemenea 
fapte cum ar fi schimbarea ilegală a 
statutului civil (art. 566 C. pen.) şi 
tăinuirea statutului civil al unui co-
pil (art. 568 C. pen.). La Capitolul 
IV sînt descrise Infracţiunile con-
tra asistenţei familiei, şi anume: 
încălcarea obligaţiilor de asistenţă 
familială (art. 570 C. pen.); abuzul 
de mijloace de corectare sau de dis-
ciplină (art. 571 C. pen.); abuzul în 
familie sau faţă de copii (art. 572 

C. pen.); răpirea persoanelor afla-
te în stare de neputinţă (art. 574 C. 
pen.) etc. [12, p. 89].

În legislaţia penală a SUA, în C. 
pen. al statului New York, în Partea 
a 3-a, titlul O, denumit Infracţiuni 
împotriva căsătoriei, familiei, bu-
năstării copiilor şi a celor cu diza-
bilităţi, sînt consacrate trei secţiuni 
în care sînt incriminate infracţiuni-
le din această clasă. Secţiunea 255 
Infracţiuni ce afectează relaţiile 
matrimoniale stabileşte următoa-
rele incriminări: încheierea unei 
căsătorii ilegale (art. 255.00), emi-
terea ilegală a unui decret privind 
divorţul (art. 255.05), procurarea 
ilegală a unui certificat de căsătorie 
(art. 255.10), bigamia (art. 255.15), 
adulterul (art. 255.17), incestul de 
diferit grad (art. 255.17–255.25). 
În Secţiunea 260 C. pen., intitulată 
Infracţiuni contra copiilor, persoa-
nelor cu handicap şi persoanelor 
de vîrstă vulnerabilă, sînt prevă-
zute: abandonarea copilului (art. 
260.00), eschivarea de la întreţine-
rea unui copil (art. 260.05–260.06), 
punerea în pericol a bunăstării co-
pilului (art. 260.10) etc. Secţiunea 
270 C. pen. al statului New York, 
intitulată Acţiuni sexuale cu un co-
pil, incriminează infracţiuni cum ar 
fi: folosirea minorului în spectaco-
le pornografice (art. 263.05), pro-
movarea comportamentului sexual 
obscen al minorului (art. 263.10), 
înlesnirea unui comportament se-
xual al copilului cu alcool sau cu 
alte substanţe (art. 263.30) [13].

Concluzii. Studiul de drept pe-
nal comparat întreprins în materia 
infracţiunilor contra familiei şi a 
minorilor scoate în evidenţă pre-
ocuparea legiuitorilor din diferire 
state, mai ales din cadrul UE, pen-
tru protejarea relaţiilor sociale din 
domeniul de referinţă prin incrimi-
narea şi pedepsirea faptelor preju-
diciabile care le vatămă efectiv sau 
care le pune în pericol. 

Cu referinţă la perspectiva per-
fecţionării cadrului incriminator 
naţional, considerăm că legiuitorul 
autohton ar trebui să revadă politica 
incriminatoare în privinţa faptelor 
ce presupun abandonul de familie, 
neexecutarea obligaţiei de educaţie 

şi protecţie a minorului, precum şi 
relele tratamente aplicabile în pri-
vinţa acestuia. 
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Introducere. Părinţii sînt figuri 
importante în creşterea şi edu-

carea copilului. În special ei au rol 
decisiv în dezvoltarea lui emoţiona-
lă şi socială, de aceea, atunci cînd 
părinţii se separă, de cele mai multe 
ori, emoţiile sînt cele care predomi-
nă în luarea oricăror decizii. Totuşi, 
indiferent ce ar simţi părinţii, este 
foarte important să-şi pună copiii pe 
primul loc, ţinînd cont de nevoile şi 
interesele acestora. Originea noţiu-
nii de interes superior al copilului 
provine din realizarea faptului că 
acesta este un individ care are nevoi 
şi drepturi distincte de cele ale pă-
rinţilor. Adică, interesul său ar putea 
fi diferit de cel al părinţilor sau tu-
torilor săi. Prin urmare, este normal 
ca interesul copilului să prevaleze în 
faţa altor interese atunci cînd se iau 
măsuri cu privire la copil.

Potrivit autorilor Ghidului de 
aplicare în practică a Convenţiei 
cu privire la drepturile copilului 
(2001), Rachel Hodgkin şi Peter 
Newell, conceptul de „interes su-
perior” al copilului a fost subiec-
tul mai multor analize academice 

menite să‐i asigure o dezvoltare 
fizică, mentală, spirituală şi socială 
normale, în condiţiile libertăţii şi 
demnităţii. În adoptarea legilor ne-
cesare realizării acestui scop, se va 
avea în vedere interesul superior al 
copilului” [11].

Potrivit caracterizării făcute de 
Comitetul pentru drepturile copilu-
lui din cadrul ONU, „interesul supe-
rior al copilului” este principiul care 
a format „nucleul central, principiul 
diriguitor” al întregii Convenţii. 
Convenţia se construieşte în între-
gime pe principiul interesului su-
perior al copilului, principiu a cărui 
respectare se garantează încă de la 
început prin art. 3 alin. (1) din Con-
venţie, care prevede că „în toate ac-
ţiunile care privesc copiii, întreprin-
se de instituţiile de asistenţă socială, 
publice sau private, de instanţele 
judecătoreşti, autorităţile adminis-
trative sau de organele legislative, 
interesele copilului vor prevala”, iar 
statele părţi ale Convenţiei se obli-
gă „să asigure copilului protecţia şi 
îngrijirea necesară în vederea asi-
gurării bunăstării sale, ţinînd seama 
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SUMMARY
The principle which constitutes the supreme landmark in the judicial and extrajudicial procedure in which are involved 
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REZUMAT

Principiul care constituie reperul suprem în procedurile judiciare şi extrajudiciare în care sînt implicaţi copiii este inte-
resul superior al copilului. Acesta constă în rezolvarea procedurilor şi diferendelor în care sînt implicaţi copii, astfel încît 
dezvoltarea lor fizică şi psihică, accesul la educaţie, mediul familial şi integrarea lor în societate să fie cît mai puţin afectate, 
iar drepturile lor să fie ocrotite integral şi efectiv. De aceea, acest principiu este considerat ca fiind “superior”, în sensul de 
întîietate faţă de orice alte interese existente în cauzele care implică minori.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, în toate acţiunile care privesc 
copiii, întreprinse de instituţiile de asistenţă socială publice sau private, de instanţele judecătoreşti, de autorităţile adminis-
trative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala.

Cuvinte-cheie: interes superior, copil, familie, drepturi ale copilului, drepturi şi obligaţii părinteşti, autorităţi publice

decît orice alt concept al Conven-
ţiei. [9, p. 37]. 

Aşadar, interesul superior al 
copilului este o noţiune abstractă, 
destul de greu de stabilit, astfel că 
realizarea lui presupune recunoaş-
terea şi garantarea unor prerogative 
fundamentale ale copilului şi ale 
omului în general, cu menţiunea 
că garantarea lor în cazul copilului 
presupune luarea în considerare a 
faptului că un copil are nevoi speci-
ale datorită vîrstei şi gradului său de 
maturitate. 

Una dintre primele reglementări 
internaţionale ale acestui principiu 
se regăseşte, încă din anul 1924, 
în Declaraţia drepturilor copilului, 
adoptată de Liga Naţiunilor, prin 
care se precizează că „omenirea 
datorează copilului ce‐i mai bun 
din ceea ce poate oferi”. Prevede-
rea dată a fost preluată şi dezvoltată 
în Declaraţia drepturilor copilului, 
adoptată în 1959 de Adunarea Na-
ţională a Naţiunilor Unite, care pre-
vede că: „Copilul se va bucura de 
o protecţie specială şi i se vor oferi 
facilităţi prin lege şi prin mijloace 
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de drepturile şi obligaţiile părinţilor 
săi, ale reprezentanţilor săi legali 
sau ale altor persoane cărora acesta 
le‐a fost încredinţat în mod legal, şi 
în acest scop vor lua toate măsurile 
legislativeşi administrative cores-
punzătoare” [11].

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. În scopul efectuării unei 
cercetări ample a particularităţilor 
principiului interesului superior al 
copilului, am utilizat următoare-
le metode de cercetare ştiinţifică: 
metoda istorică, folosită pentru 
efectuarea studiului privind noţiu-
nile şi sintagmele cu privire la pro-
blema de abordare a principiului; 
metoda logică, folosită în vederea 
interpretării cadrului normativ şi 
doctrinar; metoda comparativă, 
utilizată întru prezentarea particu-
larităţilor principiului interesului 
superior al copilului; 

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Formularea principiului arată că 
obiectivul acestuia este foarte larg, 
cuprinzînd toate acţiunile cu referire 
la copii ca grup social. Implementa-
rea lui reprezintă o obligaţie de prim 
ordin pentru statele-părţi la Conven-
ţie. În acest scop, prin art. 3 alin. (2) 
al acesteia, statele „se angajează să 
asigure copilului protecţia şi îngri-
jirile necesare pentru bunăstarea sa, 
ţinînd cont de drepturile şi obliga-
ţiile părinţilor săi, ale tutorilor săi, 
ale altor persoane legal responsabile 
pentru el, şi vor lua, în acest scop, 
toate măsurile legislative şi admi-
nistrative corespunzătoare” [4]. În 
afară de această sintagmă, textul 
Convenţiei mai foloseşte cu aceeaşi 
semnificaţie şi formulele „interes 
suprem” (art. 9 alin. (1) şi (3), art. 
18 alin. (1), art. 21 din Convenţia 
cu privire la drepturile copilului) şi 
„interes major” (art. 37, art. 40 din 
Convenţia cu privire la drepturile 
copilului). 

Acest principiu este inclus şi în 
alte texte ale actelor normative in-
ternaţionale, precum: Convenţia 
cu privire la Eliminarea Tuturor 
Formelor de Descriminare Faţă de 
Femei[17] (în vigoare pentru R. 
Moldova din 31 iunie 1994), care 
prevede în art. 16 lit. d) că „în toate 
prevederile referitoare la căsătorie 
şi relaţiile de familie, interesul su-
perior al copilului va prevala în toa-

te situaţiile”; Declaraţia cu privire 
la principiile sociale şi juridice apli-
cabile protecţiei şi bunăstării copii-
lor, îndiosebi din punctul de vedere 
al practicilor în materia adopţiei şi 
plasamentul familial, pe planurile 
naţional şi internaţional [5]. 

Recomandarea 874 (1979) a 
Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei precizează ca un prim prin-
cipiu următoarele: „copiii nu trebu-
ie să mai fie consideraţi proprietatea 
părinţilor, ci trebuie să fie recunos-
cuţi ca indivizi avînd propriile drep-
turi şi nevoi” [12]. Acest principiu 
nu apare în niciunul din cele două 
pacte internaţionale, dar Comitetul 
pentru Drepturile Omului s-a referit 
în două comentarii asupra Pactului 
Internaţional cu privire la Drepturile 
Civile şi Politice la interesul supe-
rior al copilului ca la considerentul 
„suprem”, în caz de separare sau di-
vorţ [9, p. 39].

Comitetul pentru Drepturile Co-
pilului, în acest sens, s-a expus că 
articolele care se conţin în Conven-
ţie sînt interdependente şi trebuie 
privite ca un întreg. Astfel, princi-
piile nedescriminării, al dreptului 
la viaţă, la supravieţuire şi dezvol-
tare sînt principii fundamentale în 
procesul de stabilire a intereselor 
superioare ale copilului aflat într-o 
situaţie specială, sau ale unui grup 
de copii. 

Interesul copilului este confi-
gurat de totalitatea drepturilor sale 
fundamentale, cum ar fi dreptul la 
integritate fizică şi psihică, drep-
tul la identitate, dreptul la liberă 
exprimare şi dreptul la libertatea 
de gîndire, dreptul la protecţia îm-
potriva oricăror forme de violenţă, 
vătămare, abuz fizic sau mintal, 
abandon şi neglijenţă, dreptul la 
învăţătură etc., drepturi la care 
trebuie să se raporteze acţiunile tu-
turor factorilor „ale căror respon-
sabilităţi generale, sectoriale ori 
specifice implică relaţia cu copilul 
– de la părinţi la sistemul de învă-
ţămînt, sistemul medical, societa-
tea în ansamblul ei” [8, p. 529].

Principiul interesului superior 
al copilului este impus inclusiv în 
legătură cu drepturile şi obligaţiile 
ce revin părinţilor copilului, altor 
reprezentanţi legali ai săi, precum şi 
oricăror persoane cărora acesta le-a 

fost plasat în mod legal. Reprezintă 
singura finalitate a acţiunilor părin-
ţior şi singurul criteriu care justifi-
că intervenţia statului în raporturile 
dintre părinţi şi copii. Acest interes 
trebuie avut în vedere atunci cînd 
exercită drepturile şi îndatoririle ce 
compun ocrotirea părintească, dar şi 
de stat atunci cînd îşi exercită func-
ţiiile legislativă, executivă şi jude-
cătorească în probleme referitoare 
la copii sau în care sînt inplicaţi co-
piii [10, p. 272].

Cercetările au arătat că este în 
interesul superior al copilului dacă:

– copilul este crescut de ambii 
părinţi împreună, chiar dacă aceştia 
locuiesc separat;

– fiecare părinte îl încurajează 
pe copil să păstreze relaţii bune cu 
celălalt părinte;

– copilului îi este explicat mo-
dul în care funcţionează înţelegerea 
dintre părinţi, în special cu privire la 
modul în care îşi va petrece timpul 
cu fiecare dintre ei;

– copilul nu trebuie să fie expus 
la niciun conflict dintre părinţi, indi-
ferent de subiectul acestuia;

– părinţii îl sprijină pe copil să 
păstreze relaţiile cu persoanele im-
portante, de referinţă, din viaţă lui, 
atît cu membrii ai familiei, în speci-
al cu bunicii, cît şi cu prietenii;

– noii parteneri ai părinţilor tre-
buie să aibă o relaţie bună cu copilul 
şi să sprijine planul părinţilor în ceea 
ce priveşte exercitarea autorităţii 
părinteşti, dreptul de vizită etc., noii 
parteneri ai părinţilor fiind pioni im-
portanţi care pot face să funcţioneze 
înţelegerea sau nu, iar copilul trebu-
ie să înţeleagă rolul lor, şi anume că 
prin aceasta celălalt părinte nu este 
înlocuit [11].

Autorii Терехина С.В., Пимонов 
В.А. (2016) consideră că interesul 
superior al copilului urmează a fi 
luat în consideraţie în orice tip de 
procedură, indiferent de prescrierea 
expresă a respectării acestuia în nor-
mele legale [18, p. 96].

Este evident că acest principiu 
şi modul în care el acţionează con-
stituie o modalitate prin care statul 
exercită protecţia sa asupra copilu-
lui şi familiei în general. Deşi este 
menţionată practic peste tot în regle-
mentările Codului familiei ce ţine 
de drepturile copilului, noţiunea de 
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interes al copilului nu este determi-
nată şi nici măcar nu este elucidat 
cît de cît conţinutul acestei noţiuni.

Prin adoptarea Legii privind pro-
tecţia specială a copiilor aflaţi în si-
tuaţie de risc şi a copiilor separaţi de 
părinţi, această lacună legală a fost 
acoperită, astfel că, conform pre-
vederilor art. 3 din respectiva lege, 
interesul superior al copilului repre-
zintă asigurarea condiţiilor adecvate 
pentru creşterea şi dezvoltarea ar-
monioasă a acestuia, ţinînd cont de 
particularităţile individuale ale per-
sonalităţii lui şi de situaţia concretă 
în care se află [13].

În întreg textul Codului famili-
ei, dar şi în conţinutul Legii privind 
drepturile copilului, sînt des utili-
zate sintagmele: „interesele copi-
lului”, „interesele copiilor minori” 
etc., însă nu este elucidat conţinutul 
acestora. Totodată, în prevederile 
Codului familiei se regăseşte şi este 
des folosită sintagma „interes legi-
tim al copilului”. Astfel, de exemplu, 
în art. 53 alin. (1)-(3), alin. (5)-(6) 
din Codul familiei: „(1) Copilului i 
se garantează apărarea drepturilor 
şi intereselor sale legitime”, „(5) În 
cazul încălcării drepturilor şi intere-
selor legitime ale copilului, inclusiv 
prin neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare de către părinţi 
(a unuia dintre ei) a obligaţiilor de 
întreţinere, educaţie şi instruire, sau 
în cazul abuzului de drepturile pă-
rinteşti, copilul poate să se adreseze 
de sine stătător autorităţii tutelare 
pentru apărarea drepturilor şi intere-
selor sale legitime, iar de la vîrsta de 
14 ani – instanţei judecătoreşti”; în 
art. 61 alin. (3) din Codul familiei: 
„În cazul existenţei unor conflic-
te de interese între părinţi şi copii, 
autoritatea tutelară este obligată să 
numească un reprezentant pentru 
apărarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale copilului” [3].

Vom menţiona că sintagma „in-
teres legitim” este una deosebită de 
sensul dat sintagmei „interesul co-
pilului” în Convenţia cu privire la 
drepturile copilului. Astfel, conform 
doctrinei [1, p. 15], interesul legitim 
are două accepţiuni:

a) Interesul legitim ca atitudine 
a titularului dreptului faţă de încăl-
carea sau contestarea dreptului;

b) Interesul legitim ca o catego-

rie juridică independentă de dreptul 
subiectiv, pasibilă de apărare.

În prima accepţiune, interesul le-
gitim este privit ca fiind o atitudine 
subiectivă a titularului dreptului su-
biectiv civil încălcat faţă de încălca-
rea existentă şi necesitatea apărării 
acestuia.

În cea de-a doua accepţiune, in-
teresul legitim reprezintă o catego-
rie independentă de dreptul subiec-
tiv, care poate fi protejată de sine 
stătător de acesta.

Aşadar, interesul legitim repre-
zintă o prerogativă legală, în urma 
exercitării căreia persoana urmăreş-
te confirmarea anumitor circumstan-
ţe de fapt, de care depinde apariţia, 
modificarea sau stingerea anumitor 
drepturi subiective, proprii sau ale 
terţilor [1, p. 17].

Adică se porneşte de la recu-
noaşterea copilului ca persoană, 
recunoscîndu‐i şi garantîndu‐i 
acestuia toate drepturile civile, so-
ciale, culturale, politice, economice 
etc., începînd cu modul în care se 
dezvoltă copilul şi implicit discer-
nămîntul acestuia, cu nevoile de 
ghidare şi de formare, pînă la atin-
gerea maturităţii. Astfel, norma de 
drept este chemată înainte de toate 
să vegheze la respectarea tuturor 
drepturilor copilului şi implicit să 
reglementeze anumite măsuri speci-
ale de asistenţă, protecţie şi ocroti-
re, în primul rînd prin părinţi, dar şi 
prin intermediul unor instituţii care 
au la bază principiul ocrotirii intere-
sului superior al copilului.

Comitetul pentru drepturile copi-
lului, organismul internaţional creat 
în baza prevederilor Convenţiei cu 
privire la drepturile copilului în sco-
pul examinării progreselor înregis-
trate de statele-părţi în executarea 
obligaţiilor pe care şi le-au asumat 
în virtutea Convenţiei, în Recoman-
darea generală nr. 14 (2013) privind 
dreptul copilului de a i se acorda 
atenţie primordială asigurării celei 
mai bune realizări a intereselor sale, 
stabileşte, în pct. 6, că conceptul in-
teresului superior al copilului este 
trihotomic şi presupune: 

Drept material1. . Copilul are 
dreptul ca în oricare chestiune ce 
îl priveşte, orice decizie să fie luată 
avînd în vedere interesul lui supe-
rior; acest drept este menţionat în 

legislaţia naţională, dar mai ales în 
reglementările internaţionale, astfel 
că, potrivit Comitetului pentru drep-
turile copilului, acest drept este pre-
văzut în textul Convenţiei cu privire 
la drepturile copilului, iar pentru ca 
acesta să fie aplicat în legislaţiile 
interne, nu este necesar adoptarea 
cărorva reglementări naţionale.

Principiu fundamental de 2. 
drept. Toate reglementările naţiona-
le şi internaţionale în materia drep-
turilor copilului vor fi interpretate 
şi aplicate în strictă conformitate 
cu principiul interesului superior al 
copilului.

Regulă de procedură3. . Cînd 
urmează a fi luată o decizie pri-
vitoare la un copil sau un grup de 
copii, procesul luării unei atare de-
cizii va include şi aprecierea posi-
bilei influenţe (pozitive sau negati-
ve) a deciziei ce va fi luată asupra 
copilului sau grupului de copii vi-
zaţi [15, p. 39].

Revenind la categoria utilizată în 
textul Convenţiei cu privire la drep-
turile copilului, dar şi în actele naţio-
nale în materia drepturilor copilului 
– cea de „interes suprem sau superi-
or al copilului”, vom concluziona că 
conţinutul acestuia nu este elucidat 
pe deplin de actele internaţionale şi 
cele naţionale în domeniu.

A înţelege şi a lua în consideraţie 
la examinarea cauzei interesele co-
pilului este o sarcină dificilă pentru 
instanţa de judecată, dar şi pentru 
autorităţile tutelare, întrucît concep-
ţiile despre interesele copilului la 
părinţi, autorităţile tutelare, instanţa 
de judecată sînt diferite, în funcţie 
de tipul de personalitate şi ideile 
proprii despre familie şi educaţia co-
pilului. În acest sens, este problema-
tică participarea părinţilor în calitate 
de reprezentanţi legali ai copilului, 
de exemplu, în procesele privind 
determinarea domiciliului acestu-
ia, pentru că în astfel de situaţii se 
crează un conflict de interese între 
interesele părintelui sau ale părinţi-
lor – de a stabili domiciliul copilului 
cu sine, şi interesele copilului – de a 
se determina cu cine din părinţi ar fi 
mai bine ca domiciliul copilului să 
fie stabilit. Aşa cum examinarea de 
către instanţele de judecată a aces-
tei categorii de litigii se realizează 
ţinînd cont de interesele copilului, 
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anume acestea sînt obiectul apărării 
în instanţele de judecată, şi nu copi-
lul însuşi. În atare situaţii, interesele 
copilului devin o armă în mîinile 
părinţilor în satisfacerea propriilor 
interese, care de multe ori pot să 
nu coincidă cu interesele copilului. 
O altă problemă ce poate să apară 
este problema criteriilor după care 
să se conducă autorităţile tutelare în 
depistarea situaţiilor de conflict de 
interese între părinţi şi copil.

În Dicţionarul explicativ al limbii 
române [7, p. 211], noţiunii de „con-
flict” îi este dată următoarea tălmă-
cire: „neînţelegere, ciocnire de inte-
rese, dezacord, antagonism, ceartă, 
diferend, discuţie (violentă)”.

În legislaţia naţională, „conflic-
tul de interese” în anumite materii 
este reglementat expres prin acte 
normative. Astfel, conform preve-
derilor Legii cu privire la conflictul 
de interese, reprezintă conflict de 
interese „conflictul dintre exercita-
rea atribuţiilor funcţiei deţinute şi 
interesele personale ale persoanelor 
prevăzute la art. 3, în calitatea lor de 
persoane private, care ar putea influ-
enţa necorespunzător îndeplinirea 
obiectivă şi imparţială a obligaţii-
lor şi responsabilităţilor ce le revin 
potrivit legii”, prevederi aplicabile 
persoanelor care exercită funcţii de 
demnitate publică, funcţii publice 
sau alte funcţii. [13]

Situaţia conturată mai sus, a pro-
babilităţii existenţei conflictului de 
interese între intersele părinţilor şi 
cele ale copilului, este rezolvată prin 
instituirea participării obligatorii a 
autorităţilor tutelare la examinarea 
cauzelor privind determinarea do-
miciliului copilului. Anume autori-
tăţile tutelare sînt cele care veghea-
ză ca în cadrul procesului interesele 
copilului să primeze şi ca interesele 
părinţilor să nu afecteze, în vreun 
fel, interesele copilului. Astfel că, pe 
lîngă prezentarea avizului prin inter-
mediul căruia autoritatea tutelară îşi 
exprimă poziţia referitor la proble-
ma în litigiu şi prin care ea aduce la 
cunoştinţă judecătorului informaţii 
pe care acesta nu are posibilitatea 
de a le afla prin alte modalităţi, au-
torităţile tutelare mai îndeplinesc o 
funcţie – cea de garant al supremaţi-
ei intereselor copilului. 

Cele menţionate mai sus sînt 

fundamentate şi de prevederile art. 
61 alin. (3) din Codul familiei, în 
conformitate cu care: „În cazul exis-
tenţei unor conflicte de interese între 
părinţi şi copii, autoritatea tutelară 
este obligată să numească un repre-
zentant pentru apărarea drepturilor 
şi intereselor legitime ale copilului”. 
Cu toate că această prevedere este 
expres inserată în textul Codului fa-
miliei, acesta nu prevede un meca-
nism de realizare a prerogativei date 
a autorităţii publice şi nici nu preve-
de careva condiţii de care reprezen-
tantul legal numit în această situaţie 
să ţină cont. Considerăm că, totuşi, 
reprezentantul numit în condiţiile 
art. 61 alin. (3) din Codul familiei nu 
va putea să înlocuiască părintele ale 
cărui drepturi părinteşti faţă de copil 
nu au fost retrase. Reprezentantul le-
gal astfel numit va avea doar funcţia 
de control asupra respectării în fa-
milie a drepturilor şi intereselor co-
pilului şi se va putea expune asupra 
măsurilor ce urmează a fi întreprinse 
în vederea copilului pentru realiza-
rea intereselor acestuia. [3]

Doctrinarii ruşi susţin că în ca-
drul controlului exercitat de către 
autorităţile tutelare asupra suprema-
ţiei, în orice situaţie, a intereselor 
copilului şi în cadrul depistării si-
tuaţiilor de conflict de interese între 
părinţi şi copil apar mai multe pro-
bleme. Una dintre acestea poate fi 
constatarea izvoarelor şi metodelor 
de obţinere a informaţiei referitor la 
apariţia conflictului de interese între 
părinţi şi copil [18, p. 97] .

Concluzii. Din cele menţionate 
vom reitera că principiul interesului 
superior al copilului va prevala în 
toate demersurile şi deciziile care 
privesc copiii, întreprinse de auto-
rităţile publice şi private, precum şi 
în cauzele soluţionate de instanţele 
judecătoreşti. Determinarea inte-
resului copilului este o chestiune 
pur subiectivă şi depinde, în mare 
parte, de percepţia autorităţilor im-
plicate în soluţionarea cazurilor cu 
minori asupra intereselor majore ale 
copilului. Astfel, pe lîngă funcţia 
de apărare a drepturilor copilului, 
menţionată în prevederile art. 52 
alin. (2) din Codul familiei, autori-
tăţile tutelare mai exercită şi funcţia 
de ocrotire a drepturilor şi interese-
lor copilului, fapt care, considerăm, 

trebuie să fie reglementat expres în 
Codul familiei.
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Introducere. Este cunoscut 
faptul că a preveni o secesi-

une, care se face contrar spiritului 
principiilor dreptului internaţional, 
înseamnă a evita un conflict de na-
tură să pună în pericol securitatea în 
regiune sau, în virtutea unor împre-
jurări, chiar securitatea internaţio-
nală [12, p. 3]. Dinamica răspîndirii 
focarelor separatiste a devenit îngri-
jorătoare în zilele noastre. Istoria a 
demonstrat cu regularitate că fiecare 
fenomen separatist pune în pericol 
cele mai importate valori sociale, 
generînd violenţă şi insecuritate. Fi-
ind obiectul nenumăratelor studii şi 
cercetări ştiinţifice, separatismul a 
rămas la fel de imprevizibil şi dificil 
pentru prevenire şi soluţionare, fapt 
ce impulsionează cercetarea conti-
nuă şi mai aprofundată a acestuia. 
Odată cu dezvoltarea umanităţii s-a 
schimbat şi fenomenul de separa-
tism. Astfel, în conflictele moderne, 
făptuitorii au început să aplice pe 
larg metode soft power în vederea 
atingerii scopului urmărit, însă chiar 
şi în pofida acestor circumstanţe, fe-
nomenul separatismului poartă în 
esenţă acelaşi caracter violent ca şi 
în trecutul îndepărtat.

