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Introducere. Multiplele aspec-
te ale principiului securității 

juridice au fost examinate minuțios 
de teoreticieni și practicieni pe par-
cursul timpului. Unul din pilonii de 
bază și, probabil, cel mai vechi este 
cel al neretroactivității legii. Nor-
mele cu privire la efectele și aplica-
rea legilor în genere, inițial, aveau 
următorul conținut: „Legea dispune 
numai pentru viitor; ea n-are putere 
retroactivă”, după modelul Codului 
civil francez din 1804, care în artico-
lul 2 statuează că: „La loi ne dispo-
se que pour l’avenir; elle n’apoint 
d’effetrétroactif.”[1].Practic de la 
norma juridică privind neretroacti-
vitatea legii s-au dezvoltat celelalte 
componente ale securității juridice: 
previzibilitatea, accesibilitatea și 

interpretarea unitară a legii. Toate 
elementele numite asigură aplicarea 
legală a legii și respectarea dreptu-
rilor omului. Într-un sens mai larg, 
acestea sunt caracteristicile noțiunii 
de legalitate. Ca regulă generală, 
legea nu se aplică pentru trecut. 
Totuși, ca orice regulă și aceasta 
are excepții aplicabile atât în drep-
tul penal, cât și în dreptul civil. O 
problemă jurisprudențială aparte a 
retroactivității o reprezintă și inter-
pretările. Normele legale nu persistă 
veșnic. Legislația este supusă unui 
proces permanent de perfecționare, 
adaptare și interpretare. Acestui 
proces contribuie relațiile sociale în 
dezvoltare, jurisprudența instanțelor 
judecătorești și cercetările teoretice 
doctrinale. Scopului de perfecționare 

a legii relative drepturilor omului 
servește și prezentul studiu.

Reglementare. Normele juri-
dice puse la baza reglementărilor 
constituționale ale multor state cu 
referire la retroactivitate se conțin 
în Convenția Europeană a Drep-
turilor Omului. Baza principiului 
legalității, indispensabil de princi-
piul securității juridice este pusă în 
articolul 6 din Convenție: Orice per-
soană are dreptul la judecarea cauzei 
sale în mod echitabil, în mod public 
și în termen rezonabil, de către o 
instanță independentă și imparțială, 
instituită de lege, care va hotărî 
fie asupra încălcării drepturilor și 
obligațiilor sale cu caracter civil, fie 
asupra temeiniciei oricărei acuzații 
în materie penală îndreptată împo-
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triva sa. Articolul 7 din Convenție 
statuează că, nimeni nu poate fi con-
damnat pentru o acțiune sau o omi-
siune care, în momentul săvârșirii, 
nu constituia o infracțiune potrivit 
dreptului național sau internațional. 
De asemenea, nu se poate aplica o 
pedeapsă mai severă decât aceea 
aplicabilă în momentul săvârșirii 
infracțiunii.[2, p. 7] Această normă 
se referă la retroactivitate și regula 
de neretroactivitate a normei care 
înrăutățește poziția persoanei supu-
se urmăririi. Deși, inițial, s-a referit 
la pedeapsa penală și poziția incul-
patului, ulterior această regulă a cu-
prins alte domenii legale, fiind apli-
cabilă primordial dreptului civil.

În articolul 4 din Constituția 
Republicii Moldova, este indis-
pensabilă legătura între dispozițiile 
constituționale și respectarea 
drepturilor omului: dispozițiile 
constituționale privind drepturile 
și libertățile omului se interpre-
tează și se aplică în concordanță 
cu Declarația Universală a Drep-
turilor Omului, cu pactele și cu 
celelalte tratate la care Republica 
Moldova este parte. Dacă există 
neconcordanțe între pactele și tra-
tatele privitoare la drepturile fun-
damentale ale omului la care Repu-
blica Moldova este parte și legile ei 
interne, prioritate au reglementări-
le internaționale. Articolul 22 din 
Constituție concretizează:nimeni 
nu va fi condamnat pentru acțiuni 
sau omisiuni care, în momentul co-
miterii, nu constituiau un act delic-
tuos. De asemenea, nu se va aplica 
nicio pedeapsă mai aspră decât cea 
care era aplicabilă în momentul 
comiterii actului delictuos[3, p. 6]. 
Jurisprudența Curții Constituționale 
este fermă în sensul unei interpre-
tări riguroase și univoce a acestor 
prevederi constituționale, nelă-
sând loc la niciun fel de confuzii 
în privința modului și cadrului de 
aplicare a acestui text constituțional 
explicit. Mai jos vom vedea cum 
norma constituțională cu privire la 
neretroactivitate este implementată 
în normele altor acte legislative.

Codul penal introduce normele 
juridice penale de aplicare a prin-
cipiului constituțional. Articolul 8 
reglementează acțiunea legii penale 
în timp și instituie neretroactivitate 
legii penale: caracterul infracțional 
al faptei și pedeapsa pentru aceasta 
se stabilesc de legea penală în vi-
goare la momentul săvârșirii fap-
tei. Imediat articolul 10 cu privire 
la efectul retroactiv al legii pena-
le stabilește excepția de la regulă 
menționând că, legea penală care 
înlătură caracterul infracțional al 
faptei, care ușurează pedeapsa ori, 
în alt mod, ameliorează situația 
persoanei ce a comis infracțiunea 
are efect retroactiv, adică se ex-
tinde asupra persoanelor care au 
săvârșit faptele respective până la 
intrarea în vigoare a acestei legi, 
inclusiv asupra persoanelor care 
execută pedeapsa ori care au exe-
cutat pedeapsa, dar au antecedente 
penale. Iar norma care întărește re-
gula generală se conține în alineatul 
doi: legea penală care înăsprește 
pedeapsa sau înrăutățește situația 
persoanei vinovate de săvârșirea 
unei infracțiuni nu are efect retro-
activ. O desfășurare importantă a 
normelor retroactivității găsim în 
articolul 101Aplicarea legii penale 
mai favorabile  în cazul pedepselor 
definitive.[4, p. 10]. Deci, în dreptul 
penal regula generală de neretroac-
tivitate a legii se aplică cu referire 
la înrăutățirea poziției și, din potri-
vă, legea nouă are efect retroactiv 
dacă îmbunătățește poziția persoa-
nei inculpate. Aceste două părți ale 
aceleiași medalii reflectă conținutul 
drepturilor omului prin echitate și 
umanism.

Codul civil reglementează 
acțiunea în timp a legii civile în arti-
colul 6. Legea civilă nu are caracter 
retroactiv. Legea civilă nu modifică 
și nici nu suprimă condițiile de con-
stituire a unei situații juridice con-
stituite anterior, nici condițiile de 
stingere a unei situații juridice stinse 
anterior. De asemenea, legea nouă 
nu modifică și nu desființează efec-
tele deja produse ale unei situații ju-

ridice stinse sau în curs de realizare. 
Legea nouă este aplicabilă situațiilor 
juridice în curs de realizare la data 
intrării sale în vigoare. De la data 
intrării în vigoare a legii noi, efecte-
le legii vechi încetează, cu excepția 
cazurilor în care legea nouă preve-
de altfel. În cazul situațiilor juridice 
contractuale în curs de realizare la 
data intrării în vigoare a legii noi, 
legea veche va continua să guverne-
ze natura și întinderea drepturilor și 
obligațiilor pârților, precum și orice 
alte efecte contractuale, dacă legea 
nouă nu prevede altfel. Respectiv, 
în aceste situații, dispozițiile legii 
noi se aplică modalităților de exer-
citare a drepturilor sau de executare 
a obligațiilor, precum și de înstră-
inare, preluare, transformare sau 
distingere a acestora. De asemenea, 
dacă legea nouă nu prevede altfel, 
clauzele unui act juridic încheiat an-
terior intrării în vigoare a legii noi 
contrare dispozițiilor ei imperative 
sunt, de la această dată, lipsite de 
orice efect juridic[5, p. 6]. 