Fenomenul separatismului nu 
este străin în R. Moldova, or, în anii 
‘90, teritoriul din stînga Nistrului a 
fost scos prin secesiune de sub con-
trolul suveran al statului. În pofida 

faptului că tendinţele secesioniste 
din ţara noastră sînt asemănătoare 
cu cele din Georgia, Azerbaidjan 
sau Ucraina (spaţiul post-sovietic), 
considerăm oportună analiza altor 
focare separatiste din diferite părţi 
ale lumii, care va oferi posibilitatea 
cercetării multiaspectuale a aces-
tora. În studiul ştiinţific de faţă se 
analizează metodele şi mijloacele 
de operare ale separatiştilor din Ir-
landa de Nord şi din R. Moldova. 
O atenţie deosebită este acordată 
comportamentului manifestat de că-
tre secesionişti în cazul celor două 
conflicte, care în fine va evidenţia 
natura ilegală a acestora.

Materiale şi metode utilizate. 
În vederea realizării studiului dat 
au fost utilizate surse privind con-
flictul din Irlanda de Nord şi din R. 
Moldova, precum şi alte materiale 
relevante publicate în ţara noastră 
şi peste hotare. În lucrare au fost 
aplicate diferite metode de cerceta-
re ştiinţifică: analitică, comparativă, 
generalizatoare etc.

Scopul prezentului articol ştiin-
ţific este de a efectua o analiză ge-
nerală a fenomenului de separatism 
din cele două ţări, punîndu-se ac-
centul pe metodele şi mijloacele de 
operare ale separatiştilor în fiecare 
caz în parte. 

Rezultate şi discuţii. Europa de 
Nord a nimerit în atenţia publicului 

mondial prin conflictul sîngeros din 
Irlanda de Nord (insula Irlanda), 
care a intrat în faza activă în anul 
1968 şi s-a încheiat în 1998 prin 
semnarea Tratatului de pace denu-
mit Belfast Agreement sau Good 
Friday Agreement. Disputele de se-
cole dintre britanici şi irlandezi au 
probat în ultimă instanţă apartenenţa 
Irlandei de Nord la unitatea britani-
că, atît prin rădăcinile sale istorice, 
cît şi prin voinţa populaţiei locale, 
fiind în majoritate britanici. 

Cauzele izbucnirii acestui focar 
sînt diverse: pretenţiile teritoriale, 
divergenţele religioase dintre lo-
calnicii catolici şi cei protestanţi, 
precum şi factorul etnic, care a fost 
unul decisiv pentru începerea vio-
lenţelor. 

În Irlanda de Nord, forţele unio-
niste promovau activ unirea teritori-
ală a regiunii cu Republica Irlanda. 
Chiar şi pînă în prezent autorităţile 
irlandeze evită să opereze cu terme-
nul Irlanda de Nord, limitîndu-se la 
expresia „în nord” sau pur şi simplu 
„în nordul ţării”. Un alt exemplu re-
levant este denumirea oraşului Lon-
donderry din regiune, care în niciun 
caz nu va fi numit astfel de către ir-
landezi, ci doar Derry, considerînd 
că cuvîntul London ţine exclusiv de 
prezenţa britanică. Ceea ce demon-
strează că cei de la Dublin nu recu-
nosc apartenenţa regiunii la Regatul 
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Unit al Marii Britanii chiar şi în po-
fida aprobării mecanismelor de re-
glementare paşnică în acest sens. În 
urma unor discuţii cu reprezentanţii 
departamentului de externe din or. 
Dublin, Republica Irlanda [18], am 
fost informaţi că autorităţile irlan-
deze au o poziţie deschisă faţă de 
unirea celor două teritorii, susţinînd 
că acest teritoriu istoric le aparţine 
lor şi, mai devreme sau mai tîrziu, 
reunificarea celor două teritorii va 
avea loc.

Cît priveşte factorul religios într-
un focar separatist, istoria a cunos-
cut mai multe conflicte de sorginte 
separatistă în acest sens, care au 
arătat că componenta religioasă nu 
lasă mult spaţiu de discuţii şi este ca 
o extremă pentru fiecare parte din 
conflict. 

Este unanim cunoscut faptul că 
nimeni nu este în drept să facă abs-
tracţie de la religia omului, pentru 
că dreptul la convingerea religioasă 
este unul universal. Fiecare persoa-
nă are dreptul de a-şi alege sau de 
a-şi manifesta religia, fără îngrădiri 
din partea statului, a unor grupuri 
sau persoane [20]. În contextul ce-
lor expuse, este uşor de prevăzut 
care pot fi consecinţele negative ale 
disputelor de ordin religios dintre 
oameni, iar procesul de instaurare a 
păcii în astfel de cazuri deseori s-a 
dovedit a fi unul foarte anevoios.

În Irlanda de Nord, religia a ser-
vit drept un catalizator al conflictu-
lui. Adepţii confesiunii catolice ma-
nifestau ură faţă de cei protestanţi şi 
viceversa. Ura a generat violenţa, 
care într-o anumită etapă s-a trans-
format într-un adevărat masacru. 
Este interesant faptul că la întreba-
rea care este diferenţa dintre con-
fesiunea catolică şi cea protestantă, 
adepţii învrăjbiţi ai celor două părţi 
nu cunosc răspunsul exact. Datori-
tă acestor circumstanţe, Irlanda de 
Nord a găzduit instituţii de învăţă-
mînt atît pentru elevi de confesiune 
catolică, cît şi pentru cei protestanţi. 
La întrebarea dacă ar putea astăzi 
protestanţii să înveţe în instituţiile 
de învăţămînt ale catolicilor, un lo-
cuitor din or. Belfast [18] a răspuns 
franc că nu, pentru că ar putea fi 
tachinat atît de mult, încît nu ar re-
zista nici 2 săptămîni. Acestea arată 
că factorul religios are o influenţă 

puternică chiar şi după 17 ani de la 
încetarea focului în regiune.

Nu poate fi trecut cu vederea nici 
factorul etnic; conflictele etnice au 
însoţit omenirea din cele mai stră-
vechi timpuri. Componenta etnică 
la fel a servit drept o cauză de de-
clanşare a conflictului din Irlanda de 
Nord. Vechea dilemă din regiune în 
partea ce ţine de apartenenţa etnică 
a locuitorilor: britanică sau irlan-
deză? – o întrebare simplă, dar atît 
de sensibilă. Pînă în prezent, acest 
factor mai persistă în regiune. Ma-
joritatea populaţiei regiunii deţine 
cetăţenie dublă –atît a Republicii 
Irlanda, cît şi a Marii Britanii. Unii 
însă din principiu deţin doar o cetă-
ţenie, fapt ce a adus la situaţia că doi 
vecini care împart practic aceeaşi 
curte deţin paşapoarte diferite. 

Comunicînd cu mai mulţi local-
nici din or. Belfast, din Irlanda de 
Nord [18], despre apartenenţa lor 
etnică, am constatat că ei se consi-
deră în egală măsură atît irlandezi, 
cît şi britanici. Răspunsul unuia din-
tre ei la întrebarea cine se consideră 
irlandez sau britanic, a sunat în fe-
lul următor: „Viaţa este prea scurtă 
pentru astfel de preocupări”.

Deşi originile acestei dispute vin 
din trecutul îndepărtat, faza activă a 
mişcărilor separatiste în regiune a 
început la sfîrşitul anilor ‘70 ai se-
colului trecut, cînd, pentru a stopa 
violenţele care, din cauza confrun-
tărilor dintre formaţiunile paramili-
tare, forţelor armate, precum şi ale 
voluntarilor din regiune, au atins 
nivelul critic, Guvernul Marii Brita-
nii a dislocat forţele sale armate în 
regiune. 

Conform datelor oferite de au-
torităţile din regiune, numărul celor 
care şi-au pierdut viaţa este de apro-
ximativ 6000 de persoane, deşi unele 
voci pledează pentru o cifră cu mult 
mai mare. După cum susţin martorii 
oculari ai acelor evenimente drama-
tice [18], zilnic aveau loc reţineri, 
mulţi oponenţi politici erau puşi în 
detenţie fără proces de judecată, oa-
menii nu aveau încredere în poliţie. 
Părţile implicate în procesul de ne-
gocieri au sesizat importanţa stopă-
rii conflictului atunci cînd acesta a 
deviat considerabil de la obiectivele 
politice şi s-a transformat într-o ade-
vărată agresiune. Tinerii începeau 

să se urască tot mai mult unii pe alţii 
şi discutau instantaneu despre răz-
bunare, neavînd motive serioase de 
a face acest lucru. „Conflict de dra-
gul conflictului” – astfel au denumit 
starea de fapt a evoluţiei evenimen-
telor de atunci unii negociatori din 
regiune.

Din spusele unor persoane care 
au participat la masa de negocieri 
pentru încetarea focului [18], si-
tuaţia era dificilă, participanţii nu 
aveau luxul de a alege interlocutorii, 
dar simţeau cu tot sufletul că trebuie 
să schimbe ceva. „Ei se considerau 
o comunitate cu viziuni diferite, dar 
totuşi o comunitate” [18]. Aripa pa-
ramilitară IRA (Armata Republicană 
Irlandeză) a acceptat totuşi tratative-
le cu guvernul britanic. Negociatorii 
înţelegeau că procesul complex din 
care fac parte nu va lua sfîrşit oda-
tă cu semnarea unui acord în acest 
sens şi că un volum enorm de lucru 
va trebui realizat anume după sem-
narea lui [18]. Atunci au luat naştere 
termini ca justiţie în tranziţie, comu-
nitate în tranziţie şi o poliţie profe-
sionistă care cunoaşte ce înseamnă 
supremaţia legii şi în care oamenii 
ar putea avea încredere. 

După negociatorii din Irlanda de 
Nord, scopul celor ce au trecut prin 
aceste probleme este de a educa o 
generaţie care să înţeleagă calea 
dificilă parcursă pentru instaurarea 
păcii şi în niciun caz să nu revină la 
conflict. Acum, după aproape 20 de 
ani de la încetarea focului, oamenii 
mai au frustrări şi frică, dar nu ca 
înainte. Părţile au avansat mult în 
soluţionarea conflictului, însă ori-
cum mai există multe provocări în 
adresa păcii şi securităţii din regi-
une. 

Fenomenul separatismului din 
R. Moldova este diferit de cel din 
Irlanda de Nord. Însuşi terminul 
Transnistria este o noţiune mai mult 
politică decît geografică [14]. 

Avem noi oare antagonisme et-
nice cu locuitorii din stînga Nistru-
lui? Cu siguranţă că nu şi, chiar dacă 
unele voci promovează această idee, 
nu există niciun argument în acest 
sens [7, p. 65]. Majoritatea populaţi-
ei vorbitoare de limba rusă locuieşte 
anume în partea dreaptă a Nistrului, 
fapt ce exclude din start chestiu-
nea incompatibilităţii convieţuirii 
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minorităţilor etnice sau încălcarea 
drepturilor acestora. Iar celor care 
promovează terminul de „popor 
transnistrean” li se poate pune o 
simplă întrebare: de ce în şapte sate 
de pe malul stîng al Nistrului „po-
porul transnistrean” nu s-a format, 
iar populaţia de aici chiar şi-a apărat 
cu arma în mînă dreptul de a rămîne 
sub jurisdicţia Republicii Moldova? 
[11, p. 10]. Un alt argument nu mai 
puţin important ne serveşte perioada 
sovietică a ţării, care a demonstrat 
că poporul nostru este în stare să 
convieţuiască în armonie nu doar cu 
grupurile minoritare de ruşi, ucrai-
neni, dar şi cu multe altele.

Nu există nici divergenţe de or-
din religios în interiorul ţării, pentru 
că atît locuitorii de pe malul drept 
al r. Nistru, cît şi cei de pe malul st-
îng sînt în majoritate de confesiune 
creştină ortodoxă. Flagelul de sepa-
ratism a luat amploare în Moldova 
în clipe culminante – destrămarea 
fostei Uniuni Sovietice, tendinţa de 
a obţine independenţă, precum şi 
consolidare multiaspectuală a statu-
lui au servit drept condiţii favorabile 
pentru divizarea de facto a teritoriu-
lui nostru [5].

În vederea atingerii obiectivu-
lui principal al studiului de faţă, şi 
anume determinarea metodelor şi 
mijloacelor de operare ale secesio-
niştilor din Irlanda de Nord şi din 
Republica Moldova, o să purcedem 
la analiza nemijlocită a acestora.

Unul dintre mijloacele de ope-
rare ale secesioniştilor în cele două 
cazuri abordate este dezinformarea. 
Mijloacele de informare sînt pre-
dispuse la dezinformare prin însăşi 
funcţia lor [15, p. 163]. Deseori este 
răspîndită în mod selectiv doar acea 
informaţie care interesează, sperie 
sau şochează publicul. La fel ca şi în 
cazul mai multor focare secesionis-
te de pe mapamond, dezinformarea 
a servit drept un mijloc decisiv în 
declanşarea conflictului armat din 
regiunea transnistreană a Republicii 
Moldova. 

Revenind la evenimentele anului 
1992, constatăm că procesul de dez-
informare, care a avut loc pe cele 
două maluri ale r. Nistru a fost unul 
de amploare. Secesioniştii preme-
ditat răspîndeau informaţii privind 
posibila reunificare a Moldovei cu 

România sau despre intenţia Chişi-
năului de a impune forţat locuitorii 
de etnii străine din ţară să vorbeas-
că şi să scrie doar în limba română, 
ceea ce prezintă doar cîteva exem-
ple din arsenalul de dezinformare 
folosit pe larg de către făptuitori 
pentru aţîţarea spiritelor în rîndu-
rile populaţiei. Odată cu începerea 
primelor confruntări militare dîn 
stînga Nistrului, mai multe surse 
de informare în masă (televiziune, 
radio, presă etc.) au început să răs-
pîndească activ informaţii eronate 
despre faptul că forţele armate de la 
Chişinău, fiind dotate cu armament 
din România, urmează să atace regi-
unea. O altă modalitate de dezinfor-
mare promova activ ideea că însăşi 
România intenţionează să agreseze 
militar regiunea, ceea ce deconspiră 
dorinţa de a menţine faza activă a 
conflictului şi totodată de a inspira o 
senzaţie de existenţă a unui pericol 
din exterior. 

Răspîndirea informaţiilor erona-
te, precum că anume Chişinăul a co-
mis o agresiune militară în vara anu-
lui 1992, a fost şi rămîne obiectivul 
primordial ale Tiraspolului. Discre-
ditarea Poliţiei Republici Moldova, 
acuzînd colaboratorii de maltratare 
şi omor al mai multor persoane ci-
vile din regiune, este o acţiune care 
face parte din acelaşi scenariu de 
dezinformare. După spusele sece-
sioniştilor, „fărădelegile” comise în 
regiune de către forţele Chişinăului 
au provocat o reacţie de răspuns din 
partea acestora, fiind nevoiţi să ape-
re populaţia locală. 

Liderii de la Tiraspol aplicau 
concomitent mai multe tehnici de 
dezinformare, una dintre cele mai 
frecvente fiind amestecul de adevăr 
şi minciună, răspîndit în acelaşi timp 
prin mai multe mijloace de informa-
re în masă, care producea un efect 
psihologic puternic asupra localni-
cilor. Unul dintre cele mai frecven-
te cazuri de asemenea semiadevăr 
constă în inexactitatea numărului de 
victime anunţat, în care se pare că 
nu există nici o limită pentru exage-
rările sau diminuările abuzive [15, 
p. 129]. Un exemplu în acest sens 
este dezinformarea generalului rus 
Aleksandr Lebed cu privire la nu-
mărul de victime din rîndurile po-
pulaţiei civile în vara anului 1992. 

Lui Lebed i s-au arătat mai multe 
corpuri neînsufleţite, printre care şi 
femei, pentru a arăta că agresiunea 
Chişinăului nu are limită. Însă nici 
pînă în prezent secesioniştii nu au 
prezentat nici o probă care ar de-
monstra vinovăţia combatanţilor 
moldoveni în aceste acţiuni inuma-
ne. Fiecare victimă civilă în regiune 
era prezentată de către secesionişti 
drept terorist ori jertfă a teroriştilor 
moldoveni. 

Confruntarea armată de pe Nis-
tru a luat sfîrşit odată cu semnarea 
acordului de încetare a focului pe 
data de 21 iulie 1992 [8, p. 4], însă 
războiul informaţional îndreptat îm-
potriva Republicii Moldova conti-
nuă pînă în prezent. Regimul de la 
Tiraspol nu ezită prin orice modali-
tate să distorsioneze adevărul în le-
gătură cu acele evenimente dramati-
ce. Un exemplu recent în acest sens 
este construcţia, în primăvara anului 
2015, în or. Bender a unui memori-
al în cinstea mai multor evenimente 
istorice care au avut loc în regiune. 
Mesajul mincinos gravat pe una 
dintre coloanele memorialului este 
următorul: «Мужество и массовый 
героизм жителей города Бендеры 
при отражении вооруженной 
агрессии Республики Молдова в 
1992 г. Бендерская трагедия».

Scopul acestei maşinării de dez-
informare este de a arăta comunită-
ţii internaţionale că Chişinăul vio-
lează grav drepturile populaţiei din 
regiune, iar violenţa, după cum cu-
noaştem, poate servi drept un temei 
de recunoaştere a secesiunii (cazul 
Kosovo). Pretinsa violenţă a Chi-
şinăului faţă de populaţia regiunii 
nu a fost confirmată de către actorii 
internaţionali, respectiv, toate tenta-
tivele Tiraspolului în vederea justifi-
cării secesiunii şi obţinerii pretinsei 
independenţe faţă de Chişinău au 
fost calificate drept neîntemeiate. 

Dreptul la informaţie este unul 
fundamental, deoarece dezvolta-
rea spirituală a omului, exercita-
rea libertăţilor de gîndire, opinie, 
credinţă şi creaţie implică şi ne-
cesitatea asigurării posibilităţii de 
recepţionare a datelor şi informa-
ţiilor despre viaţa socială, politică, 
economică, ştiinţifică şi culturală 
din stat [4, p. 108]. Încălcînd vădit 
dreptul la informaţie a populaţiei 
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din regiune, dezinformarea a deve-
nit arma cea mai puternică a regi-
mului separatist. Nu există în regi-
une surse alternative de informare. 
Toate mijloacele de informare sînt 
controlate de structuri represive. 
Fiecare tentativă de a dezvălui 
adevărul în detrimentul interesului 
Tiraspolului este pedepsită dur de 
către structurile sale de forţă.   

Cît priveşte procesul de dezin-
formare în conflictul separatist din 
Irlanda de Nord, menţionăm că la 
fel ca şi în alte conflicte de acest tip, 
obiectivul principal al separatiştilor 
irlandezi era de a-şi justifica secesi-
unea. Astfel, separatiştii din regiune 
fiind în majoritate de confesiune ca-
tolică, în mod continuu, prin inter-
mediul diverselor mijloace de infor-
mare (radio, televiziune, publicaţii, 
mitinguri etc.), desfăşurau campanii 
de dezinformare in masă în vederea 
realizării obiectivului principal, care 
era separarea de la Regatul Unit al 
Marii Britanii şi unirea ulterioară cu 
Republica Irlanda. După cum am 
menţionat anterior, conflictul din Ir-
landa de Nord era puternic alimen-
tat de factorul religios, respectiv 
întreaga campanie de dezinformare 
era îndreptată împotriva protestanţi-
lor unionişti, cei care optau pentru 
păstrarea status quo-ului regiunii (în 
componenţa Regatului Unit al Marii 
Britanii).

Secesioniştii din Irlanda de Nord 
au aplicat metoda clasică, nu alta 
decît promovarea pe larg a ideii că 
anume catolicilor din regiune li se 
încalcă brutal drepturile fundamen-
tale. Un exemplu de dezinformare 
în acest sens este publicarea de către 
secesionişti a pretinselor statistici 
cu privire la discriminarea popula-
ţiei de confesiune catolică din re-
giune, unele din cele mai frecvente 
fiind încălcarea dreptului la muncă 
şi studii. Nu pretindem a susţine că 
astfel de probleme nu existau în re-
giune, cu siguranţă că existau, însă 
una dintre tehnicile de dezinformare 
a fost că au amplificat doza mică de 
adevăr, transformînd-o într-o adevă-
rată intoxicare informaţională.

O altă modalitate de dezinforma-
re erau dezbaterile televizate, prin 
intermediul cărora adepţii separatis-
mului difuzau informaţii eronate în 
defavoarea oponenţilor lor cu vizi-

uni unioniste (pro-britanice). Pentru 
a face o claritate în cele menţiona-
te, informăm că în Irlanda de Nord 
există mai multe partide politice 
naţionaliste [21], care promovează 
în mod deschis unirea regiunii cu 
Republica Irlanda. Politicul în regi-
une a jucat un rol important atît în 
declanşarea confruntărilor armate, 
cît şi în încetarea focului.

Una dintre actualele platforme 
de negocieri din regiune se află la 
nivelul partidelor politice, între re-
prezentanţii partidelor din Irlanda 
de Nord şi include partidele: Demo-
crat-unionist, Sinn Fein, Social-de-
mocrat, Ulster Unionist etc.

Renumitele picturi murale din 
Irlanda de Nord la fel au servit 
drept suport pentru mai multe date 
cu conţinut dezinformator. Multe 
dintre aceste picturi conţin infor-
maţii care instigă la ură şi violenţă 
şi din aceste considerente forţele 
britanice le radiau în timpul con-
fruntărilor armate, însă acestea 
apăreau din nou. Ar fi incorect să 
afirmăm că aceste picturi nu con-
ţin alte mesaje decît cu caracter de 
dezinformare. Acolo pot fi văzute 
multe scene paşnice, din viaţa unor 
locuitori de rînd, sau multe alte mo-
mente istorice care datează cu mult 
înainte de conflictul abordat.

Un alt mijloc de operare a se-
cesioniştilor în regiunile abordate 
este referendumul sau mai bine zis 
pseudoreferendumul. După cum 
se cunoaşte, referendumul este un 
scrutin prin care poporul îşi expri-
mă opţiunea în cele mai importante 
probleme ale statului şi ale societăţii 
în ansamblu, avînd drept scop solu-
ţionarea acestora, precum şi consul-
tarea cetăţenilor în probleme locale 
de interes deosebit [6]. 

Participarea populaţiei la proce-
sul decizional este o trăsătură esen-
ţială a unei democraţii. Din aceste 
considerente, referendumurile sînt 
pe larg aplicate în zilele noastre. 
Constatăm însă cu regret că natura 
umană este predispusă să-şi încalce 
propriile reguli de conduită stabilite 
[2]. Astfel, instituţia referendumului 
este deseori interpretată contrar pre-
vederilor legale şi folosită de către 
cei care au intenţii mai puţin demo-
cratice ca instrument de secesiune. 

Urmărind evoluţiile mai multor 

mişcări separatiste din spaţiul post-
sovietic, observăm că pseudorefe-
renndumul este o metodă sistematic 
aplicată de secesionişti în vederea 
justificării intenţiilor sale. O astfel 
de practică a fost folosită recent 
de separatişti în Ucraina. Republi-
ca Moldova nu este o excepţie, or, 
începând cu primele mişcări sece-
sioniste din estul ţării, în regiunea 
transnistreană au avut loc şapte pse-
udoreferendumuri. În continuare o 
să facem referire doar la unele din-
tre ele, care, după părerea noastră, 
au stat la temelia secesiunii raioane-
lor din stînga Nistrului. 

Primul pseudoreferendum în 
acest sens a urmărit scopul formă-
rii „Republicii Sovietice Socialiste 
Moldoveneşti Nistrene”, fiind desfă-
şurat în anul 1989. După cum susţin 
liderii separatişti din regiune, 95,8% 
din participanţi s-au pronunţat în fa-
voarea formării unei atare entităţi. 
Începînd cu anul 1990, liderii de la 
Tiraspol nu contenesc să susţină că 
aşa-numita RMN a fost constituită 
exclusiv prin „voinţa poporului”.

Un alt pseudoscrutin în regiune 
a avut loc la 1 decembrie 1991, con-
siderat primul „referendum” privind 
pretinsa independenţa a „Republicii 
Moldoveneşti Nistrene”. După da-
tele mediatizate de către organiza-
torii evenimentului, 97,7% au sus-
ţinut obiectivul propus. Prezenţa 
trupelor armate ruseşti în regiune 
este un alt subiect sensibil şi toto-
dată decisiv pentru regimul de la 
Tiraspol. Această chestiune a fost 
supusă unui pseudoreferendum în 
stînga Nistrului pe data de 26 mar-
tie 1995. Rezultatele nu au surprins 
Chişinăul: secesioniştii nu au ezitat 
să comunice că 90% din participan-
ţii la vot s-au pronunţat pentru sta-
ţionarea armatei Federaţiei Ruse în 
regiunea transnistreană.

La 17 septembrie 2006 a avut loc 
cel de-al doilea pseudoreferendum 
cu privire la pretinsa independenţă a 
regiunii, însă de data aceasta cu ade-
rarea ulterioară la Federaţia Rusă. 
După cum susţin la Tiraspol, „pen-
tru” obiectivul propus s-au pronun-
ţat 97,2% din participanţi. Chestiu-
nea abordată la 17 septembrie 2006 
poate fi numită cel puţin confuză şi a 
priori nu întruneşte condiţiile legale 
de desfăşurare a unui referendum, 
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care prevede expres informarea po-
pulaţiei într-o formă clară şi pe înţe-
lesul tuturor cu privire la chestiunile 
supuse votului. Confuză, pentru că 
populaţia a fost somată să voteze 
pentru independenţa care prezumă 
posibilitatea de a-şi decide singuri 
soarta fără implicarea din exterior şi 
totodată de a adera la un stat. Aşa-
dar, care este scopul urmărit de că-
tre liderii de la Tiraspol? De a obţine 
pretinsa independenţă şi totodată de 
a o pierde.

La 1 iulie 1990, în oraşul Bender 
a avut loc un „referendum local”, 
unde au fost abordate 2 subiecte:

„1. Cu privire la arborarea dra-
pelului naţional al Republicii Soci-
aliste Sovietice Moldoveneşti în or. 
Bender.

2. Cu privire la intrarea oraşului 
Bender în componenţa Transnistriei 
(în cazul separării acesteia de restul 
teritoriului R. Moldova)”.

Momentul culminant este că ide-
ea realizării unei secesiuni teritoria-
le în stînga Nistrului era concepută 
la Tiraspol cu mult timp mai devre-
me decît pretinsa proclamare a inde-
pendenţei regiunii pe data de 2 sep-
tembrie 1990 [16]. Acest fapt trans-
formă pseudoreferendumul într-un 
mijloc de operare a separatiştilor în 
vederea realizării intenţiilor lor.

Cît priveşte Irlanda de Nord, 
aici au fost desfăşurate două refe-
rendumuri de o importanţă semni-
ficativă – la 8 martie 1973 şi la 22 
mai 1998. Primul scrutin electoral, 
denumit Border poll, a fost unul 
fără precedent atît în regiune, cît şi 
în întregul regat. În cadrul consul-
tării cu populaţia au fost abordate 
următoarele chestiuni:

„1. Doriţi ca Irlanda de Nord să 
rămînă în componenţa Regatului 
Unit al Marii Britanii?

2. Doriţi ca Irlanda de Nord să 
se reunească cu Republica Irlanda 
în afara Regatului Unit al Marii Bri-
tanii?”. 

Rezultatul scrutinului a arătat că 
98,9% din votanţi au preferat să ră-
mînă în componenţa Regatului Unit 
al Marii Britanii. Evenimentul s-a 
desfăşurat într-o manieră de maxi-
mă transparenţă, sub văzul comuni-
tăţii internaţionale, fapt ce nu poate 
aprecia acest scrutin ca unul ilegal. 
Chiar şi în pofida mai multor critici 

din partea republicanilor, rezultatul 
scrutinului a arătat cu certitudine 
voinţa practic unanimă a populaţiei.

Cel de-al doilea referendum în 
Irlanda de Nord a avut loc pe data 
de 22 mai 1998. Scrutinul a abor-
dat modalitatea de reglementare 
a conflictului, în urma căruia 71% 
din populaţie a susţinut procesul de 
reglementare (Belfast Agreement). 
Acordul supus referendumului pre-
vedea un sistem de vot ponderat, 
oferind catolicilor putere substanţi-
ală în regiune, un consiliu nord-sud 
de oficiali irlandezi şi nord-irlan-
dezi, pentru a dezvolta o consultare, 
cooperare şi acţiune în chestiuni de 
interes comun, şi totodată formarea 
unui consiliu al Marii Britanii, Re-
publica Irlanda, Irlanda de Nord, 
Scoţia şi reprezentanţii Wales, care 
urmau să se întîlnească de două ori 
pe an pentru a discuta anumite ches-
tiuni politice.

După părerea unora, cea mai 
semnificativă prevedere a Acordu-
lui era recunoaşterea „principiului 
consimţămîntului”, adică unirea Ir-
landei de Nord cu Republica Irlan-
da nu va fi posibilă decît cu acordul 
majorităţii oamenilor din ambele 
jurisdicţii [17]. 

Formaţiunile paramilitare la fel 
constituie un mijloc de operare a se-
cesioniştilor.

Evenimentele dramatice de pe 
Nistru din anul 1992 s-au desfăşurat 
nemijlocit cu participarea organiza-
ţiilor paramilitare [10, p. 26] (gar-
dişti, cazaci, miliţie etc.), structuri 
care au servit drept instrument de 
realizare a obiectivelor secesionis-
te. Constituirea acestor organizaţii 
din capul locului contravin legisla-
ţiei naţionale a Republicii Moldova, 
precum şi prevederilor internaţiona-
le la care RM este parte [9, p. 16]. 
Provocări, atacuri armate, intimi-
darea populaţiei civile, semănarea 
vrajbei sînt doar cîteva acţiuni ale 
acestor structuri care au contribu-
it la conflictul armat în estul ţării. 
Samavolnicia unora dintre aceste 
structuri a avansat atît de mult, încît 
nu puteau fi controlate nici de către 
fondatorii lor [16]. 

Formaţiunile paramilitare au im-
plementat politica secesionistă de 
la Tiraspol după un scenariu bine 
definit. Prima acţiune în acest con-

text a fost atacul armat asupra se-
diului de Poliţie din r-nul Dubăsari, 
în noaptea de 2 martie 1992. După 
spusele martorilor, atacatorii erau 
cazaci străini, ceea ce înseamnă că 
făptuitorii nu aveau nimic în comun 
cu evenimentele social-politice din 
regiune, fiind recrutaţi în vederea 
participării la acţiuni militare pen-
tru un anumit beneficiu personal. 
Participarea în ostilităţi contra unui 
avantaj material este o practică ve-
che în zonele de conflict. Mai mult 
decît atît, structurile paramilitare 
menţionate au beneficiat din plin 
de suportul regimului de la Tiraspol 
chiar şi după semnarea Acordului 
moldo-rus de încetare a focului din 
21 iulie 1992. Astfel, majoritatea 
dintre ei au fost asiguraţi cu spaţiu 
locativ, înlesniri sociale, încadrarea 
la serviciu în instituţiile de facto ale 
regiunii [16].  

Este important de menţionat fap-
tul că formaţiunile paramilitare se-
paratiste din stînga Nistrului, ca de 
exemplu pretinşii gardişti, fiind bine 
înarmate, au desfăşurat o adevărată 
teroare în regiune. Aducem cîteva 
exemple relevante, expuse în lucra-
rea Трагедия Бендер [16] de către 
Victor Gusleacov, general de poliţie 
în rezervă, Comisar al Inspectora-
tului de Poliţie Bender în perioada 
dramatică a anului 1992: 

„Pe data de 14 martie 1992, ora 
17:30, la intersecţia străzilor Erma-
kova şi Chişinăului din or. Bender, 
gardiştii au oprit un autoturism con-
dus de către locuitorul or. Bender, 
Pocitarenco I. P., a.n. 1962, şi fără 
niciun avertisment a fost deschis fo-
cul din armă automată asupra mijlo-
cului de transport. Pocitarenco a pă-
răsit mijlocul de transport, însă unul 
din gardişti a tras în el mai multe 
focuri. Fiind grav rănit, a fost lăsat 
să zacă pe un trotuar, unde a fost 
descoperit de către locuitori, care 
au chemat salvarea. Bărbatul rănit 
a fost dus la secţia de terapie inten-
sivă. Mai tîrziu, Procuratura din or. 
Tiraspol a respins plîngerea depusă 
de către tatăl victimei pe acest caz, 
acuzîndu-l pe Pocitarenco I.P. de 
nesupunere faţă de gardişti. 

Pe data de 29 martie 1992, ora 
17:10, pe malul rîului Nistru, cu 
semne de moarte violentă (două fo-
curi în cap) a fost depistat cadavrul 
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unui angajat al Cooperativei Meka-
nizatorul, Zaharov V.F., care ante-
rior a fost reţinut de către gardişti 
înarmaţi.

La 01 aprilie 1992, în rîul Nis-
tru, cu aceleaşi semne de moarte 
violentă, au fost depistate cadavrele 
colaboratorului de poliţie Purice D. 
şi şoferului Golban. Cei doi mai de-
vreme au fost reţinuţi de către gar-
dişti.

Pe data de 20 aprilie 1992, gardi-
enii au atacat postul de poliţie de la 
intrarea în s. Varniţa, pentru a captu-
ra repetorul de televiziune din zonă. 
Au fost ucişi şase civili, inclusiv doi 
lucrători medicali. 

La 06 aprilie 1992, în aparta-
mentul cetăţeanului K. au dat buz-
na gardişti înarmaţi şi din armele 
automate de care dispuneau au tras 
mai multe focuri, deteriorînd mobi-
lierul”.

Totodată, autorul face referire 
la existenţa anumitor grupări para-
militare, care au săvîrşit omoruri şi 
alte crime deosebit de periculoase, 
iar ulterior au fost lichidate din tea-
ma că vor divulga informaţii despre 
evenimentele sîngeroase din1992. 

În Irlanda de Nord, organiza-
ţiile paramilitare la fel au jucat un 
rol important în promovarea sece-
sionismului. Una dintre cele mai 
sîngeroase organizaţii în acest sens 
este considerată IRA (Armata Repu-
blicană Irlandeză), deşi pe parcursul 
desfăşurării evenimentelor dramati-
ce în Irlanda de Nord au existat alte 
structuri paramilitare, precum: Aso-
ciaţia Voluntarilor Loialişti, Armata 
Naţională de Eliberare Irlandeză, 
Asociaţia de Apărare Ulster etc., cea 
din urmă fiind cea mai mare structu-
ră paramilitară în regiune.

Partidele politice la fel dispuneau 
de structuri paramilitare antrenate în 
acţiuni teroriste, de exemplu Partidul 
Democrat Unionist, Partidul Social 
Democrat şi cel Muncitoresc. Struc-
turile nominalizate transformau 
practic fiecare manifestare stradală 
într-o adevărată scenă de violenţă. 
Atacurile aveau loc spontan, în con-
diţii mai puţin previzibile.   

Detonarea bombelor era metoda 
cea mai des aplicată de către sepa-
ratiştii din Irlanda de Nord. Armata 
Republicană Irlandeză a operat cu 
această metodă de intimidare înce-

pînd cu primele tensiuni din regi-
une. Această metodă distructivă şi 
sîngeroasă a fost atît de eficientă în 
realizarea acţiunilor teroriste, încît a 
fost preluată şi de alte structuri pa-
ramilitare, ca de exemplu UVF (Ul-
ster Volunteer Force), care în mar-
tie-aprilie 1969 au detonat o serie 
de bombe, pentru a curma intenţiile 
unioniste.

Alte mijloace de operare a 
secesioniştilor. Numărul mare de 
victime în conflictul din Irlanda de 
Nord se datorează nu doar perioadei 
îndelungate de desfăşurare a aces-
tuia, ci şi metodelor de operare ale 
făptuitorilor. Practic toate structurile 
paramilitare din regiune dispuneau 
de arme de asalt. Una dintre struc-
turile înarmate, RUC (Royal Ulster 
Constabulary), opunea rezistenţă 
poliţiei cu ajutorul mijloacelor de 
transport blindate şi dotate cu mitra-
lieră de calibru mare. În timpul unor 
astfel de evenimente, deseori se uti-
lizau coctailul cu petrol şi gaze la-
crimogene. 

Mişcările secesioniste din Irlan-
da de Nord, spre deosebire de cele 
din R. Moldova, au fost însoţite de 
multiple proteste [19, p. 21]. Mani-
festaţiile stradale au devenit o prac-
tică zilnică în regiune. Foarte puţine 
dintre acestea însă s-au desfăşurat 
paşnic. Fiind instigaţi la violenţă, 
protestatarii deseori se transformau 
într-o forţă devastatoare.

Este important de remarcat că 
făptuitorii aplicau şi alte mijloace în 
vederea realizării intenţiilor secesi-
oniste, circumstanţă care din capul 
locului califică acest comportament 
ca unul infracţional şi totodată pasi-
bil de pedeapsa penală. 

Concluzii. Din cele expuse mai 
sus concluzionăm că metodele şi 
mijloacele de operare a secesioniş-
tilor, indiferent de motivele pretinse 
ale acestora (etnice, religioase, poli-
tice sau de altă natură), sînt practic 
identice în diferite regiuni ale glo-
bului pămîntesc. În pofida faptului 
că flagelul separatismului din Irlan-
da de Nord este alimentat de fac-
torul etnico-religios, iar cel din R. 
Moldova exclusiv de unul politic, 
metodele şi mijloacele de operare 
ale făptuitorilor în cele două cazuri 
s-au dovedit a fi aceleaşi. 

Dezinformarea ca mijloc de ope-

rare a secesioniştilor din R. Moldo-
va şi Irlanda de Nord a demonstrat 
că, fiind aplicată prin orice mijloace 
(radio, televiziune, broşuri, picturi 
murale etc.), produce acelaşi efect 
negativ asupra evoluţiei unui con-
flict, independent de natura sa. Un 
alt mijloc de operare al secesioniş-
tilor comun situaţiilor abordate este 
referedumul, aplicat uneori contrar 
destinaţiei sale legale în vederea 
justificării intenţiilor secesioniste. 
În estul teritoriului nostru au fost or-
ganizate mai multe pseudoscrutine 
de acest fel, cu scopul de a muşa-
maliza intenţiile ascunse de sorginte 
separatistă. 

Cît priveşte structurile paramili-
tare ca mijloace de operare ale se-
cesioniştilor, acestea poartă cel mai 
înalt grad de pericol social într-un 
conflict armat, fapt demonstrat şi în 
cazul Irlandei de Nord, dar şi în R. 
Moldova. În ambele confruntări au 
participat formaţiuni paramilitare, 
care au luat multe vieţi omeneşti. 
Aplicarea armelor de asalt şi de-
tonarea bombelor s-au dovedit a fi 
cele mai pe larg aplicate metode de 
operare ale secesioniştilor. Bilanţul 
victimelor în acest sens evidenţia-
ză periculozitatea înaltă a acestor 
structuri. 

După părerea noastră, combate-
rea şi prevenirea „bolii secesionis-
te” [1, p. 117], care pune în pericol 
cele mai importante valori sociale, 
nu pot avea loc decît prin prisma 
unui cadru juridic de rigoare, cu 
un mecanism funcţional de imple-
mentare.
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Introducere. Prin subiect, în 
general, în limbajul juridic 

se înţelege calitatea de subiect de 
drept, noţiune ce exprimă capacita-
tea, însuşirea, aptitudinea, calitatea 
sau posibilitatea care îngăduie oa-
menilor să participe individual sau 
colectiv în raporturi juridice ca titu-
lari de drepturi şi obligaţii.

Numai oamenii pot fi subiecte de 
drept, ei au această calitate fie indivi-
dual, ca persoane fizice, fie în cadrul 
organizării unor grupuri sociale, ca 
persoane juridice. Indiferent de mo-
dul cum sînt priviţi oamenii, atît în 
calitatea lor de persoane fizice, cît şi 
ca persoane juridice ei dobîndesc şi 
exercită calitatea de subiect de drept 
prin însuşi faptul că sînt membri ai 
societăţii, adică în virtutea calităţii 
lor de fiinţe umane.

Persona fizică dobîndeşte calita-
tea de subiect de drept din momentul 
naşterii, iar persona juridică, după 
regula generală, de la data înregis-
trării. În Teoria generală a dreptului, 
persoana poate activa fie ca subiect 
de drept, fie ca subiect al raportului 
juridic, fie ca subiect al răspunde-
rii juridice. Noţiunea de subiect de 

drept nu se confundă cu noţiunea 
de subiect al raportului juridic, nici 
cu aceea de subiect al răspunderii 
juridice, aceste ultime două noţiuni 
sînt derivatele noţiunii de subiect de 
drept.

Aşadar, calitatea de subiect 
de drept nu se identifică cu cea de 
subiect al raportului juridic. Dacă 
calitatea de subiect de drept se do-
bîndeşte la naştere, cea de subiect 
al raportului juridic este legată de 
participarea subiectului de drept la 
diferite categorii de raporturi juri-
dice. Calitatea de subiect de drept 
nu se identifică nici cu aceea de su-
biect al răspunderii juridice, fiindcă 
cea de a doua se dobîndeşte în toate 
cazurile prin săvîrşirea unei fapte 
ilicite. Astfel, subiect al răspunderii 
juridice poate fi numai un subiect de 
drept. Indiferent de ramura de drept, 
subiectul răspunderii juridice întot-
deauna este persoana care suportă 
consecinţele aplicării sancţiunii ju-
ridice.

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. În procesul studiului au 
fost folosite următoarele metode de 
investigaţie ştiinţifică: metoda logi-
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ci de persoana aflată în ocrotirea sa, 
ori de animale sau lucrurile propri-
etate a sa – toate aceste situaţii sînt 
proprii în exclusivitate dreptului ci-
vil şi deci răspunderii civile, şi nu 
altor ramuri de drept sau altor forme 
de răspundere juridică [7, p. 109].

După cum subiectul de drept este 
titularul drepturilor şi obligaţiilor 
juridice cu caracter general, subiec-
tul răspunderii juridice este titularul 
drepturilor şi obligaţiilor juridice cu 
caracter special. De aici, doctrina 
juridică distinge statutul juridic ge-
neral al persoanei şi statutul juridic 
special al persoanei.

Sursa generală, ultimă şi unică a 
tuturor drepturilor şi obligaţiilor ju-
ridice este norma de drept, deoare-
ce toate raporturile juridice şi toate 
faptele juridice generează drepturi 
şi obligaţii. Numai în măsura în care 
prin lege se dispune astfel. De ace-
ea, atît titularul drepturilor şi obli-
gaţiilor izvorîte direct din lege, cît 
şi titularul drepturilor şi obligaţiilor 
izvorîte din raporturile juridice de 
răspundere sau din săvîrşirea fapte-
lor juridice ilicite este numit generic 
subiect al răspunderii juridice.

Analizînd opiniile expuse, con-
statăm că toate sesizează just: defi-
nirea subiectului răspunderii juridi-
ce se poate face numai pornindu-se 
de la două elemente: fapta ilicită să-
vîrşită de subiectul de drept şi sanc-
ţiunea juridică aplicată subiectului. 
Într-adevăr, pe de o parte, orice su-
biect al răspunderii juridice este le-
gat de săvîrşirea unui fapt ilicit, iar 
pe de altă parte – în toate cazurile 
– ideea de subiect al răspunderii ju-
ridice este strîns legată de ideea de 
sancţiune.

Subiectul răspunderii juridice 
este de neconceput în absenţa fap-
tului ilicit, iar odată stabilit, conse-
cinţa lui firească şi inevitabilă este 
întotdeauna aplicarea sancţiunii 
juridice. Faptul ilicit săvîrşit de su-
biectul de drept este temeiul obiec-
tiv al răspunderii juridice, iar apli-
carea sancţiunii juridice – principala 
consecinţă.

Ca atentat la ordinea juridică, 
faptul ilicit săvîrşit de subiectul de 
drept învederează dispreţul autoru-
lui său faţă de bunurile, drepturile, 
interesele sau valorile protejate prin 
normele juridice. Sancţiunea juridi-

care sînt supuse subiectele colecti-
ve, sancţiunile aplicate faţă de aces-
tea sînt numai de ordin patrimonial 
[15, p. 477].

Orice subiect al răspunderii juri-
dice este în primul rînd subiect de 
drept, dar nu orice subiect de drept 
este subiect al răspunderii juridice. 
Dobîndirea calităţii de subiect al răs-
punderii juridice, după cum afirmă, 
pe bună dreptate, autoarea L. Barac, 
este condiţionată doar de săvîrşirea 
faptei ilicite [2, p. 172].

După cum menţionează profe-
sorul Gh. Mihai, în dreptul intern, 
subiecte de drept pot fi persoanele 
individuale sau persoanele colecti-
ve – statul, organele statului, uni-
tăţile administrativ teritoriale, or-
ganizaţiile şi asociaţiile cu caracter 
nepatrimonial, persoanele juridice. 
În dreptul civil, persoana indivi-
duală e numită persoană fizică, iar 
acea colectivă – persoană juridică. 
În dreptul internaţional, subiecte de 
drept sînt statele, organizaţiile in-
ternaţionale cu vocaţie universală 
(de exemplu, ONU), organizaţiile 
cu vocaţie particulară. Subiectele 
de drept internaţional sînt de două 
categorii: actuale şi în devenire. 
Cele actuale sînt predominante 
(statele) şi nepredominante (orga-
nizaţiile internaţionale). Cele în 
devenire sînt persoane fizice, or-
ganizaţii internaţionale neguverna-
mentale [13, p. 142].

Aşadar, putem trage concluzia 
că subiectul de drept are calitatea, 
capacitatea, aptitudinea sau posibi-
litatea de a participa individual sau 
colectiv în raporturi juridice ca titu-
lari de drepturi şi obligaţii juridice. 

Calitatea de subiect de drept nu 
se identifică cu cea de subiect al 
răspunderii juridice şi nici cu cea de 
subiect al raportului juridic, aceste 
ultimele două noţiuni sînt derivatele 
ei. Nu întotdeauna pentru a dobîndi 
calitatea de subiect al răspunderii 
juridice este necesară săvîrşirea unei 
fapte ilicite, există unele cazuri, cei 
drept ca excepţii de la regula arătată, 
în care anumite persoane pot dobîn-
di această calitate fără a săvîrşi fap-
te ilicite. Ne referim la situaţiile de 
răspundere pentru fapta altuia, pen-
tru fapta animalelor sau fapta lucru-
rilor, pentru fapta păgubitoare săvîr-
şită nu de subiectul care răspunde, 

că, metoda comparativă şi sistemi-
că, analiza şi sinteza. În calitate de 
suport teoretic şi normativ au servit 
doctrina naţională şi cea internaţio-
nală, legislaţia naţională, precum şi 
lucrările mai multor specialişti no-
torii din Republica Moldova şi din 
România.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
În literatura juridică sînt puţini au-
tori şi destul de rare lucrările teoreti-
ce care au abordat problema subiec-
tului răspunderii juridice, subiectul 
răspunderii ca o categorie a Teoriei 
generale a dreptului. În mod obiş-
nuit, acesta este privit şi cercetat ca 
o categorie de ramură, aparţinînd 
dreptului penal, civil sau adminis-
trativ ca şi cum răspunderea penală, 
civilă sau administrativă n-ar fi în 
realitate forme concrete ale răspun-
derii juridice în general, „întocmai 
cum o normă juridică oarecare sau o 
categorie determinată de asemenea 
norme, unite prin obiectul comun 
al reglementării lor, nu sînt altceva 
decît forme de existenţă a dreptului 
în general” [7, p. 19].

Faptul că majoritatea autorilor au 
definit şi definesc numai un subiect 
sau altul al răspunderii juridice, su-
biectele răspunderii penale, civile, 
administrative şi că aceste subiecte, 
prin particularităţile lor specifice, 
sînt diferite între ele, n-a constituit 
încă un obstacol în calea găsirii unui 
limbaj comun în identificarea şi de-
finirea lor. 

Sensul frecvent atribuit noţiunii 
de subiect al răspunderii juridi-
ce, indiferent de forma în care se 
manifestă, este acela de persoană 
care suportă consecinţele aplicării 
sancţiunii juridice. El poate fi atît 
persoană fizică, cît şi persoană juri-
dică, de aici putem concluziona că 
numeric există subiecte individuale 
şi anumite colectivităţi de subiecţi 
[15, p. 477].

Dacă persoanele fizice, în con-
diţiile legii, pot fi subiecte ale răs-
punderii juridice în toate cazurile, 
atunci subiectele colective (în pri-
mul rînd persoanele juridice) pot să 
răspundă numai din punct de vedere 
civil şi în cazuri mai rare adminis-
trativ sau penal. De cele mai multe 
ori, colectivitatea apare ca subiect al 
răspunderii juridice civile. Indife-
rent de forma răspunderii juridice la 
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că, prin specificul ei, materializează 
reacţia societăţii faţă de un aseme-
nea comportament. Ea implică în-
totdeauna o anumită privaţiune im-
pusă celui ce nesocoteşte cerinţele 
respectării ordinii de drept şi pentru 
că impunerea şi realizarea acestei 
privaţiuni este un act contrar voinţei 
celui vizat, împlinirea ei semnifică, 
în toate cazurile, exercitarea poten-
ţială sau virtuală a constrîngerii de 
stat [7, p. 109].

Am socotit utile aceste explicaţii 
pentru a arăta că referinţele la fap-
tele ilicite ale subiectului de drept 
şi la constrîngerea de stat sînt abso-
lut indispensabile ori de cîte ori se 
pune problema definirii subiectului 
răspunderii juridice, indiferent dacă 
este vorba de elaborarea unei de-
finiţii generale a acestei categorii, 
atunci cînd o cercetăm din punctul 
de vedere a Teoriei generale ale 
dreptului, sau dacă, dimpotrivă, 
avem în vedere numai definirea 
unor subiecţi din formele concre-
te de răspundere juridică, subiecţii 
răspunderii penale, civile, adminis-
trative, deci din punctul de vedere al 
răspunderii juridice de ramură.

Nu există, prin urmare, formă 
concretă de răspundere juridică a 
cărei naştere să nu fie determinată 
de săvîrşirea de către un subiect de 
drept a unei fapte ilicite şi care să nu 
aibă drept consecinţă finală aplica-
rea sau realizarea unei sancţiuni ju-
ridice. Şi dacă răspunderea juridică 
este generată, în toate cazurile, de 
săvîrşirea unui fapt juridic ilicit de 
către subiectul de drept, iar existenţa 
ei presupune aplicarea sau realizarea 
unei sancţiuni juridice, atunci fireş-
te definirea subiectului răspunderii 
juridice nu poate face abstracţie de 
această realitate. Orice fapt juridic 
ilicit săvîrşit de către un subiect de 
drept, fiind o încălcare a ordinii ju-
ridice, generează un raport juridic 
specific, a cărui finalitate principală 
este întotdeauna restabilirea integri-
tăţii acestei ordini. Însă restabilirea 
ordinii de drept presupune, în toate 
cazurile, exercitarea potenţială sau 
măcar virtuală a constrîngerii de 
stat, respectarea tuturor normelor 
juridice fiind garantată prin garan-
ţii generale, speciale şi individuale, 
prin sancţiunea aplicată şi punerea 
în valoare a acestei constrîngeri. De 

aceea, raportul juridic ce se naşte 
prin săvîrşirea oricărui fapt ilicit 
de către un subiect de drept este un 
raport de aplicare a sancţiunii juri-
dice, motiv pentru care credem că 
ar putea fi numit raport juridic de 
constrîngere [5, p.81-82] sau raport 
juridic de conflict, de răspundere 
[10, p. 7].

Prin urmare, răspunderea juridi-
că intervine ca rezultat al săvîrşirii 
unei fapte ilicite de către un subiect 
de drept şi derivă din sancţiunea pe 
care legiuitorul o prevede în conţi-
nutul normei juridice. Ea constituie 
astfel un raport juridic de constrîn-
gere, născut ca urmare a săvîrşirii 
unei fapte ilicite ce se caracterizea-
ză prin următoarele:

- unul dintre subiecţii acestui 
subiect juridic de constrîngere este 
statul (reprezentantul lui oficial), iar 
celălalt subiect este persoana care a 
săvîrşit fapta ilicită;

- în conţinutul raportului juridic 
de răspundere (de constrîngere) in-
tră asemenea drepturi şi obligaţii 
corelative cum ar fi: obligaţia statu-
lui de a aplica numai sancţiuni pre-
văzute de lege prin fapta comisă şi 
dreptul persoanei responsabile de a 
i se aplica numai această sancţiune, 
şi nu alta;

- aplicarea sancţiunii se face în 
numele statului şi are drept scop atît 
restabilirea ordinii legale încălcate 
prin fapta ilicită, cît şi întărirea le-
galităţii [15, p. 468].

Care sînt elementele acestui ra-
port juridic? Din punctul de vedere 
al subiecţilor, el se caracterizează 
prin existenţa, în primul rînd, a unui 
subiect activ, adică subiectul care 
exercită constrîngerea de stat prin 
aplicarea sau asigurarea realizării 
sancţiunii juridice. Pentru a răspun-
de cine este subiectul activ în toate 
cazurile, credem că trebuie pornit 
de la împrejurarea că statul este uni-
cul titular al prerogativei restabilirii 
ordinii de drept şi tot lui, ca unicul 
titular al forţei de constrîngere, îi 
revine în exclusivitate dreptul de a 
aplica sancţiunea juridică, deci sta-
tul întotdeauna va îndeplini rolul de 
subiect activ al raportului juridic de 
constrîngere. După cum am menţi-
onat anterior, generic, nu contează 
sînt subiecţii de drept titularii drep-
turilor şi obligaţiilor izvorîte direct 

din lege, precum şi titularii dreptu-
rilor şi obligaţiilor rezultate din ra-
porturile juridice sau din săvîrşirea 
faptelor juridice licite sau ilicite, 
principalul este că subiectul activ 
reprezintă statul [6, p. 384].

Un al doilea subiect al raportului 
juridic de constrîngere este subiec-
tul pasiv, care suportă consecinţele 
negative derivînd din exercitarea 
faţă de el, în forma arătată a con-
strîngerii de stat. Aplicarea sancţi-
unilor juridice şi deci exercitarea 
constrîngerii de stat în societatea 
modernă, caracterizată prin domnia 
legii şi excluderea arbitrariului, este 
posibilă numai faţă de cei care în-
calcă ordinea de drept, adică faţă de 
autorul faptei ilicite; pe cale de con-
secinţă, subiect pasiv al raportului 
juridic de constrîngere este în toate 
cazurile un autor al faptei ilicite.

În doctrină există păreri analogi-
ce referitor la subiectul activ şi cel 
pasiv al raportului juridic de con-
strîngere. Astfel, autorul V. Guţu-
leac menţionează că „dintre subiec-
tele raporturilor juridice contraven-
ţionale, contravenientul se identifică 
numai cu subiectul pasiv al răspun-
derii contravenţionale” [11, p. 12].

Raportul juridic de constrîngere 
în dreptul contravenţional, în opi-
nia autorului S. Furdui, cu care sîn-
tem de acord şi noi, se defineşte ca 
fiind legătura juridică dintre stat şi 
făptuitorul unui ilicit contravenţio-
nal, ce se naşte în momentul comi-
terii contravenţiei şi constă în drep-
tul statului de a sancţiona persona 
vinovată, obligînd-o pe aceasta să 
suporte, în condiţii legale, conse-
cinţele juridice stabilite de lege. 
Raportul juridic contravenţional de 
conflict (de constrîngere) are unele 
trăsături specifice:

- raportul respectiv apare prin 
exprimarea imperativă a voinţei 
statului, adică se naşte, în mod obli-
gatoriu, independent de voinţa des-
tinatarilor legii contravenţionale şi 
deci nu poate forma obiectul unor 
cedări sau tranzacţii;

- raportul respectiv se modifică 
sau se stinge fiind impusă de stat 
(legiuitor) apărarea valorilor socia-
le la care se referă, nefiind lăsată la 
aprecierea destinatarilor legii con-
travenţionale;

- raportul respectiv posedă un 
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obiect propriu, şi anume relaţiile so-
ciale de tragere la răspundere a per-
soanei vinovate în urma comiterii 
contravenţiei;

- raportul dat apare doar în baza 
unei norme contravenţionale;

- metoda de realizare a raportului 
contravenţional este constrîngerea;

- raportul respectiv are un su-
biect obligatoriu (subiectul activ) 
– reprezentantul statului, organul 
competent să soluţioneze cazul con-
travenţional [8, p. 80].