Astfel, reglementările juridice 
tratează diferite aspecte de retroac-
tivitate a legii. Este definitorie stabi-
lirea caracteristicilor temporale ale 
raporturilor juridice la care se referă 
norma: trecutul, prezentul sau vii-
torul. Totodată, trebuie determinate 
caracteristicile de stare ale raporturi-
lor juridice: consumate, în execuție 
sau planificate. În dependență de 
rezultat este aplicabilitatea legii noi 
– retroactivă sau neretroactivă. As-
pectele legale vor fi desfășurate mai 
jos prin cercetări teoretice.

Considerații doctrinale. În 
perioada revoluției franceze ne-
retroactivitatea era considerată „o 
garanție fundamentală a libertății 
publice”, dar ulterior prin dezvol-
tare jurisprudențială și doctrinală, 
legiuitorul a stabilit că legea poa-
te deroga de la acest principiu, dat 
fiind că în Franța principiul nu are 
putere constituțională[6, pp. 469-
470]. Ulterior, dezvoltarea normelor 
retroactivității legilor a concordat 
permanent cu perspectivele apărării 
drepturilor omului.
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În lucrarea „Constituționalismul 
și statul de drept în Republica 
Moldova. Realități și perspecti-
ve”, academicianul Ion Guceac 
menționează că, protecția dreptu-
rilor este una dintre activitățile de 
guvernare, care oferă persoanei o 
securitate juridică reală. O trăsătu-
ră specifică a acestei activități este 
existența mecanismelor legale puse 
atât la dispoziția statului, folosite 
de acesta pentru impactul pozitiv 
și reglementarea relațiilor sociale, 
precum și la dispoziția omului, ga-
rantând-i executarea reală a îndato-
ririi statului de a proteja drepturile 
omului in conformitate cu normele 
constituționale. Totodată, academi-
cianul menționează că, în știința ju-
ridică „protecția drepturilor omului 
și cetățeanului” este interpretată în 
sens îngust și în sens larg. În sens 
îngust, protecția este înțeleasă ca 
tip de procedură, iar in sens larg, ca 
îndatorire constituțională a statului, 
activitățile sistematice ale orga-
nismelor de protecție a drepturilor 
omului etc. În lipsa unor soluții ale 
acestei probleme, nu poate fi vorba 
de o societate durabilă, precum nu 
poate fi vorba nici despre un stat 
obișnuit, nemaivorbind despre unul 
de drept[7, pp. 78-85].

Toți autorii admit că principiul 
neretroactivității legii este esențial 
pentru protecția drepturilor omu-
lui în fața legii. N-ar exista nicio 
siguranță pentru persoane dacă, atâta 
vreme cât o lege este în vigoare, iar 
ei s-au conformat prevederilor aces-
teia, s-ar putea repune în discuție, 
după abrogarea ei, actele încheiate 
conform dispozițiilor legale. Sau, în 
alți termeni, legea este un ordin al 
legiuitorului, iar un ordin nu poate 
fi valabil decât pentru viitor; nu se 
poate pretinde cetățenilor supune-
rea față de o lege pe care n-o puteau 
cunoaște întrucât încă nu exista.[8] 
Și, pentru a conchide, „dacă un in-
divid care se supune ordinului legii 
ar putea să fie tulburat sub pretextul 
că o lege posterioară a modificat ter-
menii reglementării existente ante-
rior, legea și-ar pierde orice putere, 

pentru că nimeni n-ar mai cuteza 
nici măcar să execute ordinele legii 
de teama actelor care, deși făcute le-
gitim, ar fi ulterior criticate de o lege 
nouă și necunoscută”[6, p. 468].

Nu trebuie să gândim, totuși, că 
în Franța și în orice altă țară în care 
retroactivitatea legii este lăsată la 
aprecierea legiuitorului, cu condiția 
ca ea să fie, de fiecare dată, expres și 
neîndoielnic prevăzută, renunțarea, 
prin voința legiuitorului, la neretro-
activitate - întrucât aceasta nu are va-
loarea unui principiu constituțional 
– ar putea duce la practici legislative 
abuzive, ori măcar foarte frecvente. 
Este ceea ce a decis, formal, Consi-
liul constituțional francez în deci-
zia 98-404 din 18 decembrie 1998 
(publicată în Jurnalul oficial din 
27.12.1998) în termeni pe care îi 
reproducem riguros: „Dacă, nu mai 
puțin, legiuitorul are facultatea de a 
adopta dispoziții fiscale retroactive, 
el nu poate să facă aceasta decât în 
considerarea unui motiv de interes 
legal suficient și sub rezerva de a 
nu lipsi de garanții legale exigențele 
constituționale.” În speță Consiliul 
constituțional a declarat, tocmai pen-
tru acest motiv, contrară Constituției 
o dispoziție legală a legii care îi 
fusese supusă spre judecare[6, p. 
470]. În deplină concordanță cu 
cele expuse, doctrina juridică, în 
ipoteza că în legislațiile unor state, 
ca și în legislația franceză, princi-
piul neretroactivității nu este înscris 
în Constituție, ci doar în Codul ci-
vil, cu consecința că legiuitorul or-
dinar poate înlătura acest principiu 
prin adoptarea unei legi retroactive 
– a admis unanim că neretroactivi-
tatea este regula, iar retroactivita-
tea excepția. Așa cum menționează 
și profesorul cercetător Victor 
Balmuș, după o analiză minuțioasă 
a legislației Republicii Moldova, 
actelor normative și recomandărilor 
Uniunii Europene, jurisprudenței 
Curții Constituționale, a Curții Eu-
ropene pentru Drepturile Omului, 
doctrinei în domeniu, derogarea și 
excepția reprezintă procedee teh-
nice aplicate la elaborarea actului 

legislativ (normativ) pentru a ajus-
ta normele juridice ale acestuia la 
condițiile reale ale mediului social 
și a asigura echitatea și eficiența re-
glementării juridice, luând în consi-
derare că, nu pot exista derogări de 
la principiul securității raporturilor 
juridice (art. 6 §1 al Convenției) 
decât doar dacă anumite motive 
substanțiale și imperioase o cer.[9, 
pp. 124-132]

Pentru înțelegerea profundă a 
conținutului normelor privind retro-
activitatea legii, vom apela succint 
la reperele gândirii juridice de la 
începutul secolului XX: Cu privire 
la aplicarea legii în timp și la regula 
neretroactivității legilor, profesorul 
Matei Cantacuzino arăta că – în 
rezolvarea problemei privitoare la 
câmpul de aplicare a legilor în timp 
„trebuie să ținem seama de urmă-
toarele două principii: pe de-o parte, 
legea nouă trebuie să aibă preferință 
față de legea veche pentru îndoitul 
motiv că în mod teoretic ea reali-
zează sau e menită să realizeze un 
progres social, o stare mai bună și 
pentru că trebuie în principiu să aibă 
o putere obligatorie obștească, uni-
formă pentru toți. Dar, de altă par-
te, siguranța raporturilor sociale și 
asentimentul de care legea trebuie 
să se bucure în simțul de dreptate al 
tuturor cer neapărat ca legea nouă să 
nu nimicească sau să nu modifice, 
fără un motiv grav de înaltă ordine 
obștească, acele stări de drepturi 
care, în momentul când legea nouă 
intră în vigoare, erau deja tradu-
se în acte de voință și în raporturi, 
definiţii încheiate și valabile după 
legea în momentul încheierii.”[10, 
p. 20] Vedem că, în perioada de la 
revoluția franceză până la legislația 
modernă, evoluția doctrinară s-a 
referit preponderent la beneficiul 
obștesc sau social. Totuși, elemen-
tele de progres sau îmbunătățire a 
situației erau prezente. În dezvoltare 
firească s-a ajuns la concluzia că nu 
poate fi beneficiu obștesc neglijând 
beneficiul individual, deci urmare 
conștientizării importantelor eveni-
mente din secolul XX au fost defini-
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te normele obligatorii de respectare 
a drepturilor omului, printre care 
siguranța raporturilor juridice.