Autorul C. Bulai de asemenea, 
explicînd conţinutul raportului juri-
dic de constrîngere, menţionează că 
constatarea existenţei acestui raport 
juridic se face de un organ judiciar, 
competent şi în forma prevăzută de 
lege [4, p. 63].

Prof. C. Voicu, cu referire la 
subiectul răspunderii juridice, con-
sideră că răspunderea juridică este 
un raport juridic creat de norma le-
gală între persoana care a încălcat 
dispoziţia legii şi stat, reprezentat 
de organele de aplicare a dreptului. 
Conţinutul acestui raport juridic de 
tip special este alcătuit din dreptul 
statului de a aplica sancţiunile pre-
văzute de normele juridice persoa-
nelor care au încălcat prevederile 
legale şi obligaţia acestor persoane 
de a se supune sancţiunilor legale, 
în scopul restabilirii ordinii de drept 
[16, p. 286].

În continuare, autorul C. Voicu 
ne vorbeşte despre conţinutul aces-
tui raport juridic de constrîngere şi îl 
numeşte raport juridic special [16, 
p. 286]. Noi putem completa că, în 
afară de cele menţionate, acest con-
ţinut este format din drepturile şi 
obligaţiile subiectului activ şi drep-
turile şi obligaţiile subiectului pasiv, 
poate că mai mult drepturile subiec-
tului activ şi obligaţiile subiectului 
pasiv, deoarece statul ca subiect ac-
tiv are mai multe drepturi, între care 
amintim: dreptul de a aplica sancţi-
unea juridică faţă de autorul faptei 
ilicite; dreptul de a pretinde execu-
tarea acesteia şi dreptul de a asigura 
prin forţă, în caz de nevoie, executa-
rea ei. Acestor drepturi le corespund 
obligaţii corelative ale subiectului 
pasiv, şi anume: obligaţia autorului 
faptei ilicite de a accepta aplicarea 
sancţiunii juridice; obligaţia de a 
executa această sancţiune şi obliga-

ţia de a se supune forţei exercitate 
contra lui de către stat atunci cînd 
nu execută de bunăvoie sancţiunea 
respectivă sau cînd însuşi specificul 
sancţiunii pe care a suferit-o presu-
pune ca necesară exercitarea forţei.

Complexul de drepturi şi obli-
gaţii conexe, care potrivit legii se 
nasc ca urmare a săvîrşirii unei 
fapte ilicite de către un subiect de 
drept, constituie cadrul de realizare 
a constrîngerii de stat, prin aplicarea 
sancţiunilor juridice în scopul asi-
gurării stabilităţii raporturilor soci-
ale şi a îndrumării membrilor socie-
tăţii în spiritul respectării ordinii de 
drept – autorul M. Costin o numeşte 
răspundere juridică [7, p. 32].

Acest complex de drepturi şi 
obligaţii conexe ale făptuitorului 
formează statutul juridic special al 
subiectului răspunderii juridice.

După cum am menţionat, statu-
tul juridic al subiectului răspunderii 
juridice îşi găseşte expresia în nor-
mele juridice şi raporturile juridi-
ce de facto reglementate de aceste 
norme. Prin intermediul statutului 
juridic sînt reglementate raporturile 
juridice dintre cel ce a comis fapta 
ilicită şi stat, izvorîte anume în vir-
tutea comiterii faptei ilicite.

Doctrina juridică distinge sta-
tutul general al persoanei, statutul 
special şi cel individual [1, p. 343]. 
În viaţa reală, aceste categorii nu se 
manifestă separat şi independent, 
ele fiind într-o continuă şi perma-
nentă interconexiune şi interacţiu-
ne. Statutul juridic general reflectă 
cele mai importante conexiuni de 
ordin juridic dintre stat şi societate, 
pe de o parte, iar pe de alta – dintre 
cetăţeni. Această categorie cuprin-
de tot ce este specific tuturor, fără a 
include ceea ce este particular. Însă, 
caracteristica statutului juridic al su-
biectului răspunderii juridice nu se 
consumă odată cu cunoaşterea sta-
tutului general al persoanei. Diver-
sitatea relaţiilor sociale dă naştere 
diverselor situaţii juridice, statutelor 
juridice individuale şi speciale. Di-
ferenţierea situaţiei juridice a diferi-
tor grupuri de oameni (iar în rezultat 
– configurarea statutelor speciale) 
este justificată prin ideea de echitate 
socială, care ne obligă la identifica-
rea şi individualizarea contribuţiei 
fiecărui cetăţean în sistemul social, 

la individualizarea statutului juridic 
al fiecăruia, la luarea în consideraţie 
a particularităţilor activităţii sale. De 
aceea, generarea statutelor juridice 
speciale reprezintă rezultatul regle-
mentării juridice a relaţiilor sociale. 
În rezultatul luării în consideraţie a 
particularităților ce generează sta-
tutele speciale, această categorie de 
statute se caracterizează printr-un 
grad mai mic de generalitate, întru-
cît se referă la un grup mai restrâns 
de persoane unite printr-un semn 
distinctiv comun (în cazul nostru – 
comiterea faptei ilicite).

Situaţia juridică a celui ce a co-
mis fapta ilicită, drepturile, obliga-
ţiile, garanţiile lui reglementate de 
dreptul material constituie statutul 
juridic special al subiectului răspun-
derii juridice. Statutul subiectului 
răspunderii juridice reprezintă în-
tr-o oarecare măsură transformarea 
statutului juridic general al subiec-
tului în urma comiterii faptei ilicite 
şi, în mod corespunzător, a nașterii 
în raport cu acesta a unor drepturi şi 
obligaţii specifice.

Este de menţionat că şi categoria 
de statut juridic este una destul de 
complexă, iar în sens larg cuprinde 
atribute ale persoanei precum cetă-
ţenia, capacitatea juridică, garanţiile 
şi condiţiile fără de care subiectul 
nu-şi poate realiza la modul practic 
drepturile şi obligaţiile pe care le 
deţine. Totuși, un rol determinant în 
statutul juridic al subiectului le revi-
ne drepturilor şi libertăţilor juridice, 
obligaţiilor juridice, de asemenea 
răspunderii juridice a subiectului, 
altfel spus, elementele structurale 
ale conţinutului fundamental al fe-
nomenului examinat în sens restrîns. 
Completarea statutului juridic gene-
ral se reflectă în dobîndirea de că-
tre subiect a unor drepturi, libertăţi, 
obligaţii ce nu sînt caracteristice 
tuturor subiectelor de drept, ele pu-
tînd fi determinate ca specifice. Cu-
mulul de drepturi, obligaţii, interese 
specifice ale subiectului răspunderii 
juridice prezintă o mare importanţă 
pentru caracterizarea statutului ju-
ridic al acestuia, reprezintă o parte 
indispensabilă a acestuia.

Analizînd obligaţiile juridice 
ale subiectului răspunderii juridice, 
menţionăm din start că în raport cu 
acesta se naşte obligaţia de a supor-
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ta consecinţele negative reglemen-
tate de sancţiunea normei juridice 
ce a fost încălcată, adică de a purta 
răspundere juridică. Consecinţele 
negative se exprimă în limitări ale 
drepturilor, libertăţilor, intereselor 
legitime ale făptuitorului.

Gradul de limitare a acestora nu 
este acelaşi, fiind direct dependent 
de pericolul social generat de comi-
terea faptei ilicite, de răspunderea 
juridică ce se aplică făptuitorului. 
De exemplu, subiecţii aflaţi în de-
tenţie sînt limitaţi în circulaţie, în 
dreptul de a alege genul de activi-
tate, neavînd practic posibilitatea de 
a-și exercita drepturile în afara locu-
lui de detenţie.

Mai puţin dure sînt limitările la 
care este supus subiectul ce a co-
mis fapte ilicite mai puţin grave. 
De exemplu, limitarea dreptului de 
a conduce mijlocul de transport li-
mitează proprietarul care a comis 
contravenţia în utilizarea propriului 
mijloc de transport, fapt care în mare 
parte reprezintă limitarea dreptului 
de proprietate, care este un drept 
constituţional. Repararea daunei 
prin achitarea unei compensaţii în 
cazul unei fapte ilicite civile poate fi 
privită ca o limitare a dreptului de a 
administra propriile mijloace finan-
ciare. Demiterea poate fi privită și ca 
o limitare în libera alegere a genului 
de activitate, acest lucru însemnînd 
că, în ciuda voinţei proprii, subiec-
tul va trebui să își înceteze activita-
tea în cadrul întreprinderii/instituţiei 
la care este angajat la momentul co-
miterii abaterii disciplinare.

O limitare semnificativă a drep-
turilor și libertăţilor persoanei care 
a comis fapta ilicită este identificată 
și în simplul fapt că aceasta nu are 
dreptul de a decide vizavi de supor-
tarea sau nesuportarea consecinţe-
lor negative ce decurg din aplicarea 
sancţiunii juridice pentru fapta co-
misă. În plus, respectarea strictă a 
tuturor limitărilor impuse reprezintă, 
la rîndul său, o obligaţie suplimenta-
ră ce decurge din situaţia juridică a 
făptuitorului – de exemplu, ispășirea 
pedepsei de detenţie în locuri speci-
ale, achitarea amenzii administrative 
în termeni fixaţi de lege etc.

De rînd cu obligaţia generală de a 
suporta consecinţele comiterii faptei 
ilicite, subiectului i se impută o altă 

obligaţie de natură materială – cea 
de a apărea ca subiect al raporturilor 
procesuale în calitatea reglementată 
de lege. Acest lucru ne indică asupra 
faptului că, deși raporturile juridice 
materiale și cele procesuale repre-
zintă fenomene juridice distincte, 
ele în cazul realizării răspunderii 
juridice nu pot evolua separat, dim-
potrivă, sînt interconectate și inter-
dependente.

După cum am menţionat, fieca-
re subiect al raportului juridic de 
răspundere dispune atît de drepturi, 
cît și de obligaţii. Conexiunea din-
tre drepturi și obligaţii în calitate de 
categorie filosofică a fost caracteri-
zată de către autorul Gh. Mihai [13, 
p. 162]: Conexiunea dintre drepturi 
și obligaţii este complicată, se ma-
nifestă pe multe planuri și poate fi 
abordată din multiple perspective. 
Ea se reflectă în aceea că uneia și 
aceleiași persoane îi aparţin atît 
drepturi, cît și obligaţii. Din acest 
motiv, sarcina de bază este de a ga-
ranta exerciţiul drepturilor persoa-
nei concomitent cu constrîngerea 
ei să execute obligaţiile ce-i revin. 
Nicidecum nu puteam reduce rapor-
tul de răspundere juridică la simpla 
existenţă a dreptului statului de a pe-
depsi și a obligaţiei subiectului de a 
suporta această pedeapsă. Subiectul 
ce a comis fapta ilicită nu reprezintă 
doar un obiect asupra căruia va acţi-
ona forţa de constrîngere a statului. 
Aceasta deţine și anumite drepturi, 
în așa fel încît acţiunile cu carac-
ter de sancţionare îi pot fi aplicate 
în corespundere cu fapta ilicită pe 
care a comis-o, în corespundere cu 
reglementările din sancţiunea nor-
mei juridice, care instituie pedeapsa 
concretă pentru fapta concretă.

Oricărui drept al statului în ra-
port cu făptuitorul îi corespunde și 
un drept al făptuitorului în raport cu 
statul. De aceea, nu putem accepta 
poziţia expusă de unii autori specia-
lişti în dreptul penal precum că par-
ticipanţii la raporturile juridice pe-
nale dispun fie exclusiv de drepturi, 
fie exclusiv de obligaţii [3, p. 6]. În 
caz contrar, ar trebui să recunoaștem 
că subiectele au fie doar drepturi, fie 
doar obligaţii, sau că am avea doar 
subiecte cu drepturi sau doar cu 
obligaţii, situaţie în care se exclude 
existenţa instituţiei juridice denumi-

te statut juridic al subiectului. Iar 
în cazul ignorării statutului juridic 
al subiectului răspunderii juridice 
nu poate fi vorba de soluţionarea pe 
cale legală a problemei de natură ju-
ridică. De aceea, în caz de comitere 
a faptei ilicite, statul este în drept 
și totodată obligat să aplice măsuri 
sancţionatorii vizavi de subiectul 
faptei doar în strictă corespundere 
cu litera legii și cu statutul juridic al 
acestuia din urmă.

Cumulul drepturilor specifice 
ale subiectului răspunderii juridice, 
la fel ca și volumul de obligaţii ce-i 
revin, depinde de forma răspunderii 
juridice subiect al căreia este acesta. 
Însă, paralel urmează să ţinem cont 
de existenţa unor astfel de drep-
turi care formează fundamentele 
statutului juridic al oricărei forme 
de răspundere juridică, ce reflectă 
principiile generale ale răspunderii 
juridice şi intermediază principalele 
conexiuni dintre subiectul faptei ili-
cite şi stat. La această categorie de 
drepturi ale subiectului răspunderii 
juridice atribuim:

Dreptul ca la limitările ce i se 
impun să se respecte întru totul li-
mitele legale şi legea. Acest drept 
este legat mai întîi de toate de prin-
cipiul legalităţii, ce caracterizează 
reglementarea juridică a raporturilor 
sociale izvorîte în contextul comite-
rii faptei ilicite și nașterii răspunderii 
juridice pentru comiterea ei. Esenţa 
principiului legalităţii în acest caz 
constă în faptul că temeiul, măsurile 
de răspundere juridică întotdeauna 
sînt strict reglementate de lege și de 
actele contractuale ce nu contravin 
legii. Semnificaţia practică a acestui 
principiu se rezumă la soluţionarea 
problemelor legate de consfinţirea 
juridică a temeiului răspunderii juri-
dice, a formei acesteia, a limitelor ei, 
a formei procesuale, dar și a realiză-
rii ei inevitabile [14, p. 125].

Dreptul la o răspundere propor-
ţională faptei ilicite comise. Această 
proporţionalitate se fundamentează 
pe principiile de echitate, oportuni-
tate și individualizare. Din punctul 
de vedere al echităţii, diverse fapte 
ilicite trebuie să atragă diverse mă-
suri de răspundere, făptuitorul ur-
mează să răspundă proporţional [14, 
p. 116]. Răspunderea este echitabilă 
doar atunci cînd sancţiunile aplicate 
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corespund gradului de pericol social 
al faptei, intenţiei făptuitorului, mo-
tivelor comiterii faptei, personalită-
ţii făptuitorului, gardului de vinovă-
ţie, circumstanţelor concrete în care 
a fost comisă fapta [14, p. 116].

Dreptul de a nu suporta chinuri 
fizice și umilirea demnităţii umane 
prin aplicarea sancţiunii. Acestuia 
îi corespunde principiului umanis-
mului, care implică în sine: exi-
genţe morale incluse în litera legii 
care asigură aplicarea unor măsuri 
concrete asupra persoanei ce exclud 
cruzimea, contribuie la apărarea și 
dezvoltarea intereselor societăţii, 
inviolabilităţii, respectului dreptu-
rilor și libertăţilor persoanei, cinstei 
și onoarei acesteia. Caracterul uman 
al măsurilor aplicate în cadrul răs-
punderii juridice reflectă una dintre 
formele umanismului și obligă la o 
atitudine umanistă, atentă, respectu-
oasă faţă de onoarea și demnitatea 
omului. Manifestînd umanism, so-
cietatea se autoperfecţionează din 
punctul de vedere al moralităţii și 
conștientizează necesitatea aplicării 
cît mai eficiente a principiilor mora-
lităţii umane [14, p. 109].

Dreptul la apărare presupune 
dispunerea de către subiectul răs-
punderii juridice a tuturor drepturi-
lor care în mod real îi asigură posi-
bilitatea de a se proteja în faţa mă-
surilor de constrîngere, de a identi-
fica și argumenta circumstanţele ce 
îi justifică acţiunile sau îi atenuează 
răspunderea, de a-și apăra interese-
le legitime. Conţinutul dreptului la 
apărare al subiectului răspunderii 
juridice este interpretat de unii au-
tori doar în sens procesual. Totuşi, 
acest drept constituţional are mai 
întîi de toate un conţinut juridico-
material, şi anume acel complex de 
drepturi subiective garantate de stat 
care se pune la dispoziţia făptuito-
rului prin legea materială și la rea-
lizarea cărora contribuie obligaţiile 
organelor de stat ce le asigură. Ast-
fel, dreptul la apărare ca element 
de conţinut al statutului juridic al 
subiectului răspunderii juridice dis-
pune de un caracter complex mate-
rial-procesual și reprezintă una din-
tre cele mai importante garanţii de 
asigurare a drepturilor și intereselor 
legitime ale persoanelor fizice şi ju-
ridice [12, p. 39].

Dreptul la liberarea de răs-
pundere juridică sau de pedeapsă 
în prezenţa circumstanţelor regle-
mentate expres de lege. Acesta este 
rezultatul aplicării principiilor lega-
lităţii, umanismului, echităţii, cele-
rităţii și individualizării. Liberarea 
de răspundere juridică semnifică 
excluderea consecinţelor negative 
reglementate de lege pentru comite-
rea faptei ilicite vizavi de persoana 
făptuitorului. Drept temei pentru 
liberarea de răspundere poate ser-
vi gradul redus de pericol social al 
faptei, gradul redus de pericol social 
pe care-l prezintă persoana făptuito-
rului, comportamentul socialmente 
acceptabil al făptuitorului în urma 
comiterii faptei ilicite, scurgerea 
termenului de prescripţie, amnistia 
și graţierea [9, p. 54].

De toate aceste prerogative 
subiectul dispune din momen-
tul nașterii raportului material de 
răspundere juridică și pînă în mo-
mentul stingerii acestuia. Aceste 
prerogative sînt de natură materia-
lă (cu excepţia dreptului la apărare, 
care are un caracter complex); ele 
se reflectă în forme procesuale, se 
exercită prin intermediul acţiunilor 
procesuale, dar aceste circumstanţe 
nu le exclud în niciun caz conţinutul 
material.

Este de menţionat că drepturile 
nominalizate anterior trebuie să co-
respundă normelor constituţionale 
și actelor internaţionale din dome-
niul drepturilor omului în virtutea 
respectării unităţii dintre actele in-
terne și internaţionale din același 
domeniu. Tocmai din acest motiv 
exerciţiul drepturilor subiective ale 
subiectului răspunderii juridice ur-
mează a se înscrie în limitele regle-
mentate de lege și să se realizeze cu 
mijloacele admise de lege.

Concluzii. Doctrina juridică dis-
tinge statutul general al persoanei, 
statutul special şi cel individual. În 
viaţa reală, aceste categorii nu se 
manifestă separat şi independent, ele 
fiind într-o continuă şi permanentă 
interconexiune şi interdependenţă. 
Statutul juridic general al subiectului 
de drept reflectă cele mai importan-
te conexiuni de ordin juridic dintre 
stat şi persoană. Însă, caracteristica 
statutului juridic al subiectului nu se 
consumă odată cu cunoaşterea sta-

tutului general al persoanei. Diver-
sitatea relaţiilor sociale dă naştere 
diferitelor statute juridice speciale şi 
individuale ale subiectului de drept. 
În rezultatul luării în consideraţie a 
particularităţilor ce generează statu-
te speciale, această categorie de sta-
tute se caracterizează printr-un grad 
mai mic de generalitate, întrucît se 
referă la un grup mai restrîns de per-
soane unite printr-un semn distinctiv 
comun, în cazul nostru – comiterea 
faptei ilicite.

Situaţia juridică a celui ce a co-
mis fapta ilicită, drepturile şi obliga-
ţiile garantate de dreptul material şi 
dreptul procesual reprezintă statutul 
juridic special al subiectului răspun-
derii juridice.
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Introducere. Problema răs-
punderii statului poate fi con-

siderată, dintr-un anumit punct de 
vedere, una deja consolidată şi de 
necontestat, în timp ce din alt punct 
de vedere, ea este una destul de rela-
tivă, aflîndu-se în proces de contura-
re în ultimele decenii. În primul caz, 
avem în vedere răspunderea statului 
în plan extern (internaţional [1; 2; 
21; 22; 29; 33], european [23; 28]), 
subiect pe larg vehiculat de doctrina 
dreptului european şi dreptului in-
ternaţional. 

Aşadar, este vorba de instituţia 
răspunderii statelor în dreptul in-
ternaţional, în limitele căruia există 
regula că un stat care săvîrşeşte un 
act ilicit îşi angajează prin aceasta 
răspunderea internaţională. Astfel, 
statele sînt ţinute să răspundă în 
acest caz pentru comiterea de crime 
şi delicte internaţionale, pentru ne-
respectarea angajamentelor juridice 
asumate şi pentru nesocotirea ori-
cărei norme de drept internaţional. 
Desigur, răspunderea internaţională 
nu este echivalentă cu răspunderea 
statului, ci are o aplicaţiune genera-
lă. Toate subiectele de drept inter-
naţional îşi pot angaja răspunderea, 
chiar dacă statul, considerat princi-
palul actor al relaţiilor internaţiona-
le, apare cel mai frecvent în aceas-
tă postură. Astfel, pot răspunde în 

contextul dreptului internaţional: 
statele, organizaţiile internaţionale 
şi persoanele fizice. 

În această ordine de idei, mai 
trebuie subliniat că instituţia răspun-
derii internaţionale este diferită de 
cea din dreptul intern. Trăsătura de 
originalitate a acesteia este dată de 
perceperea sa ca un corolar al prin-
cipiului egalităţii statelor, finalitatea 
sa constînd în evitarea războiului şi 
folosirii forţei sau ameninţării cu 
forţa [19, p. 249].

O altă situaţie însă poate fi ates-
tată în plan intern, unde la nivel 
teoretic, deja de mult timp, pe larg 
a fost şi este investigată multias-
pectual doar problema răspunderii 
persoanei/cetăţeanului faţă de stat, 
aceasta fiind actuală pentru orice 
perioadă istorică şi regim politic 
[8, p. 213-214]. Abia în ultimul 
timp, în literatura de specialita-
te, mai ales în contextul edificării 
statului de drept (care din start se 
presupune a fi unul responsabil), 
tot mai mult doctrinarii au început 
să acorde atenţie importanţei şi ne-
cesităţii cercetării răspunderii sta-
tului, întrucît această instituţie con-
turează un „principiu fundamental 
pentru activitatea puterii publice” 
în cadrul unui stat de drept.

Scopul studiului rezidă în con-
turarea unei viziuni generale asupra 

răspunderii statului în perioada con-
temporană, în vederea identificării 
premiselor care o justifică, a forme-
lor concrete de răspundere şi a te-
meiurilor juridice care stau la baza 
acestora.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Revenind la actualitatea şi oportuni-
tatea studierii acestui subiect, ţinem 
să precizăm că acestea au fost re-
cunoscute de mai mulţi cercetători 
autohtoni, care vin cu următoarele 
argumente în acest sens [8, p. 214; 
17, p. 56]:

În primul rînd, este o necesitate 
dictată de perioada istorică în care 
ne aflăm, perioadă a reformelor pro-
funde, a tranziţiei spre economia 
de piaţă, a democratizării sferelor 
politice, sociale şi economice ale 
vieţii societăţii, în care amplificarea 
rolului şi semnificaţiei răspunderii 
juridice a statului este determinată 
de scopul general prestabilit de a 
edifica un stat de drept.

În al doilea rînd, este o exigenţă 
a timpului, deoarece concomitent cu 
recunoaşterea valorilor general uma-
ne în societate atestăm o pronunţată 
creştere a numărului delictelor (aba-
terilor) admise (comise) de către 
stat, organele acestuia şi funcţiona-
rii publici. În ultimii ani, asemenea 
fenomene negative ca nihilismul 
şi idealismul juridic, lezarea gravă 
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a drepturilor şi libertăţilor omului, 
tergiversarea soluţionării diferitor 
probleme, lipsa reacţiei prompte la 
apelul şi sesizările cetăţenilor, sub-
stituirea legalităţii cu oportunitatea 
politică, luarea de mită şi corupţia 
din aparatul de stat, lipsa de răspun-
dere practic a tuturor structurilor de 
stat au înregistrat dimensiuni catas-
trofale. Destul de frecventă este şi 
adoptarea sau emiterea de acte le-
gislative şi normative ce contravin 
Constituţiei.

Respectiv, un rol deosebit de 
important în înlăturarea acestor fe-
nomene negative poate fi atribuit, 
în viziunea cercetătorilor, instituţiei 
răspunderii statului, care este de na-
tură să servească ca mijloc de pro-
tecţie împotriva despotismului gu-
vernanţilor şi să garanteze realizarea 
drepturilor şi libertăţilor omului şi 
cetăţeanului [8, p. 215; 30, p. 44].

În general, în doctrină se susţine 
că atît răspunderea, cît şi responsa-
bilitatea statului implică şi decurg 
din raţiunea existenţei sale, din sco-
pul său general, din obligaţiile asu-
mate faţă de individ şi societatea pe 
care o organizează şi o conduce [9, 
p. 307]. 

Însăşi responsabilitatea poate 
fi atribuită statului în virtutea fap-
tului că statul, prin esenţă, sînt gu-
vernanţii, adică persoane cărora le 
este inerentă responsabilitatea. Mai 
mult decît atît, activitatea pe care 
o desfăşoară aceste persoane im-
plică o responsabilitate deosebită, 
complexă, cu pronunţate conotaţii 
sociale, morale, politice şi juridice. 
Sub acest aspect, este relevant fap-
tul că responsabilitatea statului faţă 
de cetăţean este recunoscută la nivel 
constituţional, fiind garantată, potri-
vit art. 134 alin. (3) din Constituţia 
Republicii Moldova [6], de către 
Curtea Constituţională (subiect la 
care vom reveni mai jos).

Astfel, fiind o entitate, uneori 
considerată abstractă, statul com-
portă o responsabilitate distinctă 
faţă de cea a individului, semnifi-
caţia căreia determină coeziunea 
dintre stat şi societate. În viziunea 
prof. Gh. Costachi, anume respon-
sabilitatea statului constituie acea 
legătură necesară între acesta şi 
societate, menită să le apropie şi să 
le integreze într-un sistem sociosta-

tal unic şi armonios. Este o situaţie 
ideală în care statul funcţionează 
pentru societate, realizînd interesele 
acesteia, iar societatea, la rîndul său, 
creîndu-l ca instrument pentru atin-
gerea obiectivelor sale, contribuie la 
funcţionarea eficientă a statului [8, 
p. 206; 9, p. 308]. 

În ceea ce priveşte „conţinutul” 
responsabilităţii statului, Gh. Cos-
tachi consideră că aceasta se poate 
manifesta în special prin: 

recunoaşterea şi aderarea sta-•	
tului la interesele şi idealurile cetă-
ţenilor şi ale societăţii; 

manifestarea unei preocu-•	
pări permanente pentru bunăstarea 
membrilor societăţii; 

acţiuni concrete în vederea •	
dezvoltării multilaterale a societăţii 
şi a persoanei; 

promovarea progresului social; •	
protejarea, garantarea, asigu-•	

rarea, realizarea valorilor sociale 
fundamentale etc. 

Rezultatul nemijlocit al respon-
sabilităţii statului s-ar materializa 
astfel în nivelul înalt de dezvoltare 
economică a societăţii (ce presupu-
ne un trai decent şi bunăstarea tutu-
ror cetăţenilor etc.), ordinea socială 
şi juridică din cadrul ei, nivelul înalt 
de cultură generală, juridică şi poli-
tică a membrilor societăţii şi într-un 
final – consolidarea unui stat demo-
cratic de drept [9, p. 308].

Pe fondul acestor raţionamente 
perfect logice, apar inevitabil o se-
rie de întrebări legate de aprecierea 
responsabilităţii statului în condiţii-
le în care societatea „geme” practic 
sub greutatea problemelor sociale, 
economice, politice şi de altă natu-
ră, care nu doar îi împiedică dez-
voltarea, ci atentează grav la însăşi 
existenţa acesteia şi la viaţa mem-
brilor ei. În asemenea condiţii, s-ar 
putea oare vorbi în general despre o 
responsabilitate a statului sau, mai 
curînd, de o manifestare evidentă a 
iresponsabilităţii? Pe cale de conse-
cinţă, merită oare iresponsabilitatea 
statului să fie tolerată în speranţa că 
„crizele vor fi depăşite cu timpul” 
ori stringenţa problemei impune lu-
area de măsuri concrete şi eficiente 
la moment? Sînt întrebări la care 
societatea şi membrii ei trebuie nu 
doar să dea răspuns, dar şi să acţio-
neze, chibzuit şi echilibrat. 

Unul din remediile propuse pen-
tru asemenea probleme cu caracter 
general (şi nu doar) este instituţia 
răspunderii statului, care mai mult 
ca oricînd a devenit necesară şi 
actuală pentru societatea noastră. 
Desigur, a vorbi la general despre 
necesitatea şi importanţa aceste-
ia este oarecum uşor. Cu mult mai 
dificil este să-i pătrunzi în esenţă, 
să-i identifici temeiurile concrete, 
să-i schiţezi structura şi mecanismul 
de funcţionare, momente ce ne vor 
preocupa cu precădere în cele ce ur-
mează.

Trecînd nemijlocit la subiectul 
studiului, ţinem să reiterăm că de la 
începuturi, în istoria gîndirii juridice 
a fost destul de răspîndită teza potri-
vit căreia răspunderea statului pre-
zintă o ameninţare la adresa păcii şi 
a ordinii ca valori supreme, asigurate 
anume de către stat, şi nu de popor. 
Altfel spus, era de neconceput ideea 
răspunderii statului. Cu timpul au 
apărut şi idei opuse. În acest sens, 
J. Locke afirma la vremea sa că a 
depăşi limitele puterii nu au drep-
tul nici persoanele cu funcţii înalte, 
nici cei subordonaţi acestora, fapt 
ce în egală măsură este de neiertat 
atît împăratului, cît şi supuşilor lui. 
Din descrierea sa a regelui absolut, 
pot fi formulate cîteva trăsături ale 
organului sau funcţionarului de stat 
neresponsabil, precum [31, p. 21]: 

1) acesta poate să-şi stabilească 
singur drepturile sale; 

2) el le realizează de sine stătător 
şi după propria voinţă; 

3) deasupra sa nu există niciun 
judecător; 

4) cei aflaţi în subordinea aces-
tuia sînt lipsiţi de libertatea de a 
exercita anumite drepturi şi de a le 
apăra, întrucît se află pe poziţii de 
inegalitate sub toate aspectele.

În pofida faptului că unele idei în 
acest sens au fost expuse şi dezvol-
tate în timp de numeroşi gînditori 
(Ch.-L. Montesquieu, J.-J. Rous-
seau, G.W.F. Hegel etc.), totuşi se 
consideră că ideea răspunderii statu-
lui a fost fundamentată considerabil 
de marele filozof german Im. Kant, 
potrivit căruia aceasta este un mij-
loc de limitare a puterii politice. 

Sub influenţa acestei idei, în se-
colul al XX-lea, în teoria relaţiilor 
dintre putere şi persoană a devenit 
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dominantă concepţia necesităţii [31, 
p. 21]: subordonării faţă de lege a 
tuturor funcţionarilor de stat; sepa-
raţiei puterilor în vederea prevenirii 
şi combaterii abuzurilor de putere, 
a concentrării acesteia în mîinile 
unei persoane; protecţiei judiciare a 
cetăţenilor faţă de abuzurile puterii. 
Aceste idei valoroase (împreună cu 
altele) au fost concentrate sintetic în 
teoria statului de drept, o trăsătură 
a căruia adesea este văzută a fi res-
ponsabilitatea reciprocă a statului şi 
a persoanei [12, p. 157; 13, p. 144].

Pe cale de consecinţă, se poate 
susţine că în prezent fundamentul 
general juridic al răspunderii statului 
rezidă în principiul constituţional al 
responsabilităţii reciproce a statului 
şi a persoanei care, după cum s-a 
menţionat deja, se regăseşte consa-
crat în Constituţia Republicii Moldo-
va într-o formă indirectă, după cum 
urmează (art. 134 alin. (3)): „Curtea 
Constituţională garantează supre-
maţia Constituţiei, asigură realizarea 
principiului separării puterii de stat 
în putere legislativă, putere executi-
vă şi putere judecătorească şi garan-
tează responsabilitatea statului faţă 
de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de 
stat”. Aceleaşi prevederi sînt stipula-
te în art. 1 alin. (3) din Legea Repu-
blicii Moldova cu privire la Curtea 
Constituţională [14] şi art. 2 alin. (2) 
din Codul jurisdicţiei constituţiona-
le al Republicii Moldova [4].

După cum se poate observa, atît 
Constituţia, cît şi legile organice nu 
concretizează esenţa şi conţinutul 
principiului în cauză, ceea ce, cu 
regret, denotă într-o oarecare măsu-
ră caracterul declarativ al acestuia, 
chiar dacă este identificată şi instan-
ţa responsabilă de garantarea şi rea-
lizarea lui. 

Sub aspect comparativ, putem 
exemplifica în acest sens unele dis-
poziţii constituţionale care dezvoltă 
într-o oarecare măsură conţinutul 
principiului în cauză. Este vorba de 
Constituţia Republicii Belarus, care 
prevede în art. 2: „Statul este respon-
sabil faţă de cetăţean pentru crearea 
condiţiilor necesare dezvoltării libe-
re şi demne a persoanei. Cetăţeanul 
este responsabil faţă de stat pentru 
executarea strictă a obligaţiilor care 
îi sînt prevăzute de Constituţie” 
[26]. Dispoziţii similare cuprinde şi 

Constituţia Turkmenistanului [27], 
care în art. 3 stabileşte: „Statul este 
responsabil faţă de fiecare cetăţean 
şi asigură crearea condiţiilor pentru 
dezvoltarea persoanei, protejează 
viaţa, cinstea, demnitatea, libertatea, 
inviolabilitatea personală şi dreptu-
rile inalienabile ale cetăţeanului. 
Fiecare cetăţean este responsabil în 
faţa statului pentru executarea obli-
gaţiilor ce-i sînt stabilite de Consti-
tuţie şi legi”.

În viziunea noastră, principiul 
constituţional al responsabilităţii 
reciproce a statului şi a persoanei 
urmează a fi interpretat lato sensu, 
ca implicînd nu doar „responsabi-
litatea” acestor subiecte (concept 
destul de bine dezvoltat în literatura 
de specialitate), ci şi „răspunderea” 
sub toate formele sale recunoscute 
(şi posibile). Evident, în acest caz 
cele mai multe semne de întrebare 
le ridică situaţiile în care statul ur-
mează a fi subiect al răspunderii.

În literatura de specialitate [30, 
p. 44-45], răspunderea statului este 
înţeleasă în două sensuri: restrictiv 
şi extensiv. În virtutea faptului că 
funcţionarea statului se realizează 
prin activitatea organelor sale şi a 
funcţionarilor publici, sensul re-
strictiv presupune răspunderea unui 
funcţionar public sau a unei autori-
tăţi publice. În accepţiune extensivă, 
răspunderea juridică a statului pre-
supune un raport juridic între stat, 
pe de o parte, şi cetăţean (persoană), 
ale cărui drepturi au fost lezate, pe 
de altă parte.

Analizînd aceste accepţiuni, 
prof. Gh. Costachi [8, p. 216] con-
chide că răspunderea puterii publice 
(a statului – e.n.) se poate manifesta 
la trei nivele: 

la nivelul statului- , 
la nivelul autorităţilor publice,-  
la nivelul funcţionarilor pu-- 

blici. 
Respectiv, în viziunea sa, răspun-

derea statului poate fi antrenată atît 
nemijlocit, cît şi mijlocit, prin inter-
mediul răspunderii juridice a organe-
lor de stat şi a funcţionarilor publici. 
Această diferenţiere este deosebit de 
importantă atît teoretic, cît şi practic, 
deoarece fiecare caz în parte presu-
pune trăsături şi particularităţi speci-
fice, precum şi un mecanism distinct 
de realizare [8, p. 216].

Dincolo de aceste momente, 
cercetătorii români sînt de părerea 
că sintagma „răspundere a autorită-
ţilor publice” este sinonimă cu cea 
de „răspundere a puterii publice”, 
„răspundere publică” şi „răspundere 
a statului” [20, p. 42]. Desigur, pri-
vind răspunderea statului ca institu-
ţie, e de la sine clar că sintagmele 
în cauză trebuie privite ca sinonime. 
Abia cînd intervin cazurile concrete 
de tragere la răspundere survine ne-
cesitatea de a distinge între subiecţii 
concreţi pasibili de răspundere, ceea 
ce implică în mod inevitabil unele 
diferenţieri la nivel semantic între 
expresiile enunţate mai sus.

Totodată, considerăm necesar a 
preciza că chiar dacă se operează cu 
expresia „răspunderea statului”, în 
realitate subiect al răspunderii este 
organul/autoritatea publică concretă 
care urmează astfel să răspundă în 
numele statului.

Referitor la formele răspunderii, 
în doctrină [32, p. 66] se susţine că 
statul poartă o răspundere juridică 
publică, ce cuprinde în sine măsuri 
de răspundere morală, politică şi ju-
ridică, iar subiecţii sînt răspunzători 
faţă de cetăţean, popor şi populaţie, 
de la care emană puterea publică. 

În ceea ce priveşte răspunderea 
politică, cercetătorii o definesc ca 
fiind „răspunderea puterii faţă de 
societate pentru îndeplinirea obli-
gaţiilor, promisiunilor şi progra-
melor asumate”. Se are în vedere 
conducerea eficientă a statului, 
realizarea practică a acestor promi-
siuni şi obligaţii asumate, precum 
şi prezentarea periodică a dărilor 
de seamă, reacţionarea promptă la 
problemele cetăţenilor, comunica-
rea cu ei, recunoaşterea greşelilor 
admise, corijarea lor activă şi mul-
te altele [25, p. 16].

Sub acest aspect, răspunderea 
politică poate fi privită ca o răs-
pundere survenită pentru realizarea 
inadecvată de către subiecţii pute-
rii a competenţelor cu care au fost 
învestiţi de către popor. Drept mă-
sură a răspunderii politice poate fi 
demiterea persoanelor care nu şi-au 
îndeplinit în modul corespunzător 
obligaţiile funcţionale, acţiunile că-
rora nu conţin semne ale ilicitului 
[17, p. 58]. 

La acest capitol, cercetătorii ro-
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mâni susţin că răspunderea politică 
decurge din fapte prin care sînt în-
călcate reguli politice extrajuridice 
(în special de către parlament, par-
lamentari, partidele politice repre-
zentate în parlament) şi conduce la 
suportarea unor sancţiuni extrajuri-
dice precum: ostilitatea populaţiei 
manifestată prin mitinguri, demon-
straţii, marşuri de protest; ostilitatea 
presei, scăderea credibilităţii dove-
dită de sondajele de opinie; pierde-
rea alegerilor etc. [16, p. 186].

Cu titlu de concluzie, se poa-
te susţine că răspunderea politică 
este mai mult proprie elitei politi-
ce, nemijlocit forţelor politice afla-
te la guvernare şi instituţionalizate. 
Deci, chiar dacă nu are un impact 
şi un efect asemănător răspunderii 
juridice, totuşi, ţinînd cont de su-
biecţii pasibili, răspunderea politi-
că este una deosebit de importantă 
într-o societate ce se vrea a fi de-
mocratică.

Strîns legată de aceasta este şi 
răspunderea morală, care este apre-
ciată ca fiind o răspundere a puterii 
pentru exercitarea competenţelor, 
respectînd cerinţele moralei, eticii şi 
a justeţei. Măsura acestei răspunderi 
este destituirea persoanelor care 
manifestă lipsă vădită a sentimen-
telor de demnitate, cinste, datorie 
şi justeţe [24, p. 58-59]. Trebuie să 
recunoaştem că şi această formă de 
răspundere este una esenţială, mai 
ales în însăşi interiorul elitei/clasei 
politice, care ar putea servi ca un fil-
tru pentru selectarea candidaţilor la 
funcţii înalte, candidaţi demni de în-
crederea poporului şi a cetăţenilor.

Alături de aceste forme de răs-
pundere, în ultimul timp, tot mai 
mult se reliefează răspunderea 
juridică, chemată să asigure şi să 
garanteze legalitatea organizării şi 
funcţionării statului şi a autorităţilor 
acestuia. Această formă de răspun-
dere este cu mult mai complexă în 
raport cu celelalte, moment ce a de-
terminat interpretări diferite în rîn-
dul cercetătorilor.

Exceptînd ideile expuse în litera-
tura de specialitate (dar nicidecum 
ignorîndu-le), considerăm că for-
mele concrete de răspundere juridi-
că a statului sînt consacrate în Con-
stituţia Republicii Moldova (o altă 
variantă fiind practic exclusă), care 

în art. 53 expres stipulează „răspun-
derea statului pentru prejudicierea 
cetăţenilor prin acte administrative 
şi prin erori judiciare”. De aici poate 
fi dedus faptul că, în funcţie de mo-
dalităţile de cauzare a prejudiciilor 
cetăţenilor, statul este pasibil de:

răspunderea civil-patrimoni-- 
ală şi

răspunderea administrativ-- 
patrimonială. 

În condiţiile actuale, importan-
ţa şi necesitatea obiectivă a acestor 
forme de răspundere sînt deosebit 
de pronunţate, pornind de la faptul 
că pe parcursul anilor statul a ma-
nifestat o atitudine nihilistă faţă de 
ocrotirea drepturilor şi intereselor 
legale ale persoanelor prejudiciate 
prin acte administrative sau erori 
judiciare. Pînă nu demult, statul a 
refuzat să-şi asume şi să-şi onoreze 
obligaţia de compensare a prejudi-
ciului cauzat persoanei prin acţiuni-
le ilicite ale organelor sale, deşi art. 
33 din Codul civil al fostei RSSM 
reglementa nemijlocit aceste relaţii. 
În condiţiile fostului regim totalitar, 
instituirea regulii cu privire la răs-
punderea statului se considera a fi 
periculoasă, deoarece se atenta la 
autoritatea puterii de stat, căreia nu i 
se recunoştea posibilitatea comiterii 
unor erori [5, p. 86].

Pe cale de consecinţă, odată cu 
transformările fundamentale din so-
cietate ce au marcat instaurarea unui 
regim politic democratic, un stat ba-
zat pe drept, în care ocrotirea drep-
turilor persoanelor vătămate devine 
o prioritate, teoria dată a fost recon-
siderată, fiind fundamentată ideea 
potrivit căreia statul trebuie să-şi 
asume calitatea de debitor la repa-
rarea prejudiciilor cauzate prin acte 
administrative şi erori judiciare. 

Ideea în cauză a fost transpusă în 
cadrul normativ naţional şi ca rezul-
tat al impactului dreptului internaţi-
onal şi comunitar asupra dreptului 
intern. Este cazul să precizăm că 
practic ambele forme de răspunde-
re ale statului sînt consacrate în cele 
mai importante acte internaţionale şi 
europene. Cu titlu de exemplu, vom 
menţiona că Convenţia Europeană 
a Drepturilor Omului (în art. 3 al 
Protocolului nr. 7) [7] şi Pactul In-
ternaţional cu privire la drepturile 
civile şi politice [18] (în art. 14 pct. 

6) prevăd posibilitatea şi necesita-
tea acordării de despăgubiri pentru 
prejudiciile aduse prin erorile din 
procesele penale, obligînd statele să 
răspundă patrimonial pentru astfel 
de prejudicii [10, p. 291]. 

În acelaşi timp, protecţia dreptu-
rilor şi libertăţilor omului împotriva 
activităţii ilegale a autorităţilor pu-
blice îşi are suportul în: art. 8 din 
Declaraţia Universală a Drepturi-
lor Omului [11]; art. 13 din Conven-
ţia Europeană a Drepturilor Omu-
lui; art. 2 alin. (3) lit. a) din Pactul 
Internaţional cu privire la drepturile 
civile şi politice, în care este stipulat 
că orice persoană are dreptul să se 
adreseze în mod efectiv instanţelor 
judiciare competente împotriva ac-
telor care violează drepturile funda-
mentale care îi sînt recunoscute prin 
Constituţie şi lege.

În legislaţia internă a Republicii 
Moldova, răspunderea civil-patri-
monială a fost dezvoltată, în speci-
al, în: Constituţie (art. 53 alin. (2)), 
Codul civil (art. 1405) [3] şi Legea 
privind modul de reparare a preju-
diciului cauzat prin acţiunile ilicite 
ale organelor de urmărire penală, 
ale procuraturii şi ale instanţelor ju-
decătoreşti [15], în timp ce răspun-
derea administrativ-patrimonială se 
regăseşte consacrată în art. 53 alin. 
(1) din Constituţia RM şi în Legea 
contenciosului administrativ. 

Apreciind în mod deosebit re-
glementările în cauză, considerăm 
că cercetătorii autohtoni practic au 
dreptate cînd susţin că, prin con-
sacrarea acestor instituţii juridice, 
statul urmăreşte scopul de a ocro-
ti prestigiul său, de a echilibra şi a 
limita manifestările autocratice ale 
puterii de stat. Prin aceasta se ma-
nifestă devotamentul statului faţă 
de principiile fundamentale prevă-
zute în Constituţie – ale legalităţii, 
umanismului, respectării drepturi-
lor şi intereselor legale ale persoa-
nei –, încălcarea cărora ar însemna 
lipsa de respect faţă de lege, putere, 
autorităţi publice, cetăţean etc. [5, 
p. 85]. 

Concluzii. Cu toate cele expu-
se mai sus, nu putem nega realita-
tea, care denotă grave deficienţe 
în aplicarea şi realizarea formelor 
de răspundere menţionate, fapt ce 
în esenţă practic denotă caracterul 
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declarativ (în mare parte) al regle-
mentărilor juridice în materie şi, 
corelativ acesteia, iresponsabilitatea 
statului pentru prejudiciile cauzate 
cetăţenilor prin acte administrative 
şi erori judiciare. Aceste momente 
vin încă o dată să confirme actua-
litatea şi oportunitatea subiectului 
cercetat în prezentul demers ştiinţi-
fic şi ne motivează la noi cercetări 
(mai aprofundate) în continuare.
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Introducere. În prezent este 
practic general recunoscut 

faptul că statul nu poate fi conceput 
fără un şef, oricît de simbolic ar fi 
rolul acestuia în unele sisteme poli-
tice [18, p. 282].

Conform unei opinii, institu-
ţia şefului de stat îşi are obîrşia 
în chiar istoria lumii, a sistemelor 
statale. În acest sens, colectivi-
tăţile umane organizate au avut 
dintotdeauna un şef [26, p. 316], 
recunoscut sau impus, în contextul 
împrejurărilor istorice, instituţie ce 
a cunoscut o evidentă evoluţie sub 
aspectul formelor, al structurii şi al 
împuternicirilor [22, p. 515]. Cu 
atît mai mult statele contemporane, 
delimitate prin frontiere, au cuprins 
în sistemul organizării lor politice 
şi instituţia şefului de stat.

Potrivit unei alte opinii, institu-
ţia prezidenţială în istoria omenirii 
este de dată relativ recentă, făcînd 
abstracţie de existenţa Republicii în 
Roma şi în Grecia Antică. Datorită 
sorginţii sale democratice, instituţia 
prezidenţială şi-a demonstrat utilita-
tea şi eficienţa politică şi administra-
tivă, mai ales în statele în care a fost 
instaurat regimul prezidenţial [38, p. 
20]. Prin urmare, în condiţiile unor 
alte regimuri, instituţia în cauză nu 
este accentuată, putînd fi chiar una 
„decorativă” / „simbolică”. 

În Republica Moldova, institu-
ţia şefului de stat este una de dată 
recentă, fiind şi deosebită, întrucît, 
pe lîngă reformele constituţionale 
pe care le-a suportat de la înfiinţa-
re, a rămas fără o conturare clară a 
statutului său juridic, fiind astfel un 
subiect frecvent polemizat în rîn-

durile specialiştilor teoreticieni şi 
practicieni. 

În condiţiile în care criza politi-
că, economică, socială continuă să 
afecteze societatea moldovenească 
şi pare a fi interminabilă, tot mai 
mult se impune necesitatea de a 
consolida fiecare autoritate a statu-
lui care ar putea contribui, în virtu-
tea competenţelor de care dispune, 
la optimizarea situaţiei. Iată de ce 
considerăm că în arealul nostru şti-
inţific, şi nu numai, instituţiei pre-
zidenţiale ar trebui să i se acorde o 
atenţie sporită.

Astfel, scopul studiului de faţă 
rezidă în cercetarea doctrinei şi a 
legislaţiei în vigoare, în vederea 
conturării principalelor funcţii pe 
care le exercită şeful de stat, în baza 
cărora să argumentăm rolul acestuia 
în sistemul puterii de stat. 

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Din punct de vedere istoric, insti-
tuţia şefului de stat s-a impus din 
necesitatea existenţei „unui arbitru 
naţional (…) însărcinat cu asigura-
rea funcţionării normale a instituţi-
ilor care să aibă dreptul să recurgă 
la judecata poporului suveran, care 
să răspundă, în caz de pericol major, 
de independenţa, onoarea şi integri-
tatea statului” [20, p. 73]. Tocmai 
din aceste considerente, se susţine 
că „statul, ca formă superioară de 
organizare a societăţii, a cuprins în 
sistemul organelor sale instituţia şe-
fului de stat” [14, p. 274].

Înainte de a vorbi nemijlocit des-
pre rolul pe care îl are şeful de stat 
în cadrul sistemului puterii, este ne-
cesară identificarea locului acestuia 
în cadrul sistemului dat. La acest 

capitol, în literatura de specialitate 
pot fi atestate cîteva opinii. Astfel, 
în unele studii, instituţia prezidenţi-
ală este asimilată puterii legislative, 
în altele – celei executive. Există şi 
opinii potrivit cărora instituţia îm-
bină caracteristicile ambelor ramuri 
ale puterii sau – chiar mai original – 
această instituţie nu este atribuită la 
niciuna dintre ramurile puterii, şeful 
statului fiind identificat ca a patra 
putere în stat [8, p. 465]. 

Cea mai răspîndită opinie pla-
sează şeful statului, în virtutea atri-
buţiilor sale, în cadrul structurii pu-
terii executive, deci ca şef al execu-
tivului, alături de prim-ministru [18, 
p. 290], împărţind puterea executivă 
în mod egal cu guvernul [21, p. 43]. 
În acelaşi timp însă, Preşedintele nu 
dispune de o putere absolută în rea-
lizarea funcţiilor sale, care sînt pro-
prii puterii executive, exercitarea 
lor fiind partajată între Preşedinte şi 
guvern, ambele autorităţi aflîndu-se 
sub control parlamentar [35, p. 38; 
36, p. 323].

În acest model este încadrat ca-
zul Franţei, unde rolul politic al 
Preşedintelui Republicii este foarte 
important, întrucît: el participă la 
toate şedinţele Guvernului şi le pre-
zidează, semnînd ordonanţele adop-
tate; poate dizolva oricînd adunările 
legiuitoare (după consultarea preşe-
dinţilor acestora şi a prim-ministru-
lui); prezidează Consiliul Superior 
al Magistraturii; numeşte prim-mi-
nistrul, fără a avea în mod necesar 
acordul Camerelor, etc. Sub aspect 
comparativ, în Republica Moldova 
şi România [18, p. 293-294], rolul 
politic al Preşedintelui Republicii 
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este mult diminuat, iar toate atribu-
ţiile sale politice majore sînt supuse 
unui sistem de îngrădiri şi condiţio-
nări specifice sistemelor parlamen-
tare, iar uneori chiar mai excesive 
(de exemplu, atribuţia de dizolvare 
a parlamentului). 

Alte voci susţin că şeful statului 
este „unicul” şef al puterii executive 
[9, p. 416; 15, p. 130; 24, p. 270; 30, 
p. 37] („capul puterii executive”[ 
1, p. 13; 2, p. 215), plasîndu-se în 
ierarhia puterilor mai superior decît 
guvernul [32, p. 22; 33, p. 120].

Este exemplificativă în acest 
sens funcţia de preşedinte al Sta-
telor Unite ale Americii, care este 
una dintre cele mai puternice din 
lume. Preşedintele, spune Consti-
tuţia SUA, trebuie să „aibă grijă 
ca legile să fie aplicate întocmai”. 
Pentru a îndeplini această respon-
sabilitate, preşedintele prezidează 
asupra ramurii executive a guvernu-
lui federal – o organizaţie vastă ce 
numără cîteva milioane de oameni 
– şi pe lîngă aceasta are puteri le-
gislative şi judiciare importante [28, 
p. 56]. Cu toate acestea, trebuie să 
recunoaştem că asemenea sisteme 
sînt mai curînd o „excepţie” decît o 
„regulă”.

Conform altor opinii, determi-
narea locului şi statutului juridic al 
şefului de stat se face în funcţie de 
modul în care Constituţia reglemen-
tează instituţia prezidenţială, susţi-
nîndu-se că Preşedintele nu aparţine 
nici uneia dintre ramurile puterii 
[10, p. 12-13; 32, p. 24; 33, p. 122]. 
Astfel, unii autori consideră că Pre-
şedintele exercită o a patra putere în 
stat, pe lîngă celelalte trei puteri tra-
diţionale, datorită, în special, funcţi-
ei sale de mediere [3, p. 36]. 

În ce ne priveşte, ne alăturăm 
autorilor care plasează instituţia 
şefului de stat în cadrul puterii exe-
cutive, deoarece, în primul rînd, 
existenţa unei a patra puteri în stat 
excede cadrului constituţional în 
vigoare şi, în general, contravine 
modelului universal de organizare a 
puterii configurat deja de secole; în 
al doilea rînd, apartenenţa acesteia 
la puterea executivă este confirmată 
în mare parte de natura atribuţiilor 
cu care este învestit şeful statului.  

Prin urmare, argumentul forte în 
acest caz ţine de natura atribuţiilor 

cu care este învestit. În acest sens, 
o mare parte din ele au un caracter 
executiv-administrativ, deoarece nu 
sînt de natură legislativă (cu excep-
ţia atribuţiilor de promulgare a le-
gii) şi nicidecum jurisdicţionale [8, 
p. 467]. 

Totodată, pornind de la faptul 
că însăşi calitatea de „şef” (al pute-
rii executive) implică în mod logic 
un anumit raport de „subordonare” 
(în cazul dat – a guvernului faţă de 
şeful de stat), este de menţionat că 
în acest sens legea fundamentală 
nu conţine nicio prevedere expresă, 
ba mai mult, stabileşte responsabi-
litatea politică a guvernului faţă de 
parlament, şi nu faţă de Preşedinte. 
În acelaşi timp, ideea superiorităţii 
şefului de stat faţă de guvern este 
infirmată, într-o anumită măsură, şi 
de condiţia contrasemnării de către 
primul-ministru a decretelor emise 
de Preşedinte (în cazurile expres re-
glementate de lege) [8, p. 467]. Prin 
urmare, ţinînd cont de cele expuse, 
executivul se prezintă a fi dualist, 
adică are o structură caracteristică 
sistemelor parlamentare, în cadrul 
cărora funcţia executivă este încre-
dinţată unei persoane (şef de stat) şi 
unui organ colegial (cabinet de mi-
niştri sau guvern), care au atribuţii 
pe care le exercită relativ autonom.

Desigur, o asemenea situaţie nu 
a existat întotdeauna. În decursul 
evoluţiei sale, instituţia şefului de 
stat a cunoscut o concentrare a mul-
tor prerogative de putere în persoa-
na sa – executive, legislative şi chiar 
judecătoreşti. Abia în sistemele con-
temporane de organizare s-a produs 
o riguroasă delimitare a atribuţiilor 
lui faţă de celelalte autorităţi publice 
[34, p. 101]. Deci, anume atribuţiile 
cu care este învestit şeful de stat îi 
conturează, în prezent, locul şi rolul 
în sistemul puterii de stat. 

Vorbind nemijlocit de rolul şe-
fului de stat în sistemul puterii, pre-
cizăm că acesta este determinat în 
principal de funcţiile cu care este în-
vestit. La acest capitol, în literatura 
de specialitate de asemenea au fost 
expuse mai multe opinii.