Profesorii C. Hamangiu, I. 
Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu 
considerau că, deși „la prima vede-
re, problema neretroactivității pare 
foarte simplă: orice lege nouă regle-
mentează, în principiu, numai actele 
și situațiile ivite din ziua punerii ei 
în vigoare; legea veche se aplică la 
toate actele și situațiile ivite înainte 
de abrogarea ei”, în practică însă, 
„problema este mult mai complica-
tă”, făcând următoarele precizări: 
– doctrina clasică și-a axat crite-
riul în deosebirea dintre drepturile 
câștigate și simplele expectative. 
Când o lege lovește sau modifică 
drepturi deja câștigate, ea are un 
efect retroactiv; când lovește sau 
modifică numai simple expectative, 
ea nu are efect retroactiv. Prin urma-
re, o lege, care nu este retroactivă 
prin natura ei sau prin declarația le-
giuitorului, nu trebuie aplicată drep-
turilor deja câștigate în momentul 
punerii ei în vigoare, însă trebuie 
aplicată simplelor expectative. Dar 
ce se înțelege prin drepturi câștigate 
și prin simple expectative? În ge-
neral, autorii definesc ca drepturi 
câștigate drepturile intrate definitiv 
în patrimoniul nostru și care nu ne 
mai pot fi răpite prin faptul nimănui, 
iar ca expectative, simpla speranță 
de a se folosi de un drept, care nu s-a 
realizat încă și a cărei realizare este 
eventuală. Jurisprudența a adoptat 
în marea ei majoritate acest crite-
riu clasic, bazat pe distincția dintre 
drepturi câștigate și simple expecta-
tive, iar doctrina modernă combate 
cu vigoare deosebirea clasică între 
drepturile câștigate și expectative, 
întrucât este foarte greu a deosebi în 
practică drepturile câștigate de sim-
plele expectative; criteriul clasic nu 
este, deci, destul de clar și de bine 
definit[12, p. 42].

În ceea ce privește actele cu 
efecte viitoare și succesive, ale că-
ror consecințe se petrec sub impe-
riul unei legi noi, alta decât legea 
în vigoare la momentul când actul 

a fost încheiat, pentru a ști dacă pu-
tem aplica legea nouă acestor efec-
te fără a-i da un caracter retroactiv, 
„cel mai bun criteriu este acela pro-
pus de cercetătorii Colin și Capi-
tant. După acești savanți trebuie 
să distingem între consecințele și 
efectele deja trecute, epuizate sau 
complet realizate ale unor acte sau 
situații anterioare și consecințele 
și efectele viitoare, adică nereali-
zate în momentul intrării în vigoa-
re a noii legi, ale acelor acte sau 
situații anterioare. Conform regulii 
neretroactivității și nesupraviețuirii, 
în principiu, primele efecte rămân 
supuse legii vechi, sub care a fost 
făcut actul, pe când următoarele 
vor fi supuse legii noi, sub care se 
îndeplinesc.”Acești autori apreci-
au că legea nouă este prezumată a 
fi mai bună decât legea veche și, în 
consecință, legea nouă trebuie să re-
glementeze efectele care se produc 
în viitor ale unor acte sau situații ju-
ridice, chiar anterioare promulgării 
acesteia. Așadar, consecințele tre-
buie guvernate de legea nouă, pen-
tru că ea se aplică pentru viitor, iar 
trecutul aparține legii vechi. De la 
principiul potrivit căruia legea nouă 
se aplică inclusiv consecințelor vii-
toare ale situațiilor sau raporturilor 
juridice chiar anterioare, există două 
excepții: contractele și legile suple-
tive sau facultative[13, p. 51].

Profesorul Matei Cantacuzi-
no considera că, pentru a răspunde 
la întrebarea care lege va cârmui 
efectele raportului încheiat, efecte 
care rămân a se produce în viitor 
– „formula general admisă recurge 
la criteriul drepturilor câștigate pe 
care legea nouă trebuie să le res-
pecte”. Însă, singurul criteriu sigur 
se găsește „în noțiunea de raport, 
întrucât tăria și aplicația legilor de 
drept privat nu se manifestă decât 
cu privire la reglementarea raportu-
rilor de la individ la individ. Sunt în 
domeniul dreptului privat drepturi 
care se nasc într-un subiect determi-
nat în stare de puteri, de aptitudini, 
de facultăți opozabile oricui, adică 
asigurate de respectul tuturor și al 

societății și care puteri, aptitudini, 
facultăți nu se traduc în raporturi 
determinate decât printr-un act ju-
ridic de voință a subiectului drep-
tului. Astfel este proprietatea […], 
astfel sunt drepturile cuprinse în 
noțiunea de libertate […], tot astfel 
sunt puterile derivând dintr-un anu-
mit statut sau dintr-o anumită stare 
de capacitate, puteri care până când 
n-au fost exercitate printr-un act de 
voință nu dau loc la raporturi deter-
minate. Toate aceste puteri pot să 
fie îngrădite sau nimicite pentru vi-
itor prin o lege posterioară nașterii 
dreptului de proprietate sau stării de 
libertate, sau de capacitate, fără ca 
legea care aduce modificări acestor 
puteri să aibă o putere retroactivă; 
dar raporturile în care se traduseseră 
aceste puteri printr-un act de voință 
al subiectului, anterior intrării în vi-
goare a legii noi, nu pot fi atinse prin 
această lege.”[10, p. 25]

În opinia aceluiași profesor, în 
ceea ce privește drepturile care nu 
se nasc decât în puterea unui raport 
determinat, prealabil încheiat, cum 
sunt drepturile născute din contract, 
regula neretroactivității „duce ne-
apărat la rezultatul că în principiu 
efectele viitoare ale contractului, 
astfel cum ele sunt determinate prin 
voința comună a părților contrac-
tante, se vor realiza potrivit aces-
tei voințe în limitele îngăduite de 
legea în vigoare la momentul când 
contractul s-a încheiat, fără ca o 
lege ulterioară să poată avea vreo 
influență asupra efectelor care mai 
rămân a se produce în puterea con-
tractului. Totuși această aplicație a 
normei nu e exactă decât în privința 
acelor dispoziții legale care sunt in-
terpretative a voinței părților, adică 
a acelora care determină efectele 
pe care contractul trebuie să le pro-
ducă după natura lui și în privința 
cărora voința părților s-a referit 
în mod tacit la legea în vigoare în 
momentul contractării. Când însă o 
lege ulterioară modifică efectele vi-
itoare ale unei specii de contract sau 
le exclude pentru satisfacerea unui 
interes de ordine publică, atunci 



8 NOIEMBRIE 2019

dispoziția ce modifică sau prohibi-
tivă a legii ulterioare se aplică și la 
efectele nerealizate ale contractului 
anterior încheiat, pentru motivul că 
ordinea publică, astfel cum legiuito-
rul o stabilește, trebuie prin esența 
ei să aibă un caracter de unitate și 
de uniformă obligativitate pentru 
toți și că împotriva legii obștești 
nu poate prevala legea privată a 
contractului.”[10, p. 37]. 