Cea mai răspîndită viziune ates-
tă trei funcţii ale şefului de stat [1, 
p. 14; 2, p. 216-218; 8, p. 458-462; 
11, p. 207]: funcţia de reprezenta-
re, funcţia de garant şi funcţia de 

mediere. Potrivit prof. Al. Arseni, 
primele două funcţii sînt expres 
consacrate în Constituţia Republicii 
Moldova, în timp ce ultima derivă 
din prevederile constituţionale [2, p. 
216]. Sub aspect comparativ, preci-
zăm că Constituţia României consa-
cră expres toate cele trei funcţii ale 
şefului de stat. Mai mult, după re-
vizuirea Constituţiei din anul 2003 
şi integrarea României în Uniunea 
Europeană, cercetătorii propun re-
cunoaşterea şi a unei a patra atribuţii 
(cu sensul de funcţie – e.n.) pe care 
o are Preşedintele României – cea 
de garant al îndeplinirii obligaţiilor 
asumate de România faţă de Uni-
unea Europeană, aşa cum prevede 
art. 148 alin. (4) din Constituţia 
României [6]: „Parlamentul, Pre-
şedintele, Guvernul şi autoritatea 
judecătorească garantează aducerea 
la îndeplinire a obligaţiilor rezultate 
din actul aderării şi din prevederile 
alin. (2)” [7, p. 750]. 

În context, prezintă importanţă 
şi încercările atestate în studiile de 
specialitate de a clasifica funcţiile 
şefului de stat. Bunăoară, prof. V. 
Popa distinge două mari categorii 
de funcţii [27, p. 340-344]: 

1) funcţii cu titlu principal, în 
care include „funcţia de reprezen-
tant şi garant”, şi 

2) funcţii secundare, care cu-
prind „funcţia guvernamentală şi 
funcţia de control”. 

Aceeaşi poziţie o regăsim şi la S. 
Goriuc, doar că la categoria funcţii-
lor cu titlu secundar, de această dată 
este atribuită funcţia de mediator 
[13, p. 12-13].

În ordinea dată de idei, prof. Al. 
Arseni susţine că funcţiile şefului de 
stat pot fi grupate în două mari cate-
gorii [2, p. 216]: 

funcţii exclusive 1) – acestea 
poartă un caracter constant, fiind 
proprii doar şefului de stat, indife-
rent de forma de guvernămînt sau de 
tipul de regim politic. Din categoria 
acestora fac parte: funcţia reprezen-
tativă, funcţia de garant şi funcţia de 
mediere;

funcţii complementare2) , ce cu-
prind funcţiile guvernamentale ale 
şefului de stat (variabile atît în func-
ţie de forma de guvernămînt, cît şi 
de tipul de regim politic), precum: 
„atribuţii ce ţin de organizarea şi 
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funcţionarea unor autorităţi publice; 
atribuţii de natură legislativă; atri-
buţii în domeniul politicii externe; 
atribuţii în domeniul apărării şi asi-
gurării ordinii publice; alte atribuţii” 
[14, p. 289-231].

O simplă analiză a clasificărilor 
enunţate ne determină să conchidem 
că cercetătorii uneori confundă noţi-
unea de funcţie cu cea de atribuţie 
(în contextul nostru, conceptul de 
„funcţie” are sensul de rol, sarcină, 
destinaţie, care astfel poate fi deter-
minat în funcţie de atribuţiile date în 
competenţă potrivit legii), iar alteori 
practic neargumentat sînt calificate 
funcţiile ca fiind principale, iar al-
tele – secundare. În continuare, ne 
propunem o abordare succintă a ce-
lor trei funcţii recunoscute şefului 
de stat. 

Funcţia de reprezentare. Potri-
vit prof. V. Popa, această funcţie nu 
poate fi îndeplinită de o altă autori-
tate publică, fiind inerentă şefului de 
stat [27, p. 341], idee susţinută şi de 
alţi cercetători (bunăoară B. Negru 
şi A. Negru [23, p. 135]).

Doctrinarii români susţin că 
funcţia dată este proprie Preşedin-
telui Republicii în virtutea calităţii 
sale de şef de stat [18, p. 290]. În 
viziunea altora [11, p. 207], această 
funcţie derivă din caracterul „repre-
zentativ” al Preşedintelui Români-
ei, în sensul că, fiind ales prin vot 
universal, egal, direct, secret şi li-
ber exprimat, el are calitatea de a fi 
purtătorul de cuvînt al poporului ro-
mân. Din aceste considerente, Pre-
şedintele României este un „organ 
reprezentativ”, ca şi Parlamentul. 

În context, Şt. Deaconu susţine: 
„Preşedintele reprezintă statul ro-
mân atît în plan intern, cît şi în plan 
extern. Această prerogativă derivă 
din locul pe care îl ocupă Preşedin-
tele în rîndul autorităţilor statului şi 
din modalitatea de alegere a şefului 
de stat. Preşedintele astfel personifi-
că autoritatea statală şi întreaga na-
ţiune de la care derivă puterea” [7, 
p. 750-751].

Raportînd aceste idei la situa-
ţia Republicii Moldova, am putea 
constata că, pînă nu demult, func-
ţia de reprezentare a Preşedintelui 
Republicii Moldova deriva doar 
din „locul pe care îl ocupa acesta 
în sistemul puterii”, întrucît, prin 

revizuirea constituţională din anul 
2000, dreptul de a alege Preşedinte-
le a fost restrîns, fiind atribuit doar 
Parlamentului (art. 78 din Constitu-
ţie [4]). Aceasta a făcut ca, pe par-
cursul ultimilor 16 ani, funcţia sa de 
reprezentare să fie „doar parţială”. 
Altfel spus, în sensul cel mai strict, 
alegerea şefului de stat de către Par-
lament presupune „reprezentarea 
intereselor acestuia, mai bine zis ale 
fracţiunii parlamentare majoritare (o 
garanţie în acest sens fiind compati-
bilitatea mandatului de preşedinte 
cu calitatea de membru de partid)”, 
şi nu ale poporului/societăţii. 

Situaţia s-a schimbat odată cu 
intervenţia Curţii Constituţionale, 
care, la data de 4 martie 2016, a 
constatat neconstituţionalitatea Le-
gii constituţionale de modificare a 
Constituţiei nr. 1115/2000 [17], care 
a avut ca efect juridic reluarea apli-
cabilităţii normelor constituţionale 
în varianta anterioară modificării şi 
completării din anul 2000. Pe cale de 
consecinţă, scrutinul electoral pla-
nificat pentru 30 octombrie 2016 va 
avea rolul de a identifica şi desemna 
un şef de stat cu depline prerogative 
de reprezentare a poporului.

Un alt moment ce trebuie spe-
cificat la capitolul funcţiei de re-
prezentare a şefului de stat ţine de 
atribuţiile concrete prin care se rea-
lizează/exprimă aceasta. Astfel, re-
prezentarea în plan extern cuprinde 
următoarele atribuţii: de a încheia, 
în numele statului, tratatele inter-
naţionale negociate de Guvern, de 
a acredita şi rechema reprezentanţii 
diplomatici, de a aproba înfiinţarea, 
desfiinţarea sau schimbarea rangului 
misiunilor diplomatice (art. 86 din 
Constituţia Republicii Moldova). 
Pe plan intern, printre altele, şeful 
de stat, tradiţional, conferă decora-
ţii şi titluri de onoare, acordă cele 
mai înalte grade militare, numeşte 
în anumite funcţii publice, acordă 
graţierea individuală etc. (art. 88 din 
Constituţia Republicii Moldova).

După cum se poate observa, 
funcţia de reprezentare a şefului de 
stat presupune o reprezentare inter-
nă şi externă. Din acest punct de ve-
dere, constatăm o gravă confuzie în 
clasificarea realizată de prof. Al. Ar-
seni (menţionată supra), care la ca-
tegoria funcţiilor exclusive atribuie 

funcţia de reprezentare, iar la cate-
goria funcţiilor complementare ara-
tă ca element component „atribuţii 
în domeniul politicii externe (…)”, 
adică exact ceea ce presupune func-
ţia de reprezentare. Fără a intra în 
detalii, la moment ne vom rezuma 
la ideea că, pentru a evita orice con-
fuzie, funcţia în cauză trebuie privi-
tă doar în toată complexitatea sa, în 
conţinutul său intrînd atribuţii ce nu 
pot fi circumscrise celorlalte funcţii 
ale şefului de stat.

Funcţia de garant. Este o func-
ţie consacrată expres în art. 77 alin. 
(2) din Constituţia Republicii Mol-
dova, în care este prevăzut: „(2) 
Preşedintele Republicii Moldova 
reprezintă statul şi este garantul su-
veranităţii, independenţei naţionale, 
al unităţii şi integrităţii teritoriale a 
ţării.” Sub aspect comparativ, art. 80 
din Constituţia României stipulează 
că Preşedintele „este garantul in-
dependenţei naţionale, al unităţii şi 
integrităţii teritoriale a ţării”. Obser-
văm deci că doar Preşedintele Re-
publicii Moldova este garantul su-
veranităţii ţării, fapt ce, în viziunea 
cercetătorilor, sporeşte considerabil 
rolul acestei instituţii în organizarea 
şi conducerea statală a societăţii [8, 
p. 460].

Funcţia de garant a şefului de 
stat se consideră că derivă din cali-
tatea acestuia de a fi şef al executi-
vului, alături de prim-ministru [7, p. 
751]. De aici rezultă şi responsabi-
litatea mare pe care o are şeful de 
stat în ocrotirea valorilor fundamen-
tale ale statului şi societăţii: suve-
ranitatea, independenţa, unitatea şi 
integritatea ţării. Această trăsătură 
fundamentează şi unele atribuţii ale 
Preşedintelui în domeniul apărării, 
al politicii externe, ori în ceea ce 
priveşte luarea unor măsuri excep-
ţionale.

Pentru realizarea acestei funcţii, 
Preşedintele dispune de prerogati-
ve prevăzute concret în Constituţie 
(art. 87), şi anume: a) el este coman-
dantul suprem al forţelor armate; b) 
poate declara mobilizarea parţială 
sau generală; c) în caz de agresiune 
armată împotriva ţării, ia măsuri de 
respingere a agresiunii etc.

Paralel cu funcţia de garant al 
statului (cu conţinutul enunţat su-
pra), Preşedintelui i se recunoaşte 
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şi funcţia de garant al Constituţiei 
[11, p. 332] sau „de garantare a res-
pectării Constituţiei şi a drepturilor 
omului” [5, p. 323]. Spre deosebire 
de Legea Fundamentală a României 
(în art. 80 alin. (2)), în Constituţia 
Republicii Moldova, această funcţie 
nu este consacrată expres, ea fiind 
doar dedusă. Potrivit cercetătorilor, 
aceasta poate fi dedusă atît din jură-
mîntul pe care îl depune la învestire 
şeful de stat („ Jur să respect Con-
stituţia şi legile ţării, să apăr demo-
craţia, drepturile şi libertăţile funda-
mentale ale omului)” (art. 79 alin. 
2)), cît şi din prerogativele concrete 
prevăzute de Legea Fundamentală. 
Prin urmare, asigurarea respectării 
Constituţiei de către Preşedinte este 
posibilă numai prin exercitarea unor 
atribuţii concrete precizate de Con-
stituţie [16, p. 67]. 

Desigur, Preşedintele Republi-
cii Moldova nu poate acţiona direct 
pentru a sancţiona derogarea de la 
conţinutul Constituţiei, deoarece 
nu are competenţa de a exercita 
un control de constituţionalitate. 
Din aceste considerente, funcţia de 
garant al Constituţiei este contu-
rată în baza următoarelor atribuţii 
[5, p. 323-324; 29, p. 57-58; 31, p. 
601-602]: soluţionează problemele 
cetăţeniei Republicii Moldova şi 
acordă azil politic; acordă graţiere 
individuală; poate cere poporului 
să-şi exprime, prin referendum, vo-
inţa asupra problemelor de interes 
naţional; suspendă actele Guver-
nului ce contravin legislaţiei pînă 
la adoptarea hotărîrii definitive a 
Curţii Constituţionale; dreptul de a 
dizolva Parlamentul în cazul blocă-
rii procesului legislativ etc.

În acelaşi timp, pentru realizarea 
acestei funcţii, Preşedintele Repu-
blicii Moldova poate sesiza Curtea 
Constituţională pentru verificarea 
constituţionalităţii legilor (art. 25 
din Legea cu privire la Curtea Con-
stituţională [19]) sau poate adresa 
un demers Parlamentului înainte de 
promulgarea legii, pentru ca acesta 
să procedeze la reexaminarea ei (art. 
93 alin. (2) din Constituţie). 

Este important de precizat în 
context că şeful statului nu trebuie 
perceput ca un „garant al suprema-
ţiei Constituţiei”, rol exercitat în ex-
clusivitate doar de Curtea Constitu-

ţională. Sub aspectul dat, funcţia de 
garantare trebuie înţeleasă în sensul 
că şeful statului, în virtutea preroga-
tivelor sale, este chemat să observe 
atent activitatea statului, să supra-
vegheze modul în care acţionează 
actorii vieţii publice – autorităţile 
publice, organizaţiile legitimate de 
Constituţie, societatea civilă – şi 
cum respectă principiile şi normele 
stabilite prin Constituţie, cum sînt 
apărate valorile consacrate în Legea 
Fundamentală. În consecinţă, şeful 
statului poate să exprime opinii şi 
opţiuni politice, să formuleze obser-
vaţii  şi critici cu privire la funcţio-
narea autorităţilor publice şi a expo-
nenţilor acestora, să propună refor-
me sau măsuri pe care le apreciază 
ca dezirabile interesului societăţii şi 
al statului. 

Desigur, opiniile, observaţiile, 
preferinţele sau cererile şefului de 
stat nu au un caracter decizional şi 
nu produc efecte juridice, autorită-
ţile publice rămînînd exclusiv res-
ponsabile pentru însuşirea acestora, 
precum şi pentru ignorarea lor [7, p. 
754]. Cert este că şeful statului nu 
trebuie să rămînă inert în situaţiile 
dificile care marchează societatea, 
dînsul trebuie să reacţioneze întot-
deauna prin mijloacele puse la dis-
poziţia sa de lege şi Constituţie.

Funcţia de mediere. Este o 
funcţie expres consacrată în Con-
stituţia României, în care este pre-
cizat că este o „funcţie de mediere 
între puterile statului şi între stat şi 
societate” (art. 80). La fel ca şi cea 
de reprezentare, funcţia de mediere 
a şefului de stat se sprijină pe prin-
cipiul legitimării pe larg şi autentic 
democratice a Preşedintelui, alege-
rea lui făcîndu-se prin sufragiu uni-
versal şi direct, precum şi pe prin-
cipiul nonapartenenţei Preşedintelui 
la niciun partid politic. În acest sens, 
cercetătorii susţin că, în calitatea sa 
de mediator, Preşedintele nu este un 
„magistrat suprem”, ci o „simplă 
magistratură de influenţă”, un factor 
al „bunelor oficii”, iar atunci cînd 
se impune, pe baza prerogativelor 
conferite prin Constituţie şi în limi-
tele ei, el este „un factor reglator” 
în mecanismul statal, precum şi în 
raporturile dintre stat şi societate. În 
acest scop, pe de o parte, Preşedin-
tele veghează la buna funcţionare a 

autorităţilor publice, iar pe de alta, 
el înlesneşte colaborarea autorităţi-
lor publice, aplanează sau previne 
relaţiile tensionate dintre acestea 
ori dintre acestea şi societate [11, p. 
209].

În unele surse ştiinţifice, funcţia 
în cauză este privită mai complex, 
pornindu-se nemijlocit de la textul 
constituţional. În acest sens, cer-
cetătorul Şt. Diaconu argumentea-
ză „rolul de mediator al şefului de 
stat între puterile statului şi între 
stat şi societate, pentru a veghea la 
respectarea Constituţiei şi la buna 
funcţionare a autorităţilor publice” 
[7, p. 753]. După cum se poate ob-
serva, rolul de mediator al şefului 
de stat este justificat de scopul ur-
mărit – vegherea respectării Legii 
Fundamentale şi buna funcţionare 
a autorităţilor. Deci, cercetătorul 
practic integrează funcţia de garant 
al şefului de stat cu funcţia sa de 
mediator, moment ce serveşte drept 
motiv temeinic pentru doctrină de a 
revedea şirul de funcţii recunoscute 
instituţiei şefului statului. 

Referindu-ne nemijlocit la situ-
aţia funcţiei de mediator a Preşe-
dintelui Republicii Moldova, tre-
buie să recunoaştem că aceasta nu 
este expres reglementată în textul 
Constituţiei, cercetătorii fiind de 
părerea că ea poate fi doar dedusă 
din conţinutul unor prevederi con-
stituţionale [2, p. 216; 13, p. 13]. 
În acest sens, se susţine [8, p. 462] 
că funcţia de mediere a şefului de 
stat cuprinde o serie de prerogati-
ve bazate pe dreptul: 

de a convoca sesiuni extraor-•	
dinare sau speciale ale Parlamentu-
lui (art. 67 alin. (2)); 

de a adresa Parlamentului me-•	
saje (art. 67 alin. (2)); 

de a promulga legile (art. 93); •	
de a dizolva Parlamentul •	

(art. 85); 
de a desemna candidatura •	

la funcţia de prim-ministru şi de a 
numi Guvernul (art. 98); 

de a numi în funcţie judecăto-•	
rii la propunerea Consiliului Superi-
or al Magistraturii (art. 116); 

de a cere poporului să-şi ex-•	
prime, prin referendum, voinţa asu-
pra problemelor de interes naţional 
(art. 88 lit. f)) etc.

Desigur, pentru a argumenta pre-
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zenţa acestei funcţii în sarcina Pre-
şedintelui Republicii Moldova este 
necesară o analiză mai profundă a 
drepturilor şi atribuţiilor pe care i 
le reglementează legea. Totodată, 
un lucru este sigur: funcţia în cau-
ză este în mare parte compromisă 
de imperfecţiunea sistemului de in-
compatibilităţi.

Privite în general, incompatibi-
lităţile pentru funcţia de şef de stat 
sînt de natură economică sau po-
litică. Prima categorie se referă la 
incompatibilitatea exercitării orică-
rei alte funcţii publice sau private, 
fiind reglementată în Constituţie 
expres (art. 81 alin. (1)). Referitor la 
incompatibilitatea politică, ea este 
fixată doar în Constituţia României, 
potrivit căreia „în timpul mandatu-
lui, Preşedintele României nu poate 
fi membru al unui partid” (art. 84 
alin. (1)).

Raţiunea incompatibilităţii po-
litice se justifică prin aceea că, fi-
ind în afara oricărui partid politic, 
Preşedintele îşi poate exercita mai 
pregnant funcţia de mediere, avînd 
astfel posibilitatea de a interveni 
pentru a încerca să atenueze diver-
genţele dintre partide cu privire la 
unele probleme majore de interes 
naţional [16, p. 69].

Compatibilitatea funcţiei de şef 
al statului cu cea de membru de par-
tid, caracteristică Republicii Moldo-
va, este demult criticată în literatura 
de specialitate, fiind aduse o serie 
de argumente pentru interzicerea ei, 
cum ar fi [1, p. 15]: 

realizarea de către şeful de stat •	
a funcţiei de reprezentant, garant şi 
mediator vizează întregul stat, în-
treaga societate, şi nu doar o parte a 
ei, a membrilor de partid etc.; 

păstrîndu-şi calitatea de mem-•	
bru de partid, Preşedintele Republi-
cii este direct influenţat de partid, 
înclină să încalce prevederile con-
stituţionale, fiind posibilă o uşoară 
trecere la dictatura de partid, lucru 
demonstrat de practica comunistă şi 
cea fascistă; 

păstrarea calităţii de membru •	
(lider) de partid duce în mod fla-
grant la încălcarea art. 6 din Con-
stituţia Republicii Moldova şi la 
instaurarea în mod tacit a ideologiei 
partidului de guvernămînt în „ideo-
logie oficială a statului” etc.

Mai mult, situaţia în care Preşe-
dintele Republicii ocupă concomi-
tent şi funcţia de preşedinte al unui 
partid se consideră a fi neconformă 
standardelor administrative europe-
ne, avînd în vedere atribuţiile im-
portante pe care le are şeful statului 
în raport cu puterea judecătorească 
[25, p. 10].

Totodată, în doctrină au fost ex-
puse unele idei sceptice privitor la 
incompatibilitatea de natură politi-
că, ea fiind considerată pur formală, 
deoarece ar fi imposibil ca, părăsind 
partidul care l-a propulsat la con-
ducere, Preşedintele să devină total 
independent de ideologia şi influen-
ţa acestuia [37, p. 225]. Iată de ce, 
dispoziţia constituţională ce consa-
cră o astfel de incompatibilitate se 
consideră că „a fost şi este să rămînă 
„literă moartă”, deoarece Preşedin-
tele Republicii va fi, în continuare, 
îndrumătorul nevăzut al partidului 
din care provine” [12, p. 234].

Criticînd o astfel de poziţie, 
prof. Al. Arseni susţine că problema 
trebuie privită prin prisma obliga-
ţiei şefului de stat de a-şi exercita 
funcţiile în strictă concordanţă cu 
prevederile constituţionale, şi nu cu 
dispoziţiile partidului care l-a pro-
movat. Respectiv, nefiind membru 
de partid, Preşedintele va fi sub con-
trolul tuturor partidelor, va fi chemat 
să fie nepărtinitor, adică să asigure 
pluralismul politic [1, p. 15-16]. Din 
perspectiva dată, scopul incompati-
bilităţilor nu este pur şi simplu de a 
releva situaţia contradictorie a unor 
funcţii, ci de a garanta independenţa 
şi probitatea Preşedintelui în exerci-
tarea funcţiei. 

Concluzii. Desigur, actuala 
compatibilitate politică ar putea 
avea consecinţe mai „atenuante” 
în situaţia în care Preşedintele Re-
publicii Moldova ar fi ales în baza 
sufragiului universal, deoarece ar fi 
posibil ca el să reprezinte un alt par-
tid decît cel ce deţine majoritatea în 
Parlament [8, p. 464-465]. Cu toate 
acestea însă, probabilitatea e prea 
mică, deoarece (după cum şi realita-
tea o demonstrează) partidul de gu-
vernămînt, dispunînd de majoritatea 
pîrghiilor aparatului administrativ, 
ar putea foarte uşor să-şi „impună 
candidatul”. Chiar şi în asemenea 
condiţii, sîntem de părerea că regula 

incompatibilităţii politice necesită a 
fi consacrată juridic, întrucît nu este 
exclusă posibilitatea ca într-un vii-
tor apropiat respectarea acesteia să 
fie asigurată prin intermediul per-
fecţionării mecanismului de tragere 
la răspundere a şefului de stat.
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Introducere. În literatura juri-
dică mondială contemporană 

există un număr mare de abordări 
diverse ale conceptului de vinovă-
ţie. Printre acestea putem evidenţia 
trei concepte teoretice de bază ale 
vinovăţiei: 

1. Starea periculoasă a persoanei 
(aici vinovăţia este înlocuită cu sta-
rea periculoasă a persoanei şi fapta 
ilicită comisă de ea este un fel de 
manifestare a simptomului de stare 
periculoasă a persoanei). 

2. Înţelegerea estimativă a vi-
novăţiei (sub acest aspect vinovă-
ţia este considerată ca un concept 
generic de intenţie şi neglijenţă şi 
motiv de răspundere; ca motiv de 
răspundere vinovăţia constă în re-
proşul expus de instanţă în legătură 
cu comportamentul acuzatului, în 
aprecierea negativă dată de instanţa 
de judecată comportamentului indi-
vidului ca fiind contrar prescripţiilor 
legale). 

3. Conceptul psihologic al vi-
novăţiei (în acest sens vinovăţia 
reprezintă atitudinea mentală a per-
soanei faţă de fapta sa şi consecin-
ţele ei, exprimată în formă de in-

tenţie sau neglijenţă) [24, p. 5-42; 
34, p. 331-332].

Aceste teorii au avut şi au un 
anumit impact asupra doctrinei vi-
novăţiei în literatura juridică a Rusi-
ei. Concepţia modernă a vinovăţiei 
în literatura ruseasca de drept penal 
şi în legislaţie a parcurs un drum 
lung şi destul de complicat.

Materiale şi metode aplicate. 
La expunerea lucrării au fost fo-
losite metodele istorică, logică şi 
analogia juridică. Metoda istorică a 
permis relevarea cauzelor şi împre-
jurărilor determinante şi favorizante 
în apariţia şi dezvoltarea acestei in-
stituţii, cu diferenţe specifice timpu-
lui şi locului, cercetarea evoluţiei în 
timp a vinovăţiei în diferite etape de 
dezvoltare ale Rusiei. Metoda logi-
că a fost utilizată la analiza opiniilor 
diferitor doctrinari ruşi, precum şi la 
analiza legislaţiei existente în diver-
se perioade ale timpului. Dat fiind 
faptul că în Antichitate formele vi-
novăţiei nu erau delimitate corect, la 
elaborarea articolului a fost folosită 
şi metoda analogiei juridice.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Unul dintre primele monumente ale 
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1649 [11, p. 47]. Acesta din urmă 
este o descriere a acţiunilor declara-
te criminale, precum şi a pedepselor 
care trebuie să le suporte persoana 
pentru comiterea unei infracţiuni. În 
Codul adunării a apărut tendinţa de 
a schimba modul de abordare a in-
terpretării vinovăţiei ca latură obiec-
tivă a actului ilegal, care era proprie 
pentru Adevărul rus [11, p. 47]. 

În Codul adunării, conceptul 
de “intenţionat” era dotat cu sensul 
obişnuit, de zi cu zi, în textul actu-
lui nu este dezvăluit conţinutul lui. 
De regulă, după menţionarea încăl-
cării concrete este indicată măsura 
responsabilităţii purtate de persoa-
na vinovată. De exemplu, artico-
lul 198 prevedea că dacă va veni 
cineva în curtea cuiva cu intenţie 
violentă, de hoţie, cu hoarda şi va 
ucide pe stăpîn sau pe soţia lui, sau 
copiii sau pe alt om, şi aceasta se 
va afla, atunci cel care a ucis să fie 
pedepsit cu moarte (“А будет кто 
приедет к кому-нибудь на двор 
насильством, скопом и заговором, 
умысля воровски, и учинит над 
тем, к кому он придет или над 
женою, или над детьми, или над 
людьми смертное убойство, а 
сыщется про то допряма, и того, 
кто такое смертное убийство 
учинит, самого казнити смертью 
же”) [30, p. 171]. Mai există şi une-
le dispoziţii prin care se apreciază 
sau se constată dacă voinţa infracto-
rului a fost una gravă sau nu. Unele 
situaţii la comiterea unor infracţi-
uni, cum ar fi cele corelate cu aspec-
tele psihice ale individului sau, mai 
bine zis, fiind unele legate de per-
soana infractorului sau de vinovăţia 
acestuia. Drept exemplu ne-ar putea 
servi unele circumstanţe atenuante 
ale faptei penale comise „din nece-
sitate”, sau „din cauza minţii simple 
sau proaste” etc. [1, p. 31]. 

De asemenea, este de menţionat 
că mai existau şi unele prevederi 
referitoare la infracţiunile săvîrşi-
te din întîmplare sau din „păcat”. 
Astfel, ca o sinteză se poate aprecia 
că, referitor la conceptul vinovăţiei 
penale din cadrul laturii subiective 
a infracţiunii, sînt deja cunoscute 
diferite forme ale ei, cum ar fi inten-
ţia şi imprudenţa. Mai existau, după 
cum s-a arătat, şi unele începuturi 
ale dimensiunii subiective, cum ar 

dreptul la răzbunare privată, părţii 
ofensate i se acorda dreptul de a cîn-
tări gravitatea insultei şi de a judeca 
despre caracterul şi calităţile adver-
sarului său. Omul din acele vremuri, 
acţionînd sub influenţa sentimente-
lor, nu putea şi nu ar fi dorit să facă 
distincţia dintre obiectivele şi inten-
ţiile care au ghidat cealaltă parte. 
Pentru el nu avea importanţă în ce 
mod i-au fost cauzate prejudiciile – 
intenţionat, accidental sau din nea-
tenţie [11, p. 45].

Astfel, în Adevărul rus nu a 
fost prevăzută aprecierea interioa-
ră, individuală de către persoană a 
faptei comise de ea şi infracţiunile 
nu erau delimitate în intenţionate 
şi din imprudenţă. Drept criteriu de 
delimitare a infracţiunilor serveau 
circumstanţele obiective [11, p. 45]. 
La articolul 6 din această publica-
ţie se mai vorbeşte şi se califică în 
mod corespunzător „omorul în tim-
pul unui chef sau ospăţ”, iar în ar-
ticolul 7 se vorbea despre „omorul 
în timpul certei fără niciun motiv 
esenţial”. Aşadar, în primul caz se 
are în vedere şi se explică situaţia 
unui omor neintenţionat, chiar dacă 
acesta se comite într-un mod des-
chis, adică la un chef într-o stare de 
beţie. Pe cînd în al doilea caz, comis 
în cadrul unei certe, se considera un 
omor intenţionat [19, p. 150]. Cu 
toate că în realitate, în opinia noas-
tră, se poate întîmpla şi viceversa. 
Totuşi este de menţionat că, la acea 
perioadă, printre circumstanţele ate-
nuante se atribuia şi starea de beţie, 
iar la cele agravante se mai atribuia 
şi intenţia de profit [1, p. 30].

Adevărul rus reflectă legile ge-
nerale de dezvoltare ale dreptului 
european din acele timpuri. Din 
secolul XIII, în pofida unor moti-
ve istorice bine cunoscute, în Ru-
sia aproape pentru trei secole a fost 
suspendată activitatea legislativă 
normală a statului.

În timpul formării statului cen-
tralizat în Rusia, o mare importanţă 
pentru formarea legislaţiei au avut-
o Adunările de zemstvă (Земские 
соборы), care se întruneau perio-
dic pentru a soluţiona cele mai im-
portante treburi de stat. Aici erau 
discutate cele mai importante acte 
legislative, cum ar fi Codul adună-
rii (Соборное уложение) din anul 

legislaţiei ruseşti a fost Adevărul 
rus (Русская правда), creat în se-
colele XI-XII (în această perioadă, 
Rusia era considerata una dintre 
cele mai dezvoltate ţări din Europa, 
care iniţial s-a format ca un stat fe-
udal). Din păcate, textul original al 
Adevărului rus nu s-a păstrat. Cu 
toate acestea, există peste o sută de 
transcrieri diferite ale acestuia, pe 
care S. Iuşkov, cel mai mare cercetă-
tor al acestui monument, le-a grupat 
cronologic în şase ediţii [30, p. 19]. 
Cele mai cunoscute sînt două: pre-
scurtată şi extinsă. În ele, conceptul 
de vinovăţie şi formele lui lipsesc, 
deşi sînt descrise infracţiunile inten-
ţionate. Astfel, articolul 19 preve-
de că “аже убъют огнищанина в 
обиду, то платити”, sau la articolul 
20: “А иж(е) убъют огнищанина 
в разбои” [30, p. 21]. În aceste ar-
ticole sînt descrise crimele cu pre-
meditare pentru supărarea, insulta 
provocată. Faptele erau delimitate 
în funcţie de prezenţa sau absenţa în 
ele a rea-voinţei infractorului [41, p. 
484]. Actul era considerat criminal 
atunci cînd împreună cu alte sem-
ne era depistat şi aspectul interior 
al infracţiunii, adică manifestarea 
de rea-voinţă a persoanei îndrepta-
tă spre realizarea scopului criminal 
[36, p. 348].

Aprecierea juridică a acţiunilor 
în ceea ce priveşte prezenţa sau ab-
senţa în ele a voinţei infractorului 
s-a schimbat în timp.

În Adevărul rus, în opinia cer-
cetătorilor, delimitarea faptelor se 
făcea în mare parte în funcţie de 
caracteristicile externe: locul comi-
terii crimei. Există o distincţie între 
crima intenţionată şi cea neglijentă: 
în timpul jafului are loc o crimă cu 
premeditare, iar la ospăţ – una negli-
jentă. Dar în timpul jafului ar putea 
avea loc şi o crimă neglijentă şi la 
ospăţ – una intenţionată. Adevărul 
rus nu lua în considerare astfel de 
nuanţe [36, p. 350].

A. Bogdanovski [14, p. 116] a 
scris că, judecînd după textul Ade-
vărului lui Iaroslav1, legislatorul 
din Rusia străveche puţin probabil 
să fi avut idee despre diferenţele în 
acţiunile omului. Această afirmaţie 
se bazează pe faptul că, recunoscînd 

1 ,,Adevărul lui Yaroslav” este o parte 
componentă a ”Adevărului rus”
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fi, de exemplu, întîmplarea. Deşi 
se delimitau între ele, modalităţile 
de comitere a infracţiunii, diferi-
te aspecte şi dimensiuni subiective 
ale faptei – acestea toate nu influ-
enţau asupra calificării sau asupra 
limitelor de pedeapsă [1, p. 31]. La 
acea etapă istorică mai predomina 
încă principiul „răspunderii pena-
le obiective”, adică se judeca nu 
după motiv, ci după rezultat [1, p. 
31]. Referitor la stadiile sau etapele 
săvîrşirii infracţiunii din acele tim-
puri, menţionăm că pentru simpla 
intenţie de comitere a infracţiunii, 
singură prin sine persona nu putea 
fi trasă la răspundere penală [19, p. 
150-187]. În pofida acestui fapt, se 
pedepseau infractorii care au mani-
festat doar o simplă intenţie de a-l 
omorî pe ţar sau pe stăpîn, sau ne-
apărarea stăpînilor în caz de nevoie 
[2, p. 205]. 

Unul dintre cele mai importante 
documente juridice din perioada ab-
solutismului este Articolul militar 
(Артикул Воинский), care a intrat 
în vigoare în anul 1715.2 În Articolul 
militar pentru prima dată în istoria 
dreptului rus a fost făcută încercarea 
de a evidenţia semnele de intenţie, 
de a umple acest termen cu conţinut 
juridic: „dacă cineva cu voinţă şi in-
tenţionat fără necesitate şi fără frică 
va ucide pe altcineva” (“Кто кого 
волею и нарочно без нужды, и без 
смертного страху умертвит”) (§ 
154). Cuvîntul “нарочно” în limba 
rusă are sensul de „făcut cu inten-
ţie, aranjat pentru un anumit scop” 
[13, p. 462]. “Воля” se interpreta ca 
„dorinţa omului de a realiza ceva; 
omul voieşte” [13, p. 238-239]. 
Indicaţia că această acţiune se face 
“fără necesitate” ar putea fi inter-
pretată ambiguu: pe de o parte, că 
omorul era comis fără necesitate, iar 
pe de altă parte – fără constrîngere, 
din propria voinţă. În comentariile 
la articolul citat se subliniază nece-

2 Codul a fost pregătit cu participarea ac-
tivă a lui Petru I şi a reflectat ideile avansate 
ale dreptului din Europa de Vest din acele 
timpuri. Prin natura sa, Articolul militar era 
un cod militar-juridic şi iniţial era destinat 
pentru a fi utilizat în armată. Cu toate aces-
tea, din diferite motive, el a fost răspîndit pe 
larg în viaţa civilă. Articolul militar nu a fost 
doar un cod, ci şi un act de interpretare şi 
comentare. Explicaţiile sînt efectuate în ge-
neral prin aducerea de exemple specifice.

sitatea dovedirii prezenţei la subiect 
a dorinţei de a provoca moartea. Era 
menţionat că, chiar şi în cazul în 
care, deşi victima a murit, nu există 
nici o dovadă de intenţie a subiectu-
lui de a provoca moartea, el trebuie 
să suporte pedeapsa nu pentru omor 
intenţionat, ci pentru altă infracţiu-
ne [11, p. 49].

În Articolul militar nu doar că se 
face delimitarea crimelor premedi-
tate de cele din imprudenţă, dar şi 
se face diferenţierea răspunderii în 
funcţie de vinovăţia personală. Ast-
fel, § 158 prevede că răspunderea 
pentru provocarea decesului prin 
imprudenţă era stabilită în funcţie 
de caz, situaţia persoanei vinovate, 
precum şi de “ce fel de vină poartă” 
[30, p. 295].

O etapă importantă în dezvoltarea 
doctrinei despre vinovăţie a devenit 
adoptarea, în anul 1845, a Codului 
cu privire la pedepsele penale şi co-
recţionale (Уложениe о наказаниях 
уголовных и исправительных). 
Odată cu introducerea acestui do-
cument s-au intensificat cercetările 
ştiinţifice ale laturii subiective a in-
fracţiunii, în special în cadrul teoriei 
dreptului penal [18, p. 550; 20, p. 
930; 21, p. 662; 38, p. 324-380].

Codul era constituit din două 
părţi: generală şi specială. În par-
tea generală, o atenţie deosebită era 
acordată problemei vinovăţiei. De 
exemplu, art. 5 din Partea 1 pre-
vede: “Răul făcut din accident, nu 
doar fără intenţie, dar şi fără orice 
neglijenţa din partea făptaşului, 
nu este considerat vinovăţie”. Din 
analiza dispoziţiilor de mai sus pot 
fi derivate definiţiile de intenţie şi 
imprudenţă. Mai mult decît atît, le-
gislatorul face distincţie între două 
tipuri de intenţie: premeditată şi 
spontană. Astfel, art. 4 prevede că 
“crimele şi delictele intenţionate sînt 
de două nivele: 1 – în cazul în care 
actul ilegal a fost săvîrşit ca urmare 
nu a unei intenţii spontane, ci a in-
tenţiei premeditate; 2 – atunci cînd 
a fost săvîrşit, deşi cu intenţie, dar 
în mod spontan fără premeditare”. 
Manifestarea intenţiei premeditate 
a fost delimitată într-o etapă aparte 
a comiterii infracţiunii intenţionate 
şi a determinat consecinţe juridice. 
În plus, Codul conţinea un articol 
care descrie semnele de intenţie de 

a comite o crimă. (Art. 9 din Cod 
prevede: „Expunerea verbală sau 
scrisă, sau în alt mod a intenţiei de 
comitere a infracţiunii se consideră 
semn de premeditare. La astfel de 
semne se atribuie ameninţările, lau-
dele şi propunerile de a face care-
va rău” – “Изъявление на словах, 
или письменно, или же иным 
каким-либо действием намерения 
учинить преступление почитается 
признаком умысла. К числу таких 
признаков принадлежат угрозы, 
похвальбы и предложения сделать 
какое-либо зло”) [11, p. 49].

În textul Articolului militar deja 
întîlnim structurarea intenţiei în 
două părţi componente. Una dintre 
ele cuprindea dorinţa subiectului de 
a obţine un rezultat, exprimată în 
anumite acţiuni; aceasta era mani-
festarea de voinţă a subiectului. Alta 
reprezenta un cumul de activitate 
mentală, formarea scopului subiec-
tiv al acţiunii viitoare, care apoi s-a 
exprimat în voinţa subiectului. 

Ideea că intenţia constă din con-
ştiinţă şi voinţă a fost consolidată 
în legislaţia ulterioară, în special în 
Legea penală din anul 1903, care a 
devenit rezultatul a aproape două 
decenii de lucru al comisiei în frun-
te cu eminentul jurist N. Taganţev. 
Legea penală conţinea o definiţie 
generală a intenţiei, care putea fi 
de două tipuri: directă şi indirectă. 
În definiţia intenţiei se indica doar 
momentul volitiv. Cu toate acestea, 
în raţionamentele ce însoţeau Legea 
a fost subliniat faptul că comiterea 
intenţionată a infracţiunii are loc 
numai în prezenţa ambelor elemen-
te: conştiinţei şi voinţei [42, p. 330]. 
Vinovatul poate voi doar ceea ce este 
acoperit de conştiinţa lui. Aici “con-
ştiinţa” se înţelege ca raportul dintre 
rezultatul obiectiv cu cel presupus 
(pus în gînd). Adică conştiinţa im-
plică previziunea rezultatului aştep-
tat de subiect. Criteriul de distincţie 
între intenţia directă şi cea indirectă 
este atitudinea reflectată, în primul 
rînd, în mintea subiectului faţă de 
rezultatul acţiunilor sale. Subiectul 
poate dori sau admite conştient doar 
ceea ce capătă o formă definită, per-
cepută de conştiinţă.

Particularitatea de formare a 
intenţiei constă în faptul că iniţial 
are loc procesul de gîndire, pentru 
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concretizarea scopului subiectiv, şi 
numai apoi, “pornind” de la acest 
scop, subiectul alege calea de rea-
lizare a lui. “Esenţa oricărei fapte 
ilicite este determinată de intenţie, 
adică de calea pe care a ales-o pen-
tru sine persoana vinovată” [42, 
p. 334]. Intenţia se prezintă ca ex-
presia concentrată a conştiinţei şi 
voinţei subiectului, îndreptate spre 
obţinerea rezultatului prin săvîrşi-
rea actului criminal. Dorinţa, sco-
pul şi motivul nu sînt criminale în 
sine. Conceptul de “criminalitate” 
poate fi utilizat numai cu privire 
la intenţie, adică alegerea varian-
tei de comportament. Aceasta din 
urmă determină criminalitatea fap-
tei [11, p. 49]. 

Pentru anii ‘20 ai secolului trecut 
este caracteristic faptul că în manu-
alele de drept penal din această pe-
rioadă vinovăţia era văzută ca motiv 
pentru răspundere şi înţeleasă ca un 
şir de factori mentali pe care-i pose-
dă persoana, care au condus la con-
damnarea ei. Astfel, E. Nemirovski, 
în lucrarea sa Principiile de bază ale 
dreptului penal, a remarcat că “sta-
rea de spirit criminală (...) este con-
ţinutul vinovăţiei (...); în acest sens 
înţelegerea vinovăţiei ca sentiment 
criminal ar trebui să aducă beneficii 
substanţiale: dacă actele crimina-
le îşi păstrează valoarea lor, acest 
punct de vedere transferă centrul de 
greutate în determinarea gradului de 
vinovăţie asupra raportului acestui 
episod faţă de particularităţile gene-
rale ale personalităţii infractorului. 
În aşa fel, se deschide un domeniu 
vast pentru îndeplinirea sarcinilor 
de prevenţie specială şi, în acelaşi 
timp, pedeapsa rămîne o sancţiune 
echitabilă pentru vinovăţie” [28, p. 
190-191, 197-198].

Un alt om de ştiinţă, B. Poznî-
şev, în cartea sa Principiile de bază 
ale ştiinţei dreptului penal din anul 
1912, a scris că vinovăţia este “o sta-
re de spirit manifestată de subiect, în 
care acesta acţionează într-un mod 
criminal, conştient sau cel puţin fi-
ind în măsură să înţeleagă caracterul 
penal al comportamentului său, şi 
aflîndu-se în astfel de circumstanţe 
că s-ar putea abţine de acest com-
portament, dacă nu ar avea nedez-
voltate sentimentele şi concepţiile 
care s-ar opune ultimului (...) În 

noţiunea de vinovăţie pot fi distin-
se două elemente: cel pozitiv, care 
constă în starea de spirit cunoscută 
care provoacă modul de activitate 
criminal (acţiune sau inacţiune), şi 
cel negativ, care constă în faptul că 
subiectul nu a suprimat această stare 
de spirit, fiind capabil să o facă (...)” 
[33, p. 266-267].

Apreciind această perioadă din 
ştiinţa dreptului penal, A. Gertsen-
zon a remarcat faptul că “unii cri-
minologi sovietici se înşelau cu bu-
nă-credinţă în căutarea specificului 
dreptului sovietic, ei îl vedeau în 
respingerea principiului vinovăţiei 
ca motiv al răspunderii, în respin-
gerea pedepsei şi înlocuirea aceste-
ia cu măsurile de protecţie socială” 
[16, p. 78].

Trăsătura caracteristică etapei a 
doua de dezvoltare a acestei doc-
trine (anii ‘30 ai secolului trecut) a 
fost negarea unei definiţii comune 
a vinovăţiei şi acceptarea intenţiei 
şi neglijenţei ca condiţii pentru răs-
punderea penală. În legislaţia din 
această perioadă nu a existat niciun 
concept al vinovăţiei. Cu toate aces-
tea, într-o serie de legi publicate se 
formula definiţia de intenţie şi ne-
glijenţă (de exemplu, în articolul 12 
p. c din Principiile directoare, anul 
1919 [3, p. 95]; în articolul 6 din 
Principiile de bază ale legislaţiei 
penale, 1924 [3, p. 122]; în art. 9 al 
CP al RSSB, anul 1928 [12, art. 9], 
în articolul 3 din Bazele legislaţiei 
penale a URSS şi a republicilor so-
vietice,1958 [15, art. 3], precum şi 
în alte legi).

Un neajuns al acestei perioade de 
dezvoltare a fost lipsa unei definiţii 
comune a vinovăţiei în literatura de 
specialitate şi în legislaţie.

O trăsătură caracteristică a etapei 
a treia de dezvoltare a teoriei despre 
vinovăţie (sfîrşitul anilor ‘40 – înce-
putul anilor ‘50 ai secolului trecut) 
este faptul că în literatura de speci-
alitate începe să fie analizat concep-
tul de vinovăţie ca noţiune generică 
de intenţie şi neglijenţă şi motivele 
răspunderii. Primul om de ştiinţă 
sovietic care în activitatea sa a abor-
dat problema conceptului estimativ 
al vinovăţiei a fost N. Durmanov. El 
a scris că “vinovăţia este o categorie 
estimativă care nu are nimic în co-
mun cu stabilirea unui fapt complet 

obiectiv, dacă persoana dată este ca-
uza acestui rezultat” [17, p. 52].

Asemenea opinii au fost expuse 
mai amplu de către un alt om de şti-
inţă sovietic, B. Utevski, în lucrarea 
sa Vinovăţia în dreptul penal sovie-
tic. El a scris că noţiunea de vinovă-
ţie ca motiv general pentru răspun-
derea penală include următoarele 
caracteristici: 

1. Prezenţa unui cumul de cir-
cumstanţe subiective şi obiective ce 
caracterizează inculpatul, crima co-
misă de el, consecinţele, condiţiile şi 
motivele de comitere a infracţiunii. 

2. Aprecierea socială (morală şi 
politică) negativă din partea statului 
socialist a tuturor acestor circum-
stanţe. 

3. Convingerea instanţei de ju-
decată sovietice că acţiunile incul-
patului pe baza acestei aprecieri ar 
trebui să atragă după sine răspunde-
rea penală a inculpatului, şi nu o altă 
răspundere (administrativă, discipli-
nară, civilă).

Astfel, vinovăţia ca motiv ge-
neral de răspundere penală este un 
cumul de circumstanţe care merită, 
în opinia instanţei, apreciere socia-
lă (morală şi politică) negativă din 
partea statului socialist şi care nece-
sită răspunderea penală a inculpatu-
lui Această definiţie arată că noţiu-
nea de vinovăţie ca motiv general 
de răspundere penală este mai largă 
decît noţiunea de vinovăţie ca latura 
subiectivă a componenţei infracţiu-
nii, deoarece prezenţa celei din urmă 
este doar una dintre circumstanţele 
cuprinse de conceptul de vinovăţie 
ca motiv general de răspundere pe-
nală şi serveşte drept obiect al apre-
cierii publice din partea instanţei, 
la rînd cu alte circumstanţe” [39, p. 
103-104].

În lucrarea cercetătoarei T. Ser-
gheeva Probleme de culpabilitate/
vină (виновность) şi vinovăţie 
(вина) în practica Curţii Supreme 
a URSS în cauze penale (1950) a 
fost prezentată într-o formă puţin 
diferită aceeaşi doctrină privind vi-
novăţia, care a fost dezvoltată de B. 
Utevski. T. Sergheeva, la fel ca şi B. 
Utevski, a examinat conceptul de vi-
novăţie ca motiv general de răspun-
dere penală (numindu-l cu termenul 
“culpabilitate” /vină) şi vinovăţia ca 
motiv subiectiv al răspunderii pena-
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le (numind-o cu termenul “vinovă-
ţie”) [35, p. 111-112].

Concepţia lui B. Utevski şi T. 
Sergheeva despre vinovăţie ca cate-
gorie estimativă în literatură a pri-
mit numele de “teoria de apreciere a 
culpabilităţii”. Prevederile principa-
le ale acestui concept au fost critica-
te dur în presa juridică şi cea publi-
că. Astfel, B. Mankovski, în artico-
lul Legalitatea sovietică socialistă 
şi conceptul de vinovăţie în dreptul 
penal, a scris că înţelegerea estima-
tivă a vinovăţiei a creat incertitudi-
ne totală în soluţionarea problemei 
de a decide cînd instanţa de judecată 
ar trebui să recunoască o persoană 
vinovată de comiterea infracţiunii. 
Aceasta punea părerea instanţei mai 
presus de cerinţele directe ale legii. 
Conform conceptului estimativ al 
vinovăţiei, instanţa de judecată nu 
află dacă există sau nu în realitate 
vinovăţia persoanei în infracţiunea 
ce i se incriminează, ci creează prin 
aprecierea sa negativă vinovăţia 
persoanei de comiterea crimei. “Hi-
pertrofia vinovăţiei, ba sub forma 
unei noţiuni largi de vinovăţie, ba 
sub forma de culpabilitate, conduce 
la identificarea vinovăţiei cu răspun-
derea penală, la denaturarea directă 
a principiilor legalităţii sovietice so-
cialiste. Din punct de vedere meto-
dologic, aceste teorii sînt o expresie 
a metodologiei neokantiene” [25, p. 
12-23; 24, p. 45-54]. 

Aceleaşi critici ale dispoziţiilor 
conceptului menţionat al vinovăţi-
ei au fost expuse şi de alţi oameni 
de ştiinţă (M. Schneider în recenzia 
la cartea lui B. Utevski Vinovăţia 
în dreptul penal sovietic [40, p. 81-
89]; M. Merkuşev în recenzia sa la 
aceeaşi carte şi recenzia la cartea lui 
T. Sergheeva Probleme de culpabi-
litate şi vinovăţie în practica Curţii 
Supreme a URSS în cauzele penale 
[26, p.75 ; 27, p. 65]; A. Piontkovski 
în articolul Împotriva perversiunii 
noţiunii de vinovăţie în dreptul pe-
nal socialist [31, p. 8-22] şi altele).

Rezultatele discuţiei despre 
vinovăţie au fost cuprinse intr-un 
editorial intitulat Despre situaţia 
şi sarcinile ştiinţei de drept penal 
sovietic în revista “Statul sovietic 
şi legea”, nr. 2 din 1955. În articol 
se menţiona că discuţia despre vi-
novăţie ce a avut loc a arătat eroa-

rea teoretică şi prejudiciul practic 
pentru consolidarea legitimităţii 
concepţiei estimative a vinovăţi-
ei. Se sublinia că vinovăţia este o 
atitudine mentală a unei persoane 
faţă de fapta sa socialmente pericu-
loasă comisă în formă de intenţie 
sau neglijenţă. Fără acest moment 
psihologic nu există vinovăţie. Vi-
novăţia este concept social-politic. 
Dreptul penal recunoaşte intenţia 
şi neglijenţa ca fiind forme de vi-
novăţie numai atunci cînd acestea 
sînt exprimate în fapte îndreptate 
împotriva sistemului sovietic sau 
încalcă ordinea de drept socialistă 
[29, p. 96; 32, p. 338].

În anii următori, în toate manu-
alele şi materiale didactice publica-
te, la caracterizarea vinovăţiei era 
menţionat conţinutul său psihologic 
şi social-politic [5, p. 313-314; 6, p. 
137; 7, p. 125; 8, p. 167-169; 9, p. 
152-154; 10, p. 145-148; 4, p. 78].

În această perioadă văd lumina 
tiparului o serie de monografii cu 
privire la aspectul subiectiv al fap-
tei: V. Kiricenko. Valoarea erorii 
în dreptul penal sovietic (1952); G. 
Matveev. Vinovăţia în dreptul civil 
sovietic (1955); V. Makaşvili. Răs-
punderea penală pentru neglijenţă 
(1957); V. Volkov. Problemele vo-
inţei şi răspunderea penală (1965); 
K. Tihonov. Aspectul subiectiv al 
infracţiunii (1967); I. Filaiovski. 
Atitudinea social-psihologică a su-
biectului faţă de infracţiune (1970); 
G. Zlobin, B. Nikiforov. Intenţia şi 
formele ei (1972); P. Dagel şi D. Ko-
tov. Aspectul subiectiv al infracţiu-
nii şi stabilirea lui (1974); P. Dagel 
şi R. Miheev. Fundamentele teore-
tice ale stabilirii vinovăţiei (1975); 
I. Demidov. Valoarea socială şi 
aprecierea în dreptul penal (1975); 
P. Dagel. Neglijenţa. Probleme de 
drept penal şi criminologice (1977); 
A. Rarog. Teoria generală a vinovă-
ţiei în dreptul penal (1980) şi altele.

Aceste cercetări ale oamenilor de 
ştiinţă sovietici au avut un rol impor-
tant în procesul de studiere a naturii 
vinovăţiei în dreptul penal. Treptat, 
în literatura de specialitate a deve-
nit tot mai frecventă abordarea în 
care vinovăţia în dreptul penal a fost 
văzută ca o atitudine negativă a su-
biectului faţă de interesele societăţii 
protejate de legea penală şi încălcate 

de el, exprimată în fapta socialmente 
periculoasă comisă de el.

La comiterea unei infracţiuni 
intenţionate, vinovăţia a fost tratată 
ca conştientizare a persoanei că ea 
atentează asupra valorilor publice 
sau individuale şi le cauzează pre-
judicii. În cazul comiterii faptei din 
neglijenţă, vinovăţia era examinată 
reieşind din situaţia în care subiec-
tul nu este conştient de acest lucru, 
în pofida atitudinii neglijente sau in-
suficient de grijulii faţă de valorile 
societăţii.

În literatura de specialitate din 
acea perioadă, mulţi oameni de 
ştiinţă au interpretat conţinutul vi-
novăţiei sub diferite aspecte. Din 
punct de vedere mintal, ei au definit 
vinovăţia ca o atitudine intelectuală 
şi volitivă a subiectului faţă de fapta 
comisă de el. Din punct de vedere 
social-psihologic, vinovăţia era ca-
racterizată ca o atitudine negativă, 
dispreţuitoare sau insuficient de 
grijulie faţă de valorile de bază ale 
societăţii. Din punct de vedere ju-
ridic, vinovăţia era prezentată ca o 
combinaţie formulată exhaustiv de 
legislator a proceselor intelectuale 
şi volitive în mintea subiectului în 
legătură cu comiterea actului ilegal.

În ultima perioadă, în presa na-
ţională din Rusia pot fi găsite pu-
blicaţii menite să revizuiască idei-
le preconcepute despre vinovăţie. 
Unii autori propun ca vinovăţia să 
fie examinată din două perspective: 
ca un concept generic de intenţie şi 
neglijenţă şi ca motiv de răspundere 
penală; alţii – ca atitudine mentală 
a persoanei faţă de atacul comis de 
ea, care merită o apreciere negativă 
din partea societăţii şi a statului. În-
tre aceste propuneri există diferenţe. 
Cu toate acestea, pentru ambele po-
ziţii este comună revizuirea ideilor 
preconcepute despre vinovăţie şi în-
cercarea de a reînvia într-un fel sau 
altul teoria estimativă a vinovăţiei.

Savantul rus A. Skliarov a pro-
pus ca vinovăţia să fie examinată nu 
ca o atitudine mentală a persoanei 
faţă de atacul socialmente-periculos 
săvîrşit de ea, ci ca evaluarea dată 
de instanţa de judecată indicilor su-
biectivi ai faptei ilicite. El a scris că 
“vinovăţia este aprecierea gradului 
de conştientizare de către persoană 
a faptului că acţiunile (inacţiunile) 
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sale încalcă regulile general accep-
tate de conduită sau că ea neglijează 
măsurile de precauţie în procesul 
comiterii acţiunilor (inacţiunilor) 
care pot afecta alte persoane, şi a 
gradului de intuire a ei a existenţei 
posibilităţii unei astfel de previziuni 
de cauzare a prejudiciului interese-
lor ocrotite de legea penală” [22, p. 
29-30; 37, p. 74].