Referind-se la redactarea normei 
de retroactivitate a legii, profesorul 
Istrate Micescu apreciazăcă, „două 
dispoziții acumulate, condensa-
te: una, care se referă la domeniul 
de aplicare a legii pentru viitor și 
fixează în timp crâmpeiul de dura-
tă asupra căruia legea are vigoare; 
a doua se referă la trecut și-l ex-
ceptează de la punerea în vigoare a 
unei legi, sustrăgându-l de la auto-
ritatea ei. Acolo însă unde se naște 
dificultatea este când un eveniment 
are loc fără a-și epuiza, în însăși cli-
pa apariției lui, toate consecințele. 
Când suntem în prezenta unor 
manifestări continue, de oarecare 
durată, a unui eveniment juridic, 
durata prelungirii manifestării în 
timp poate să cadă peste momentul 
schimbării unei legi. Evenimentele 
desfășurând-se în timp, au un crâm-
pei din existenta lor sub imperiul 
unei legi anterioare și un alt crâmpei 
sub imperiul unei legi viitoare.” În 
aceste condiții, profesorul utilizează 
distincția dintre drepturile câștigate 
și simplele expectative, arătând că 
„drepturile câștigate nu pot fi modi-
ficate de o lege ulterioară, întrucât 
ele, luându-și ființa valabilă sub im-
periul legii anterioare și legea ulteri-
oară neputând să aibă efect retroac-
tiv, ar urma –dacă asemenea drept ar 
fi tangibil prin punerea în vigoare a 
unei legi noi –ca legea nouă să aibă 
putere retroactivă, ceea ce interzice 
norma retroactivității. Nu sunt decât 
două categorii de excepții, în care 
doctrina a văzut, după distincția 
între drepturile câștigate și simple-
le expectative, drepturi câștigate: 
situațiile contractuale și dispozițiile 
supletive ale legii vechi.” În general, 

toate legile se aplică numai pentru 
viitor, însă, afirma același profesor, 
există legi, „care, prin starea lor, au 
putere retroactivă: legile de ordine 
publică și legile interpretative.”[14, 
p. 79]. După cum menționează pro-
fesorul Gheorghe Costachi în lu-
crarea sa „Principiile fundamentale 
ale dreptului – garanții ale securității 
juridice în statul de drept”, legitățile 
sociale caracteristice doar dreptului 
se întrunesc în conținutul unei cate-
gorii de principii denumite special-
juridice. Ele reflectă particularitățile 
reglementării juridice, determină 
distincția de alți regulatori sociali 
și, de aceea, sunt determinate a fi 
principii ale reglementării juridice. 
La categoria acestora sunt atribuite: 
principiul libertății, egalității juri-
dice, răspunderii pentru vinovăție, 
unității între drepturile și obligațiile 
juridice, unității între dreptul obiec-
tiv și dreptul subiectiv, principiul 
garantării de stat etc. Deosebit de 
important în acest caz este că prin-
cipiile general-sociale și cele speci-
al-juridice pot fi eficiente doar fiind 
aplicate corelativ[15, pp. 4-11]. 
Iată de ce insistăm asupra privirii 
în ansamblu a tuturor elementelor 
securității juridice, neretroactivita-
tea legii fiind unul din pilonii aces-
teia.

În concluzie, retroactivitatea 
legii, or regula de neretroactivitate 
a legii se bazează, în primul rând, 
pe dezideratul asigurării drepturi-
lor omului și siguranța raporturilor 
juridice. La aplicarea acesteia vom 
lua seama de criteriul temporal – 
raport juridic trecut, prezent sau 
viitor, precum și criteriul de stare 
al raportului juridic – consumat, 
în execuție sau planificat. Retroac-
tivitatea legii nu poate fi aplicată 
pentru înrăutățirea situației indivi-
dului, dar poate fi aplicată pentru 
îmbunătățire. Totuși, legiuitorul va 
evita asemenea ingerințe, păstrând 
regula neretroactivității. În această 
afirmație ne conducem de alte ele-
mente ale securității juridice: previ-
zibilitatea, accesibilitatea și interpre-
tarea unitară a legii. Or, legea retro-

activă apriori nu poate fi previzibilă, 
din simplul motiv că nu a existat la 
momentul apariției raportului juri-
dic. În același rând, o lege retroac-
tivă va afecta substanțial regulile de 
accesibilitate și interpretare unitară 
a legii sub aspectul inexistenței sale 
la etapa planificării actului juridic și 
asumării eventualelor consecințe. 
Doar privite și aplicate în complex 
elementele numite servesc siguranța 
raporturilor juridice.
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Introducere. Problema lo-
cului şi rolului persoanei în 

spaţiul juridico-statal şi în cadrul 
sistemului politic al societăţii con-
temporane este una deosebit de 
actuală pentru doctrina juridică şi 
practica socială. În prezent, moder-
nizarea societăţii a accentuat şi mai 
mult semnificaţia deosebită a sta-
tutului juridic al persoanei, acesta 
fiind considerat una dintre cele mai 
importante categorii politico-juri-
dice, strâns legată de structura so-
cială a societăţii, nivelul democra-
ţiei şi starea legalităţii [28, p. 91; 
4, p. 39]. 

Actualitatea subiectului este 
determinată de faptul că, actual-
mente, statul de drept se asociază 
cu totalitatea garanțiilor oferite 
statutului juridic al persoanei în 
scopul de a concilia libertatea și 

autoritatea. Statul se vrea, astfel, 
un garant al societății civile, o 
consecință firească a individualis-
mului recunoscut, stimulat și prote-
jat în societățile deschise, liberale. 
În centrul construcției statului de 
drept stă persoana [5, p. 38], sta-
tutul juridic al acestuia, toată ame-
najarea instituțională fiind invocată 
în scopul protecției acestora [14, p. 
226].

Pe de altă parte, atragem atenția 
că, sub aspect conceptual, în ştiinţa 
juridică, tradiţional, există mai mul-
te moduri de abordare a termenilor 
proprii materiei juridice. Astfel, 
în sursele naţionale şi cele străine 
în domeniu, nu există un consens 
referitor la conţinutul noţiunii de 
statut juridic, aceasta fiind confun-
dată cu conceptele situație juridică 
sau condiție juridică; lipsesc crite-
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riile care ar permite diferenţierea 
noțiunilor date; nu este conturat 
minimul elementelor structurale, 
necesar pentru definitivarea lor. În 
acelaşi timp, şi utilizarea concepte-
lor de persoană, personalitate, per-
soană fizică, subiect de drept, om, 
individ sau cetățean este destul de 
confuză. Dar, în drept, joaca „de-a 
termenii” poate avea consecințe 
nefaste, de aceea, definirea lor are o 
importanță practică deosebită [12, 
p. 50]. Totuși, în lumea definițiilor 
doctrinare, atingerea unanimității 
reprezintă un proces anevoios și de 
durată. Prin urmare, inițiind cerce-
tarea, vom fi nevoiți să recurgem 
la un compromis: vom clarifica 
conţinutul noţiunilor şi termenilor 
principali, utilizaţi în această lucra-
re, fără a pretinde la universalitatea 
tratărilor înaintate. 

Scopul studiului. Pornind de la 
importanța și actualitatea subiectu-
lui, în cele ce urmează ne propunem 
o succintă analiză a statutului per-
soanei în statul de drept, cu scopul 
elucidării esenței, particularităților 
și legăturii sale cu alte categorii si-
milare.

Discuții și rezultate obținute. 
Vom demara cu noţiunea de per-
soană umană sau personalitate, 
căci însăși ideea statutului juridic 
al persoanei/personalității nu îşi 
găseşte loc într-un sistem juridic 
decît intermediată prin acest con-
cept și determinată de el ca atare.

Un prim moment ce trebuie 
specificat, este că pe tot parcursul 
investigației, folosind termenul 
persoană, nu ne vom referi la per-
soanele juridice, adică la entităţile 
sociale (colectivităţi, minorităţi, 
asocieri, grupări, statul) apte, ca 
atare, să fie subiecte de drepturi şi 
de obligaţii [6, p. 275-280], deoare-
ce aceasta ar depăși hotarele logice 
ale tematicii trasate spre investiga-
re. Ne vom referi doar la noțiunea 
de persoană umană luată în singu-
laritatea sa.

În orice sistem juridic persoa-
na umană ocupă un loc central, 
acționînd concomitent în mai mul-

te dimensiuni – ca cetățean, ca su-
biect de drept, ca subiect al diver-
selor raporturi juridice, ca purtător 
de drepturi și obligații, libertăți 
și responsabilități, ca purtător al 
conștiinței juridice etc. Spre per-
soană sunt îndreptate obiectivele 
ordinii juridice în statul de drept, 
la fel cum de ea este direct depen-
dent și nivelul de cultură juridică 
al societății. Identitatea persoanei 
este obiect al protecției juridice și 
judiciare, implicând aproape toate 
procesele, categoriile și fenomene-
le juridice, concentrate în diverse 
raporturi juridice. Ideea drepturilor 
subiective nu îşi găseşte loc într-
un sistem juridic decât mijlocită 
prin conceptul de persoană care 
o condiționează ca atare. Însăși 
calitatea sistemului juridic este 
apreciată în dependență de poziția 
rezervată persoanei, de nivelul de 
protecție a intereselor acesteia, de 
ansamblul de drepturi acordate, 
precum și de modul de garantare 
a acestor drepturi. Deci, calitatea 
sistemului juridic este determina-
tă de capacitatea sa de a asigura 
personalității o dezvoltare plenară, 
o realizare amplă a potențialului 
său social și moral [12, p. 51].

Procedând în continuare la 
identificarea noțiunilor, precizăm 
că o primă distincţie trebuie făcută 
între termenul de persoana umană 
și cel de persoană în sens juridic, 
adică persoană fizică, întrucât nu 
există sinonimie între acestea. Din 
punct de vedere pozitivist, între 
persoana umană şi persoana în 
sens juridic există o deosebire 
fixată de norma de drept pozitiv, 
care recunoaşte persoanei umane, 
în raport de diferite criterii (vârstă, 
sex, cetăţenie etc), o personalitate 
juridică ce se manifestă sub forma 
capacităţii juridice de folosinţă şi 
de exerciţiu, adică a aptitudinii 
(facultăţii, puterii) de a avea drep-
turi şi obligaţii, de a exercita drep-
turi ori de a-şi asuma şi executa 
obligaţii [3, p. 143]. La vremea sa, 
H. Kelsen a susţinunt în acest sens 
că numai „ordinea juridică confe-

ră omului personalitatea şi nu ne-
apărat tuturor oamenilor, sclavii 
nefiind recunoscuți ca persoane” 
[11, p. 229]. Deşi juriştii din toate 
epocile au folosit-o, noţiunea de 
persoană nu a purtat întotdeauna 
aceeaşi semnificaţie pe care i-o 
dăm noi astăzi. Jurisconsulţii ro-
mani atribuiau calitatea de persoa-
nă-în-drept unui număr restrâns de 
indivizi – celor care aveau capa-
citate de folosinţă şi de exerciţiu. 
Capacitatea de folosinţă revenea 
celor care se bucurau de status li-
bertatis, status civitatis şi status 
familiae” [15, p. 27].

În viziunea autorului A.V. Cor-
nescu, termenul persoană presupu-
ne rolul social al unui om. Ea este o 
noţiune abstractă, neconfundabilă 
cu omul concret, o esenţializare, de 
cele mai multe ori simplificatoare, 
care operează trecerea de la fiinţa 
umană, la fiinţa socială. Persona 
înseamnă în latină „mască”, „rol”, 
ceea ce presupune ideea de inter-
mediere dintr-un spaţiu într-altul 
[3, p. 139-140]. Potrivit altor spe-
cialişti „cuvântul persona desemna 
la origine, masca pe care şi-o pu-
nea actorul pentru a juca rolul său. 
Deci, persoana fizică este aceea 
care poate juca un rol pe scena juri-
dică.” [10, p. 280].

În context, precizăm că știinţa 
dreptului nu studiază omul în inte-
gralitatea lui; ea nu studiază omul 
din punct de vedere filozofic. Şti-
inţa dreptului tratează oamenii ca 
participanţi la relaţiile sociale, şi 
anume, ca participanţi ai acelor ra-
porturi sociale care formează obiect 
de reglementare pentru norma juri-
dică [18, p. 11-12]. Deci, persoana 
nu este privită în mod izolat de alte 
concepte ale dreptului. Ea este in-
tegrată ca parte esenţială a concep-
tului de raport juridic în care apare 
ca titular de drepturi şi obligaţii. În 
cadrul raportului juridic persoana 
este subiect de drepturi și obliga-
ţii. Cu alte cuvinte, persoana fizică 
este fiinţa umană, privită din punc-
tul de vedere al aptitudinii sale de a 
fi subiect de drept. 
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Pe de altă parte, trebuie sublini-
at că noţiunea de subiect de drept 
se distinge de cea de persoană fi-
zică, deoarece noţiunea de subiect 
de drept se raportează la un singur 
drept, la un raport juridic concret în 
cadrul căruia fiecărui drept îi cores-
punde un subiect, în timp ce noţiu-
nea de persoană în sens juridic se 
raportează la o multitudine de drep-
turi; persoana este în mod normal 
titulara mai multor drepturi. Spre 
deosebire de noţiunea de subiect 
de drept, noţiunea de persoană este 
polivalentă [16, p. 245]. Pe de altă 
parte, noţiunea de subiect de drept 
este actuală; ea desemnează titula-
rul actual al unui drept, în timp ce 
noţiunea de persoană este potenţi-
ală; ea desemnează posibilitatea de 
a fi subiect de drept [19, p. 45].

În opinia autorului S. Popescu 
„persoanei fizice i se recunoaş-
te calitatea de titular de drepturi 
şi obligaţii, deoarece este o fiinţă 
raţională, înzestrată cu voinţă, ca-
pabilă să conştientizeze drepturile 
şi obligaţiile ce-i revin, scopuri-
le pe care trebuie să le urmăreas-
că, prin conduita sa, prin acţiunile 
sale” [17, p. 229], întrucât ea este 
o personalitate – o persoană matu-
ră, normal dezvoltată, purtătoare a 
unui nucleu al individualității sale. 
Din cele expuse este lesne a face 
concluzia că cuvintele persoană și 
personalitate pot fi utilizate ca si-
nonime, și nu doar din punct de ve-
dere semantic, dar și sub aspectul 
conotației juridice [12, p. 53].

Într-o concepţie pur naturalistă, 
orice om este subiect de drept fără 
nicio distincţie. Teoria drepturilor 
omului are ca idee centrală tocmai 
această identitate dintre om şi per-
soană în sens juridic: „toate fiin-
ţele umane se nasc libere şi egale 
în demnitate şi în drepturi”, „orice 
individ are dreptul la viaţă, la liber-
tate şi la siguranţa persoanei sale”. 
Această poziție are nu doar o recu-
noaştere doctrinară, ci și o accep-
tare plenară în dreptul intern și cel 
internaţional. Astfel, în epoca mo-
dernă şi în contextul dreptului po-

zitiv al unui stat democratic, orice 
fiinţă umană dobîndeşte capacitate 
juridică prin simplul fapt al naşterii 
sale. Mai mult, în ultimul timp se 
pune în discuţie chiar recunoaşte-
rea deplină a calităţii de subiect de 
drept al embrionului uman. În acest 
sens, se apreciază, că în societatea 
modernă, calitatea de subiect de 
drept este recunoscută oricărei per-
soane fizice, fără discriminări, în-
grădirile capacităţii juridice având 
un caracter excepţional şi, respec-
tiv, numai ca măsură de protecţie a 
persoanei fizice [17, p. 229].

În lumina celor expuse, devine 
clar că distincţia dintre conceptele 
de persoană umană, persoană fizi-
că şi persoanalitate se estompează, 
reducându-se la faptul că aceasta 
este subiect al raporturilor juridi-
ce, în care se pun în aplicare un set 
de drepturi şi libertăţi garantate de 
stat, precum şi se stabilesc anumite 
îndatoriri [12, p. 54]. Respectiv, în 
continuare, noțiunile vor fi utilizate 
cu această semnificație.