După cum am menţionat deja, 
un dezavantaj semnificativ al teoriei 
estimative este că, în conformitate 
cu această concepţie, vinovăţia este 
examinată ca un concept generic de 
intenţie şi neglijenţă, precum şi ca 
temei pentru răspunderea penală. 
Vinovăţia ca temei pentru răspun-
derea penală este înţeleasă ca tota-
litate a circumstanţelor care, potrivit 
instanţei, merită apreciere negati-
vă din partea statului. Ca urmare a 
acestei abordări are loc respingerea 
concepţiei tradiţionale a temeiului 
de răspundere penală ca atac vinovat 
al autorului în formă de: faptă finită; 
pregătire pentru act; complicitate în 
act. În această situaţie, conceptul de 
vinovăţie este transferat din atitu-
dinea mentală a unei persoane faţă 
de fapta sa în aprecierea negativă 
subiectivă a circumstanţelor faptei 
comise. Toate acestea deschid calea 
pentru discreţionarea amplă a in-
stanţei de judecată şi pentru o anu-
mită respingere a principiului impu-
tării subiective în cadrul examinării 
cauzelor penale.

În contradicţie cu cele expuse, 
conceptul psihologic dezvoltat pe 
parcursul multor ani în dreptul penal 
intern obligă instanţa să stabilească 
atitudinea reală a persoanei faţă de 
fapte şi consecinţele survenite, dar 
nu să stabilească vinovăţia la pro-
pria discreţie. Reieşind din aceasta, 
oricare consecinţe, indiferent de cît 
de grave pot fi, în cazul în care au 
fost provocate nevinovat nu pot fi 
imputate persoanei şi nu pot servi 
drept temei pentru tragerea ei la răs-
pundere penală.

Definiţia legală a vinovăţiei este 
garanţia menţinerii conceptului psi-
hologic de vinovăţie existent de zeci 
de ani în jurisprudenţă şi dominant 
în ştiinţa dreptului penal împotriva 
încercărilor de a-l revizui.

Concluzii. Concepţia psiho-
logică a vinovăţiei implică două 

elemente: psihologic şi sociopsiho-
logic. Sub aspect psihologic, vino-
văţia este o anumită atitudine inte-
lectuală şi volitivă a subiectului faţă 
de fapta săvîrşită de el şi de conse-
cinţele acesteia. Sub aspect socio-
psihologic, vinovăţia este atitudinea 
negativă (tipică pentru intenţie) sau 
neglijentă sau insuficient de atentă 
(tipică pentru neglijenţă) faţă de va-
lorile sociale de bază, manifestate în 
atacul concret. Aceste două elemen-
te formează conţinutul vinovăţiei. 
Esenţa este conţinutul interior al 
obiectului care poate fi găsit în for-
mele exterioare ale existenţei sale. 
În acest sens, este legitim de a vorbi 
în anumite contexte despre esenţa 
psihologică şi sociopsihologică a 
vinovăţiei. 
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În conformitate cu prevederile Regula-
mentului cu privire la evaluarea şi clasi-

ficarea revistelor ştiinţifice (aprobat prin Hotă-
rîrea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012) şi 
Regulamentului privind publicaţiile ştiinţifice 
şi ştiinţifico-metodice (anexă la Hotărârea Co-
misiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţi-
fico-didactice nr. AT – 8/1-2 din 23 decembrie 
2010) elaborate în conformitate cu prevederile 
Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-
XV din 15 iulie 2004, cu modificările ulterioare 
şi a actelor normative ale Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei şi ale Consiliului Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare, 

Colegiul de redacţie al Revistei „Legea și 
viața” admite pentru publicare:

Articole ştiinţifice- 
Articole de sinteză - 
Articole de fond - 

Articolul ştiinţific: 
prezintă - reflecţii personale asupra unui 

subiect, promovînd atît idei ale cercetătorilor în 
domeniu, cît şi experienţa proprie;

expune - idei care trebuie să aibă un înalt 
nivel de generalizare, să conţină rezultate origina-
le, neabordate anterior, cu menţionarea oportuni-
tăţii studierii problemei respective; 

este asigurat-  de o listă bibliografică care 
se plasează la sfârşit, făcîndu-se referinţele nece-
sare în conţinutul articolului; 

poate avea-  unul sau mai mulţi autori, fiind 
indicată clar contribuţia fiecăruia în coli de autor; 
nu se recomandă ca un articol de volum mic sau 
mediu să aibă mai mulţi coautori, deoarece apor-
tul lor la elaborarea lucrării poate fi contestat;

are un volum-  care variază între 9-10 pa-
gini (nu mai mult de 20000 caractere) 

Articolul de sinteză:
se deosebeşte prin contribuţii substanţiale - 

în domeniu, abordînd critic şi comparativ lucrările 
autorilor la temă, avînd un text, de regulă, volumi-
nos (circa 2,5 coli de autor) 

bibliografie bogată (circa 60 surse biblio-- 
grafice);

descrie rezultatele obţinute în domeniu - 
prin utilizarea unui instrumentar analitic amplu, 
care permite evidenţierea aspectelor pozitive şi 
problematice ale lucrărilor analizate;

sensibilizează comunitatea asupra unui su-- 
biect actual, de multe ori controversat, prin lectura 
unei singure publicaţii, fără ca să aibă nevoie să 
studieze şi alte surse la temă.

Articolul de fond:
exprimă-  punctul de vedere al colegiului 

de redacţie al revistei asupra unei probleme ştiin-
ţifice importante, de actualitate.

AUTORUL va respecta următoarele CERIN-
ŢE faţă de componentele structurale ale artico-
lului ştiinţific, pe care le va expuse distinct:

titlul articolului-  (format nu mai mult de 
10-12 cuvinte; conţine noţiuni exacte, care nu 
lasă loc ambiguităţilor; corespunde conţinutului; 
nu „promite” mai mult decît ceea ce conţine; evită 
termenii cu mai multe sensuri, este formulat con-
cis, simplu, eliminînd verbele a fi, a avea, a ob-
ţine, titlurile-întrebare fiind mai adecvate pentru 
articolele ştiinţifice)

rezumatul-  (în două limbi: română şi în-
tr-o limbă de circulaţie internaţională, oferind 
informaţii despre studiu, suficient de cuprinzător, 
exact, redactat cu atenţie deosebită, nu include in-
formaţii care nu se regăsesc în text, se scrie cu cla-
ritate, la diateza activă, la timpul prezent (timpul 
trecut se utilizează numai la descrierea modului de 
manipulare a variabilelor, conţine în jurul la 75-
100 de cuvinte)

cuvintele-cheie-  (în două limbi: română şi 
într-o limbă de circulaţie internaţională)

introducerea- 
scopul aarticolului-  
metodele şi materialele aplicate- 
rezumatele obţinute şi discuţii- 
concluziile- 
referinţele bibliografice-  (se va respecta 

structura curentă, conform Hotărîrii CNAA nr. 
AT03 din 23 aprilie 2009) 

În aprecierea articolelor prezentate, Colegiul 
de redacţie se va baza pe:

respectarea-  cerinţelor de structură ale 
articolului ştiinţific 

respectarea convenţiilor editoriale: ti-- 
tlurile articolelor, rezumatele şi referinţele să 
fie clare, informative, corecte, complete, autorii 
să poată fi identificaţi prin afilierea instituţio-
nală şi adresă;

elementele de originalitate- , care vor con-
sta în: 

(a) noutatea ideilor formulate şi interpre-- 
tate; 

(b) noutatea punctelor de vedere ale cer-- 
cetătorului; 

(c) „prospeţimea” limbajului ştiinţific uti-- 
lizat;

 (d) forţa de convingere care decurge din - 
puterea textului lucrării de a capta raţionalitatea 
cititorilor; 

(e ) personalizarea textului expus prin im-- 
punerea „vocii” autorului, distinctă de alte voci 

recenzarea anonimă a articolelor ştiin-- 
ţifice

aplicarea procedurii de peer-review, - 
care este obligatorie (evaluarea articolului de că-
tre doi referenţi independenţi)

respectarea-  cerinţelor tehnice pentru 
publicarea articolelor în revistă (Times New 
Roman (TNR), font 12, cu 1,5 linii spaţiu între 
rînduri, format A4, cu margini: stînga – 3 cm, 
dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe o sin-
gură parte a foii. Toate paginile articolului se 
numerotează)

Responsabilitatea asupra conţinutului arti-- 
colelor, selecției și preciziei faptelor și informației 
citate revine în exclusivitate autorilor. În acelaşi 
număr al revistei poate fi publicat doar un singur 
articol al unui autor. Numărul de autori al unui 
articol nu poate fi mai mare de două persoane. 
Autorul (ii) trimite redacției 2 exemplare originale 
a articolului (semnate de autor) în imprimare pe 
hârtie şi trimite articolul în format electronic prin 
e-mail la adresa: legea_zakon@mail.ru 

Volumul articolului nu trebuie să - 
depășească 0,5 c.a. dactilografiate pe hîrtie, format 
A4 (20 de mii de caractere, sau 9-10 de pagini de 
text), inclusiv figuri, tăblițe, referinţe şi scheme. 

Atunci cînd se plasează referinţe biblio-- 
grafice în limba engleză este necesar de indicat 
denumirea oficială a surselor (revistelor) în limba 
engleză. 

Pentru a plasa un articol în Revistă este ne-- 
cesar de prezentat următoarele documente: 

cerere, informaţiile despre autor (i), artico-- 
lul, fotografia autorului (autorilor) în format JPG, 
adnotare (abstract, rezumat) în trei limbi (română, 
rusă şi engleză) într-un volum de 100 de cuvinte, 
cuvinte-cheie (5-7 cuvinte). Adnotarea nu trebu-
ie să conţină referiri la literatura citată, tabele şi 
figuri.

declaraţia privind asumarea răspunde-- 
rii (Subsemnatul, declar pe răspundere personală 
că materialele prezentate în articol sunt rezultatul 
propriilor cercetări şi realizări ştiinţifice. Conşti-
entizez că, în caz contrar, urmează să suport con-
secinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Numele de familie, prenumele, semnătura, data, 
adresa, telefonul de contact)

Informaţia despre autor (i) conține urmă-- 
toarele date: numele, prenumele, patronimicul au-
torului (autorilor), locul de muncă, funcția, titlul 
științific, gradul ştiinţific, adresa poștală, adresa 
electronică şi numărul de telefon. Numele auto-
rului (autorilor) ar trebui să fie listate sub titlul 
articolului, în dreapta.

Criterii pentru publicarea articolelor in revista „Legea și viața”

REGULAMENTUL
cu privirea la recenzarea articolelor științifice în revista „Legea și viața” 

Articole ştiinţifice primite de redacţia revistei 
„Legea și viața” trec prin Instituția de recenzare. 
Colegiul redacțional al revistei „Legea și viața” a 
adoptat un sistem de patru niveluri de recenzare a 
articolelor și materialelor prezentate spre publicare:

 Primul nivel – recenzarea de către Redactorul-
șef (main editor peer review); 

Al doilea nivel - recenzie de „nivel deschis” 
(open peer review - autorul şi recenzentul se cu-
nosc reciproc) – recenzia este transmisă la redacție 
de către autor; 

Al treilea nivel - recenzie de nivel „orb-unila-
teral” (single-blind – recenzentul știe despre autor, 
autorul - nu); 

Al patrulea nivel - recenzie de nivel „orb-du-
blu” (double-blind - atît recenzentul, cît și autorul, 
nu ştiu unul despre altul). 

Fiecare articol ştiinţific necesită să aibă re-
cenzii: 

- deschise: primul nivel – recenzia (decizia) 
redactorului-șef; 

al doilea nivel - recenzia unui recenzent ofici-
al, specialist în domeniu (doctor sau doctor habili-
tat); - confidențiale (oarbe):

 al treilea nivel – recenzia redactorului științific 
sau a unui membru al colegiului de redacție; 

al patrulea nivel – la decizia consiliului 
redacțional și recenzentul poate fi doar din exterior. 

Toate articolele științifice, primite de Cole-
giul redacţional al revistei, sunt supuse obliga-
toriu recenzării „orb-dublu” (double-blind - atît 
recenzentul, cît și autorul, nu ştiu unul despre 
altul). Această recenzare este efectuată de către 
experți externi din baza de date de experți (re-
cenzori) ai revistei, la solicitarea Colegiului re-
dacţional. 

 Analizând recenziile, redacția evaluează 
prezenţa în articole a elementelor de actualitate 
a problemei științifice pe care autorul pretinde 
să o soluționeze. Recenzia necesită să descrie 
în mod clar valoarea teoretică sau aplicativă a 
investigației, și să coreleze constatările autorului 
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cu conceptele ştiinţifice existente. Un element 
de bază al recenziei ar trebui să fie aprecierea de 
către recenzent a contribuţiei personale a auto-
rului articolului la soluţionarea problemei. Este 
necesar de a menţiona în recenzie corespunderea 
stilului, logicii şi nivelului de accesibilitate a ex-
punerii științifice a materialului de către autor, 
precum şi un aviz privind fiabilitatea şi valabili-
tatea concluziilor.

 După primirea recenziilor, redacția analizea-
ză articolele prezentate şi adoptă decizia finală, în 
baza unei evaluări complete, privitor la publica-

rea sau ne-publicarea articolelor. În baza deciziei 
adoptate autorului i se comunică, prin e-mail sau 
poştă, informația cu privire la evaluarea articolu-
lui şi decizia adoptată. În cazul că se refuză de a 
publica articolul, recenzenţii rămîn anonimi. 

 Colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a 
trimite articolul la o recenzie suplimentară exter-
nă anonimă (double-blind).

 Redactor-şef, în asemenea caz, trimite re-
cenzentului o scrisoare în care solicită recenzarea, 
atașînd la scrisoare articolul şi modelul conform 
căruia se recomandă de a efectua recenzia. 

 Prezența recenziilor pozitive nu este un mo-
tiv suficient pentru publicarea articolului. Decizia 
finală privitor la publicarea articolului este adop-
tată de colegiul redacțional. 

 În cazul în care există o critică substan-
ţială din partea recenzentului, însă artico-
lul, la general, este evaluat pozitiv, colegiul 
redacțional poate aprecia articolul ca polemic 
și poate decide de a-l publica în rubrica „Tribu-
na discuțională”. 

 Originalele recenziilor sunt păstrate la revis-
ta ‚Legea și viața”.

В соответствии с положениями Регла-
мента об оценке и классификации научных 
журналов (утвержденными Постановлением 
Высшего совета по науке и технологическо-
му развитию Академии Наук Молдовы № 196 
от 18.10.2012 г.) и Положением о научных и 
научно-методических публикациях (Прило-
жение к Решению Комиссии аттестации на-
учных и научно-педагогических кадров № AT-
8/1-2 от 23 декабря 2010 г.), разработанными в 
соответствии с положениями Кодекса о науке 
и инновациях № 259-XV от 15 июля 2004 г., с 
поправками, и нормативными актами Акаде-
мии Наук Молдовы и Национального Совета 
по Аккредитации и Аттестации,

Редколлегия журнала «Legea și viața» 
допускает к публикации:

- Научные статьи
- Обзорные статьи 
- Передовые статьи
Научная статья:
- являет собой личные размышления на 

тему, представленную другими исследовате-
лями данной области, а также свой собствен-
ный опыт в изучении проблемы;

- излагает идеи, которые должны со-
держать высокий уровень обобщения, ориги-
нальные результаты, не рассмотренные ранее, 
с указанием возможности изучения данной 
проблемы; 

- содержит библиографический список, 
размещенный в конце документа, а необходи-
мые сноски на него приводятся в содержании 
статьи; 

- может иметь одного или нескольких 
авторов, с четким указанием вклада каждого 
в авторских листах; не рекомендуется, чтобы 
статья малого или среднего объема имела не-
сколько соавторов, поскольку их вклад в рабо-
ту может быть оспорен;

- объем статьи варьирует в размере 9-10 
страниц ( но не более 20000 символов). 

Обзорная статья:
- Отличается существенным вкладом в 

данную область, рассматривает критически 
и сравнительно работы авторов на заданную 
тему, текст статьи, как правило, объемный 
(около 2,5 авторских листов);

- богатая библиография (около 60 библио-
графических источников);

- описывает полученные результаты, 
используя комплексный аналитический ин-
струментарий, который позволяет выделить 
положительные и проблематические аспекты 
анализируемых работ;

- обращает внимание общественности на 
актуальную тему, часто спорную, используя 
одну публикацию, без необходимости изучать 
другие источники по данной теме.

Передовая статья:
- выражает точку зрения редакционной 

коллегии журнала на важные, актуальные на-
учные проблемы.

АВТОР должен соблюдать следующие 
ТРЕБОВАНИЯ к структурным компонен-
там научной статьи, которые должны быть 
четко изложены:

- название статьи (состоит не более чем 
из 10-12 слов, содержит точные понятия, кото-
рые не допускают двусмысленности, соответ-
ствует содержанию, не «обещает» большего, 
чем содержит, избегает терминов с несколь-
кими значениями, излагается кратко, просто, 
избегая глаголов: быть, иметь, получить; для 
научных статей больше подходят названия-
вопросы). 

- краткое изложение (резюме) (на двух 
языках: русском и еще одном языке между-
народного общения, предоставляет инфор-
мацию об исследовании, достаточно полную, 
достоверную, отредактированную с высокой 
точностью, не включает в себя информацию, 
которая не встречается в тексте, пишется ясно, 
в настоящем времени (прошедшее время ис-
пользуется только для описания способов 
манипуляции переменными, содержит около 
75-100 слов);

- ключевые слова (На трех языках: ру-
мынском, русском и одном из языков меж-
дународного общения);

- вводная часть (введение)
- цель статьи 
- методы и использованные материалы
- полученные резюме и обсуждения
- выводы
- библиографические ссылки (соблюда-

ется настоящая структура, в соответствии с 
Решением CNAA № AT03 23 апреля 2009 г.)

При оценке представленных статей, Ре-
дакционная Коллегия будет основываться на:

- соблюдении структурных требований 
научной статьи;

- соблюдении редакционных кон-
венций: заголовки, аннотации и ссылки 
должны быть четкими, информативными, 
точными, полными, авторы должны быть 
идентифицированы по институциональной 
принадлежности и адресу;

- элементы оригинальности, которые 
состоят из:

- (а) новизны сформулированных и интер-
претированных идей;

- (б) новизны точек зрения исследователя;
- (в) «свежести» используемого научного 

языка;
- (г) силы убеждения, следующей из тек-

ста работы с целью завлечь читателей;
- (д) индивидуализации текста, отобра-

жаемой путем введения «голоса» автора, от-
личающегося от других голосов;

- анонимное рецензирование научных 
статей;

- использование процедуры обзора ра-
боты коллегами, являющейся обязатель-
ной (оценка статьи двумя независимыми ре-
ферентами);

- соблюдение технических требований 
для публикации статьи в журнале (Times 
New Roman (TNR), размер шрифта 12, интер-
вал между строками 1,5, формат A4 с полями: 
левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее 
- 2,5 см, на одной стороне листа. Все страни-
цы статьи нумеруются);

Авторы несут ответственность за подбор 
и достоверность приведенных фактов, цитат 
и прочих сведений. В одном номере журнала 
может быть опубликована только одна статья 
одного автора. 

Число авторов статьи не должно быть 
более двух человек. Автор (ы) присылают в 
редакцию 2 экземпляра статьи (подписанные 
автором) в печатном виде и направляют ста-
тью в электронном виде по электронной почте 
по адресу: legea_zakon@mail.ru 

Объем статьи не должен превышать 0,5 
п. л. машинописного текста формата А4 (20 
тыс. знаков, или 9-10 страниц текста), вклю-
чая таблицы, список литературы и рисунки 
(схемы). При оформлении библиографиче-
ских ссылок на английском языке необходи-
мо указывать официальные англоязычные 
названия журналов. 

Для размещения статьи в журнале необхо-
димо предоставить в редакцию заявку, инфор-
мацию об авторе (ах), статью, фотографию 
автора (ов) в формате JPG, аннотацию (резю-
ме), представленную на трех языках (румын-
ском, русском, английском) объемом – до 100 
слов, ключевые слова (5-7 слов). Аннотация 
не должна содержать ссылок на цитируемую 
литературу, рисунки, таблицы.

- Письменное заявление об ответствен-
ности (Нижеподписавшийся/аяся, настоящим 
заявляю со всей ответственность, что мате-
риалы, представленные в статье, являются 
результатом личных научных исследований и 
разработок. Осознаю, что в противном случае, 
буду нести ответственность за последствия в 
соответствии с действующим законодатель-
ством. Ф.И.О., подпись, дата, адрес, E mail, 
номер телефона)

Информация об авторе (ах) содержит: 
ФИО авторов, место работы, должность, уче-
ную степень, ученое звание, почтовый адрес, 
электронный адрес и контактный телефон. 
ФИО автора должно быть указано под назва-
нием статьи справа.
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о рецензировании научных статей в журнале «Legea și viața»

и только внешнее. 
3. Все научные статьи, поступившие в 

редакцию нашего журнала, подлежат обяза-
тельному двустороннему слепому рецензиро-
ванию (double-blind - рецензент не знает, кто 
автор статьи, автор статьи не знает, кто рецен-
зент). Это рецензирование производится сто-
ронними специалистами из базы экспертов-
специалистов (рецензентов), по поручению 
редакции. 

4. Редколлегия при оценке рецензий об-
ращает внимание на наличие в материале 
актуальности решаемой автором научной 
проблемы. Рецензия должна однозначно ха-
рактеризовать теоретическую или приклад-
ную значимость исследования, соотносить 
выводы автора с существующими научными 
концепциями. Необходимым элементом ре-
цензии должна служить оценка рецензентом 
личного вклада автора статьи в решение рас-
сматриваемой проблемы. Целесообразно от-
метить в рецензии соответствие стиля, логики 
и доступности изложения научному характеру 
материала, а также получить заключение о до-
стоверности и обоснованности выводов. 

5. После получения рецензий рассматри-
вается вопрос о поступивших статьях и при-

нимается окончательное решение на основе 
оценки рецензий об опубликовании или отка-
зе в опубликовании статей. На основе приня-
того решения автору (авторам) по e-mail или 
почте направляется письмо, в котором дается 
общая оценка статьи и принятое решение. 
При отказе в публикации рецензенты остают-
ся анонимными. 

6. Редколлегия вправе направлять статьи 
на дополнительное внешнее анонимное ре-
цензирование. Главный редактор направляет 
рецензенту письмо с просьбой о рецензирова-
нии. К письму прилагаются статья и рекомен-
дуемая форма рецензии. 

7. Наличие положительных рецензий не 
является достаточным основанием для пу-
бликации статьи. Окончательное решение о 
целесообразности публикации принимает ре-
дакционная коллегия. 

8. При наличии в статье существенной 
доли критических замечаний рецензента и 
при общей положительной рекомендации ред-
коллегия может отнести материал к разряду 
полемичных и печатать его в порядке научной 
дискуссии. 

9. Оригиналы рецензий хранятся в редак-
ции журнала «Legea și viata».

1. Научные статьи, поступившие в редак-
цию журнала «Legea și viața», проходят через 
институт рецензирования. 

В журнале «Legea și viața» принята четы-
рехуровневая система рецензирования статей: 

1й уровень - рецензирование главным ре-
дактором (main editor peer review); 

2й уровень - открытое рецензирование 
(open peer review - автор и рецензент знают 
друг о друге) - рецензия, представленная в ре-
дакцию автором; 

3й уровень - одностороннее «слепое» ре-
цензирование (single-blind - рецензент знает 
об авторе, автор – нет); 

4й уровень - двухстороннее «слепое» ре-
цензирование (double-blind - оба не знают 
друг о друге). 

2. Каждая научная статья должна иметь 
рецензии: 

– открытые: 1й уровень – рецензия (за-
ключение) главного редактора; 2й уровень 
официального рецензента – специалиста со-
ответствующего научного профиля (доктора 
или кандидата наук); 

– закрытые (слепые): 3й уровень – науч-
ным редактором или одним из членов редкол-
легии; 4й уровень – по решению редколлегии 

CRITERIA FOR PUBLISHING ARTICLES IN «Legea și viața» 
In accordance with the Regulation on the 

evaluation and ranking of scientific journals 
(approved by Decision of the Supreme Council 
for Science and Technological Development of 
the Academy of Science of Moldova no. 196 of 
10.18.2012) and the Regulation on scientific and 
scientific-methodical publications (Annex to the 
Decision of the Board of attestation of scientific 
staff and teaching-scientific staff no. AT - 8/1-2 
of December 23, 2010) developed in accordance 
with the Code on Science and Innovation no. 259-
XV of July 15, 2004, as amended, and the norma-
tive acts of the Academy of Sciences of Moldova 
and the National Council for Accreditation and 
Attestation,

The Editorial Board of the «Legea și viața» 
admits for publication:

- Scientific articles
- Review articles 
- Leading articles
Scientific article:
- represents personal reflections on the top-

ic, promoting ideas of researchers in the field, as 
well as their own experience;

- exposes ideas that shall have a high level 
of generalization, contain original results, not ad-
dressed earlier, specifying opportunity of study-
ing the issue;

- is provided by a list of references that have 
be placed at the end, making the necessary refer-
ences in the article;

- may have one or more authors, clearly indi-
cating the contribution of each in author’s sheets; 
it is not recommended for a low or medium vol-
ume article to have more co-authors, because 
their contribution to the development of work can 
be challenged;

- has a volume between 9 -10 pages (no 
more than 20000 characters)

Review article:
- is distinguished by substantial contribu-

tions in the field, approaching critically and 
comparatively the authors’ works on the topic, 

has, as a rule, a bulky text (about 2.5 author’s 
sheets);

- a rich bibliography (about 60 bibliographic 
sources);

- describes results obtained in the field by us-
ing a comprehensive analytical tool, which allows 
to illustrates the positive and problematic aspects 
of the analyzed works;

- raises the public awareness on a current 
topic, often controversial, by reading a single 
publication, without needing to study other sourc-
es on the topic.

Leading article:
- expresses the viewpoint of editorial board 

of the magazine on an important scientific issue.
The AUTHOR shall comply with the fol-

lowing REQUIREMENTS to structural com-
ponents of the scientific article, that will be 
exposed separately:

- headlines (comprising no more than 10-
12 words; contains exact terms, which leaves no 
ambiguities; corresponds to the content, does not 
“promise” more than it contains, avoids words 
with multiple meanings, is read concisely, sim-
ply, eliminating verbs to be, to have, to get, title-
questions being more appropriate for scientific 
articles)

- annotation (in two languages: Romanian 
and in a foreign language, providing informa-
tion about the study, sufficiently comprehensive, 
accurate, drafted with full careness, does not in-
clude information that is not found in the text, is 
written clearly in the active voice, present tense 
(past tense is used only to describe the way of 
handling variables, contains around at 75-100 
words)

- keywords (in two languages: Romanian 
and in a foreign language)

- introduction 
- purpose of article 
- applied methods and material
- obtained annotations and discussions 
- conclusions

- bibliographic references (to be followed 
the current structure according to the decision of 
Board of CNAA no. AT03 of April 23, 2009)

In appreciating the Articles presented, the 
Editorial Board will guide itself by:

- compliance with structural requirements 
of the scientific article

- compliance with the editorial conven-
tions: headlines, annotations and references to 
be clear, informative, accurate, complete, the 
authors shall be identified by institutional af-
filiation and address;

- elements of originality, which shall consist 
of:

- (a) novelty of ideas formulated and inter-
preted;

- (b) novelty of viewpoints of the researcher;
- (c) “freshness” of scientific language used;
- (d) power of persuasion arising from the 

power of work to capture the rationality of read-
ers;

- (e) customize the text displayed by impos-
ing “voice” of the author, distinct from other 
voices

- anonymous reviewing of scientific ar-
ticles

- applying peer-review procedure, which 
is required (evaluation by two independent ref-
erees)

- compliance with technical requirements 
for publishing articles in the magazine (Times 
New Roman (TNR), font size 12, 1.5 line space 
between lines, A4, with margins: left - 3 cm, right 
- 1.5 cm, top and bottom - 2.5 cm, on one part of 
the sheet. All pages of the article shall be num-
bered)

- Affidavit (I, the undersigned do hereby 
declare, that the material presented in the article 
is the result of my own researches and scientific 
achievements. I am aware that, otherwise, I will 
bear the consequences under the current legisla-
tion. Name, surname, signature, date, address, E 
mail, telephone number)
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