Caracteristica persoanei ca su-
biect al raporturilor juridice în di-
ferite domenii ale dreptului, este, 
de obicei, asociată atât cu tota-
litatea drepturilor, libertăţilor și 
obligațiilor consacrate în sistemul 
juridic, cât și cu alte calități juri-
dice, precum cetățenia, capacita-
tea juridică, garanțiile drepturilor, 
principiile dreptului, răspunderea 
juridică etc. Toate acestea, în opi-
nia unor autori, constituie „compo-
nente” ale statutul juridic al persoa-
nei [1, p. 44]. Concomitent, aceeași 
autori numesc cetățenia „premisă 
juridică importantă a statutului ju-
ridic al personalității”. Dar cuvin-
tele componentă și premisă nu sunt 
sinonime: componenta este ceva 
care intră ca parte într-un întreg, 
pe când premisa este punctul de 
plecare pentru ceva [8]; astfel că 
cetățenia nu poate fi și parte com-
ponentă și premisă a statutului juri-
dic al persoanei.

Referindu-ne la noţiunile de 
statut, condiție și situație precizăm 
că acestea sunt tratate în literatura 

de specialitate ca sinonime, con-
siderându-se că nu are sens să se 
facă distincția între ele. În viziunea 
noastră însă, acest polisemantism 
nu contribuie la o percepție clară și 
o analiză adecvată a unor categorii-
cheie ale dreptului. Suntem de pă-
rerea, că în ciuda identității etimo-
logice a termenelor statut, condiție 
și situație, convenţional înțelesul 
lor este diferit [12, p. 55]. 

Este și părerea autorilor care 
propun să se facă distincție între 
condiția juridică și statutul juridic, 
iar ultimul, ca totalitate de drepturi 
și obligații, să servească ca bază a 
condiției juridice a persoanei [22, 
p. 115]. Un punct de vedere simi-
lar, dar care încearcă să depășească 
disensiunile terminologice, este să 
se analizeze statutul juridic în sens 
îngust, ca ansamblul de drepturi și 
obligații ale persoanei, și în sens 
larg, incluzând și totalitatea com-
ponentelor ce determină poziția in-
dividului în societate [26, p. 7-8]. În 
esență, aceasta este o încercare de a 
contura statutul juridic al persoanei 
în sens vast, mergând dincolo de 
totalitatea de drepturi și obligații 
legale. Considerăm acest lucru cu 
siguranță unul pozitiv. Cu regret, o 
asemenea abordare a conținutului 
fenomenului studiat se realizea-
ză în cadrul aparatului categorial 
existent, printr-un efort de extinde-
re a conceptului teoretico-științific 
tradițional al statutul juridic al 
persoanei ca totalitate de drepturi 
și obligații. Luând în considerație 
multitudinea de relații sociale, pare 
inadecvat să ne limităm la un singur 
termen. Considerăm mai rațional 
să se facă distincție între două con-
cepte separate – condiția juridică 
și statutul juridic al persoanei – ra-
portul dintre ele fiind ca unul dintre 
întreg și parte.

Condiția juridică a persoanei 
se prezintă ca un concept genera-
lizator, care dezvăluie toate ele-
mentele fixate de sistemul de drept, 
ce determină poziția individului în 
societate. Astfel, ca elemente struc-
turale ale condiţiei juridice a per-
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soanei, desigur servesc fenomenele 
juridice prin care legiuitorul fixea-
ză starea de drept a individului în 
sistemul relaţiilor sociale. 

În totalitatea fenomenelor juri-
dice, care caracterizează condiția 
juridică a individului, este necesar 
de evidențiat sistemul de drepturi, 
libertăţi şi responsabilităţi, recu-
noscute de stat, ca nucleu al condi-
ţiei juridice. Acesta ar trebui definit 
ca statut juridic al persoanei. Anu-
me cu statutul juridic al persoanei 
sunt interconectate toate celelalte 
fenomene juridice care, în raport cu 
drepturile, obligaţiile şi intereselor 
legale, joacă rolul de aranjamen-
te. Astfel, luate în totalitatea lor, 
drepturile, libertăţile şi îndatoriri-
le individului recunoscute de stat, 
constituie statutul juridic – nucleu 
al condiţiei juridice a individului 
[12, p. 55].

Totalitatea drepturilor, liber-
tăţilor și obligațiilor consacrate 
în sistemul juridic, în conformi-
tate cu care individul, în calitate 
de subiect de drept, își stabilește 
comportamentul social formează 
statutul juridic al persoanei. Con-
comitent cu sistemul de drepturi şi 
obligaţii, se propune a include în 
statutul juridic şi interesele legale 
ale persoanei. Sursă a dezvoltării 
sociale, interesele sociale în multi-
plicitatea lor, fiind mediate de lege, 
capătă calitatea de interese juridice 
şi se materializează în forma unor 
drepturi subiective sau îndatoriri 
legale. Astfel, interesul se prezintă 
ca un fenomen anterior drepturilor 
şi îndatoririlor legale. Dar, pe lânga 
interesele incorporate în conţinutul 
drepturilor subiective şi a îndatori-
rilor legale, există și alte interese ale 
cetăţenilor. Acestea sunt, de exem-
plu, interesele extrem de diverse 
ale indivizilor apărute din relaţiile 
de familie, de prietenie, de vecină-
tate, relaţii reglementate de norme-
le morale, tradiţii, obiceiuri etc. În 
domeniul de aplicare a protecției 
juridice, a dreptului, aceste intere-
se nu sunt incluse, deoarece nu au 
o valoare juridică. Această varieta-

te de interese umane este legitimă 
în sensul că este conformă preve-
derilor legislației şi punerea lor în 
aplicare nu este interzisă de lege.

Ca urmare, interesele se pre-
zintă, în opinia noastră, fie ca o 
categorie ce se află în afara drep-
tului, fie ca una ce precede drep-
tul. Interacționând cu sistemul 
dreptului interesele îmbracă for-
ma drepturilor și libertăților legale 
sau chiar a principiilor generale de 
drept. Prin urmare, statutul juridic 
al persoanei ar trebui limitat la to-
talitatea drepturilor, libertăților şi 
îndatoririlor, ceea ce ar permite o 
identificare clară a structurii aces-
tuia. Interesele care nu sunt con-
sacrate în mod expres în formă de 
drepturi şi responsabilităţi, puțin 
probabil să necesite a fi evidențiate 
ca elemente distincte ale statutului 
juridic [12, p. 55].

Persoana fizică accede la cali-
tatea de subiect de drept, deci are 
vocaţia de a fi titulară de drepturi 
şi de obligaţii prin investirea ei cu 
capacitate juridică, definită ca ap-
titudine a omului de a avea drep-
turi şi obligaţii juridice. Astfel, un 
alt element al condiției juridice a 
persoanei reprezintă capacitatea ju-
ridică, care este legată, în cele din 
urmă, de capacitatea individului de 
a-și conștientiza și dirija acţiunile, 
comportamentul la general. Anume 
proprietatea persoanei de a fi liber 
arbitru își găseşte expresie juridică 
în capacitatea juridică, care poate 
fi definită ca însușire a persoanei, 
prevăzută de sistemul dreptului, 
de a fi purtător al statutului juridic, 
adică al drepturilor, libertăţilor și 
responsabilităţilor legitime, aptitu-
dinea de a le pune în aplicare şi de 
a răspunde pentru aplicarea neco-
respunzătoare. Această aptitudine 
este reglementată distinct în cadrul 
diferitelor ramuri ale sistemului de 
drept. În dreptul civil se recunoaște 
aptitudinea generală a persoanei de 
a avea drepturi și obligații, făcân-
du-se abstracție de împrejurarea că 
aceasta are sau nu aptitudinea de 
a le exercita ea însăși, săvârșind 

acte juridice. În celelalte ramuri de 
drept, aptitudinea de a avea drep-
turi și obligații se asociază într-o 
unitate inseparabilă, cu capacitatea 
exercitării lor de către titular.

Există diferite abordări cu privi-
re la conexiunea dintre capacitatea 
juridică și statutul juridic al persoa-
nei [13, p. 372-375]: unii conside-
ră capacitatea juridică o condiţie 
prealabilă a statutului juridic [23, 
p. 36], alţii consideră necesar de a 
o include în statutul juridic ca ele-
ment constitutiv al acesteia [20, p. 
26]. Întâlnim și afirmații conform 
cărora, capacitatea juridică fiind o 
categorie mult mai complexă, in-
clude în sine statutul juridic al per-
soanei [25, p. 46]. În sfârșit, există 
și autori, care le tratează ca noțiuni 
identice și nu consideră necesar de 
a examina statutul juridic drept ca-
tegorie aparte [21, p. 120]. Statutul 
juridic mai este privit și ca o cate-
gorie ce înglobează în sine capaci-
tatea juridică, drepturile şi obligaţi-
ile omului prevăzute de lege. 

Astfel, Н.И. Матузов, anali-
zând coraportul dintre drepturile 
subiective și capacitatea juridică, 
ajunge la concluzia că ultima este o 
condiție prealabilă pentru primele. 
Capacitatea juridică este calitatea 
subiectului de a avea și de a pune în 
aplicare drepturi și responsabilități. 
La rândul său, statutul juridic nu 
este o calitate, ci atribuția unei per-
soane. Acest lucru nu înseamnă că 
capacitatea juridică a persoanei nu 
are nici o legătură cu statutul lui ju-
ridic: ele sunt categorii diferite [23, 
p. 48].

Această concepție, apărută la 
mijlocul anilor 60-ci ai secolului 
XX, în cele din urmă, a câștigat tot 
mai mare teren în literatura juridi-
că. Deja în anii 70-ci categoria de 
„statut juridic” a devenit subiect 
de studiu separat și a primit o dez-
voltare largă în scrierile juriștilor, 
care au apreciat capacitatea juridi-
că și statutul juridic drept categorii 
distincte [24, p. 52]. În acest sens, 
В.А. Патюлин definea capacitatea 
juridică drept calitatea subiectului, 
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recunoscută de către stat, de a fi 
subiect de drept, susținând că sta-
tutul juridic nu poate fi confundat 
cu capacitatea juridică, care nu este 
o sumă de drepturi și obligații, ci 
doar proprietatea persoanei de a fi 
subiect de drepturi și obligații [27, 
p. 58].

În opinia noastră [12, p. 57], 
o confundare totală sau parțială 
dintre statutul juridic al persoanei 
și capacitatea juridică a acesteia, 
conduce la o devalorizare nejusti-
ficată a acestor noțiuni. Se pare că 
este mai logic de a înţelege capa-
citatea juridică ca capacitate de a 
avea drepturi şi îndatoriri. Cu alte 
cuvinte, persoana trebuie să aibă 
personalitate juridică pentru a fi su-
biect de drepturi și obligații. Aceste 
drepturi există, în conformitate cu 
legea, pentru persoanele care au 
capacitate juridică, dar nu ca rezul-
tat al realizării capacitații juridice. 
Capacitatea juridică și drepturile şi 
obligaţiile persoanei sunt categorii 
juridice distincte, care caracteri-
zează persoana ca subiect de drept 
din diferite perspective.

În acelaşi timp, capacitatea ju-
ridică este privită de autori ca apti-
tudinea persoanei de a fi titulară de 
drepturi şi obligaţii. Spre exemplu, 
capacitatea juridică de drept civil 
este aptitudinea generală de a avea 
drepturi și obligații de natură civilă, 
de a fi subiect de drept în raporturi 
civile [2, p. 258]. Capacitatea juri-
dică este considerată astfel, etapă 
inițială de manifestare a drepturilor 
şi obligaţiilor persoanei. Aderăm 
la această poziție și considerăm că 
capacitatea juridică, ca categorie 
independentă, are sens şi valoare 
numai ca expresie abstractă, adică 
posibilitatea abstractă de a fi purtă-
tor de drepturi şi obligaţii. În aceas-
tă calitate ea se prezintă ca premisă 
a statutului juridic.

Capacitatea juridică este egală 
şi neîngrădită, drepturile şi datori-
ile sunt diferenţiate şi condiţionate 
în exerciţiul lor. Capacitatea este o 
constantă a personalităţii umane, 
drepturile şi datoriile sunt o vari-

abilă [7, p. 11; 9, p. 101]. În ace-
laşi timp, totalitatea drepturilor şi 
obligaţiilor persoanei nu dezvăluie 
conţinutul capacității juridice ca 
caracteristică legală a persoanei. 
Modificarea volumului drepturilor 
persoanei, denotă o schimbare a sta-
tutului său juridic și nu a capacității 
juridice, care rămâne în continuare 
capacitate a persoanei de a fi purtă-
tor de drepturi și obligații. Capaci-
tatea juridică nu se transformă, ea 
rămâne în nemijlocită legătură cu 
drepturile și obligațiile persoanei, 
există în paralel cu acestea, ca o 
precondiție obligatorie.

Statutul juridic este un fenomen 
independent, care fixează limite-
le de comportament al persoanei, 
determină capacitatea acesteia 
de a beneficia de anumite bunuri 
materiale şi spirituale, prin speci-
ficarea drepturilor, libertăţilor și 
responsabilităților în toate domeni-
ile relaţiilor publice. Astfel, capa-
citatea juridică și statutul juridic, în 
unitate, caracterizează persoana ca 
subiect de drept.

Caracteristica coraportului din-
tre statutul juridic al persoanei și 
alte categorii juridice apropiate 
nu ar fi completă fără referirea la 
principiile acestuia. Principiile 
caracterizează statutul juridic al 
persoanei nu atât din perspectiva 
structurii sale, cât din perspectiva 
naturii și conținutului său. Principi-
ile juridice sunt idei fundamentale 
care, în conformitate cu legitățile 
obiective ale dezvoltării sociale, 
direcționează conţinutul elemente-
lor structurale ale statutului juridic 
al persoanei şi relaţiile lor recipro-
ce, precum și dezvoltarea și utili-
zarea acestora în contextul progre-
sului social. Folosite în acest sens, 
principiile capătă valoare norma-
tivă. Principiile juridice, inclusiv 
cele înscrise în constituție, sunt 
fundamentale pentru determinarea 
de către legiuitor a statutului juri-
dic al persoanei, a tuturor elemen-
telor sale structurale. Totodată, ele 
leagă într-un tot întreg multiplele 
elemente ce determină condiția 

juridică a persoanei, înrâurind pro-
cesul de dezvoltare şi dinamica re-
glementărilor legislative conform 
cerinţelor noi ale practicii sociale.

Fixarea normativă a principiilor 
ce determină statutul juridic al per-
soanei, deschide în fața persoanei 
posibilități juridice noi. Acestea 
sunt, de exemplu, oportunităţile le-
gale care decurg pentru fiecare din 
principiile echității, al egalităţii tu-
turor în fața legii şi a instanţelor, al 
nedescriminării. Aceste noi posibi-
lităţi legale, care decurg din princi-
piile statutului juridic al persoanei, 
îi îmbogăţesc conţinutul, precum şi 
conţinutul elementelor sale structu-
rale.

La rândul său, cetăţenia se pre-
zintă ca un fenomen aparte vis-a-
vis de statutul juridic al persoanei. 
Statul recunoaşte legal raporturile 
sale cu persoanele aflate sub juris-
dicţia autorităţii sale. Statutul juri-
dic al persoanelor aflate pe terito-
riul statului variază în funcţie de 
faptul dacă persoana este un resor-
tisant al acestui stat, un cetățean 
străin sau apatrid. În istoria drep-
tului, statutul juridic a fost diferit 
în raport de calitatea individului de 
a fi cetăţean sau străin. În catego-
ria străinilor existau, de asemenea, 
distincţii, spre exemplu statutul 
străinului creştin era net favorabil 
statutului străinului necreştin (şi 
aici depindea dacă era musulman 
sau evreu) [3, p. 140]. Cu alte cu-
vinte, ca urmare a afilierii legale la 
un anumit stat, persoana obținea o 
nouă calitate – de cetățean al sta-
tului respectiv. Deoarece persoa-
na în raporturile cu statul apare 
într-o calitate specifică – ca cetă-
ţean al acestui stat, în măsura în 
care acesta din urmă îl tratează 
nu ca pe om la general, dar ca pe 
un resortisant al său, sau în cazul 
unui cetăţean străin sau apatrid, ca 
străini– raporturile dintre stat şi 
persoană, mai întâi de toate, sunt 
mediate de instituția cetăţeniei. Ca 
urmare, poate fi identificat statu-
tul juridic al cetăţeanului, statutul 
juridic al apatridului și statutul 
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juridic al cetăţeanului străin, ca 
categorii distincte.

Cetăţenia, ca statut politico-ju-
ridic, se prezintă drept o condiţie 
prealabilă pentru obţinerea de către 
persoană a statutului de cetăţean al 
unui stat în deplinătatea sa. Iposta-
za de cetăţean al statului, cetăţean 
străin sau persoană fără cetăţenie 
determină conţinutul statutului său 
juridic. Deținerea cetățeniei sta-
tului constituie o premisă juridică 
pentru a se bucura de totalitatea 
drepturilor şi libertăţilor, asigurate 
și garantate de stat cetăţenilor săi, 
precum şi de a-și onora îndatori-
rile sale legale. Cu alte cuvinte, 
cetățenia determină statutul juridic 
al cetăţenilor.

Cât privește garanţiile drepturi-
lor şi îndatoririlor, acestea afectea-
ză în mod semnificativ conţinutul 
şi importanța socială a statutului 
juridic al persoanei. Fără crearea 
de către stat a unor condiții sufici-
ente pentru exercitarea drepturilor, 
libertăţilor și responsabilităţilor, 
ele rămân doar niște declaraţii de 
intenţie. Ca urmare, garanțiile so-
ciale generale (economice, poli-
tice, ideologice, etc.), precum și 
garanţiile juridice, se prezintă ca 
factori de realizare a statutului ju-
ridic al persoanei și nu ca elemente 
structurale ale acestuia. Garanţiile 
juridice ale statutului juridic al per-
soanei, ale elementelor lui structu-
rale – ale drepturilor, libertăţilor și 
responsabilităţilor legitime ale per-
soanelor, asigurând nemijlocit pu-
nerea în aplicare şi protecţia lui, se 
prezintă drept condiţii de realizare 
a statutului juridic al persoanei.

Generalizând, menţionăm că 
cetăţenia, capacitatea juridică, ga-
ranţiile juridice sunt în legătură in-
disolubilă cu statutul juridic al per-
soanei, creând condiții pentru reali-
zarea acestuia. Doar în prezența lor 
statutul juridic al persoanei devine 
funcţional și eficient. Prin urmare, 
pe lângă statutul juridic, adică to-
talitatea drepturilor și responsabili-
tăţilor legitime, condiția juridică a 
persoanei mai include ca elemente 

structurale cetățenia, capacitatea 
juridică, precum şi garanţiile juri-
dice ale drepturilor și libertăţilor 
legitime ale persoanelor.

Se poate concluziona că nucleul, 
fundamentul condiției juridice a in-
dividului este format de totalitatea 
drepturilor, libertăţilor și responsa-
bilităţilor persoanei în unitatea lor, 
ceea ce reprezintă statutul juridic 
al persoanei. Drepturile persoanei 
în structura statutului juridic repre-
zintă prerogative, conferite de lege, 
în temeiul cărora titularul dreptului 
poate să desfășoare o anumită con-
duită în scopul valorificării unui in-
teres personal, în acord cu interesul 
obștesc și cu normele de conviețuire 
socială. Ele reprezintă măsura ofi-
cială a comportamentului uman în 
societatea organizată în stat. Drep-
turile și libertățile persoanei sunt 
parte a dreptului obiectiv, adică fac 
parte din totalitatea regulilor juridi-
ce de conduită sau a normelor juri-
dice din societate; dar totodată ele 
sunt drepturi subiective, deoarece 
sunt valorificate de persoane aparte 
ca subiecte de drept. 

La rândul său, întreaga gamă de 
relaţii ale persoanei cu societatea, 
statul şi alți indivizi, se reflectă în 
conceptul complex de condiție ju-
ridică a persoanei. Drept elemente 
structurale ale condiției juridice 
sunt: statutul juridic, ca nucleu al 
acesteia; cetățenia și capacitatea 
juridică, ca precondiții ale statutul 
juridic al persoanei; precum şi ga-
ranţiile juridice ale statutului juri-
dic al persoanei.
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Introducere. Pe parcursul 
ultimei jumătăți ai sec. XX 

abordările răspunderii juridice, 
interesul investigării doctrinare a 
unui subiect cercetat în multiple 
lucrări de valoare, atât în doctri-
na so vietică, doctrina rusă, cât şi 
în doctrina română şi în cea naţi-
onală, a fost generat anume de di-
versitatea doctrinară excesivă în 
domeniul răspunderii, de relevanţă 
sporită pentru doctrina juridică, în 
general, şi pentru Teoria Generală a 
Dreptului, în special. Concomitent 
cu necesitatea investigării evoluţiei 
doctrinare a fenomenului în cauza, 
intenţionam să intervenim cu unele 
soluții, orientate spre o simplificare 
a perceperii terminologice respec-
tive şi eu o clarificare privind utili-
zarea eficientă şi corectă a acestora 
în legislaţia naţională.

Survenirea răspunderii juri-
dice, drept consecinţă a comite-
rii faptei ilicite, este un adevăr 
recunoscut practic de toţi cercetăto-
rii de specialitate. În doctrina juri-
dică rusă aceasta este denumită răs-
pundere retrospectivă întrucât este 
legată anume de survenirea după 
momentul omiterii faptei, sau nega-
tivă, întrucât este opusă celei poziti-
ve, adică responsabilităţii juridice

Metode aplicate și materiale 
utilizate. În procesul studiului au 
fost folosite mai multe metode de 
investigație științifică: metoda logi-
că, analitică, comparativă, generali-
zatoare etc.

În vederea realizării studiului dat 
au fost utilizate materiale relevante 
publicate în țara noastră și peste ho-
tare. Scopul prezentului studiu este 
de a efectua o analiză generală a fe-

CZU: 340.12
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CU RĂSPUNDEREA SOCIALĂ ÎN TEORIA 
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Vasile DOBÎNDA, 
doctorand ULIM

Interesul cercetării doctrinare a unui subiect investigat în multiple lucrări de 
valoare, atât în doctrina spațiului românesc, cât și cea a Federației Ruse, a fost 
generat anume de diversitatea doctrinară existentă în domeniul răspunderii, de 
relevanța sporită pentru doctrina juridică, în general, și pentru Teoria generală a 
dreptului, în special. Concomitent cu necesitatea investigării evoluției doctrinare 
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nomenului de răspundere juridică în 
doctrina juridică contemporană.

Rezultate și discuții. Pe 
parcursul ultimei jumătăţi a 
sec. XX abordările răspunde-
rii juridice ai suferit multiple 
modificări. Iniţial erau cercetate 
preponderent semnele răspunderii 
juridice, pe primul plan ieşind în-
totdeauna forţa coercitivă a statului 
şi pedepsirea de către stat a făptui-
torului. Ulterior s-a acordat atenţie 
conţinutului represiv al răspunderii, 
reflectat mai cu seamă de sancţiunea 
normei juridice. Mai târziu răspun-
derea juridica se vedea că un raport 
juridic din care decurge executarea 
forţată a obligaţiei ce-i revine su-
biectului. La momentul actual ma-
joritatea autorilor examinează răs-
punderea juridică în cadrul limitelor 
raportului juridic. În opinia noastră 
această abordare este cea optimă, ea 
permiţând ca în baza reglementărilor 
existente să se construiască modelul 
adecvat al răspunderii juridice.

Autorii A. Negru și O. Chicu [1, 
p. 35], având în vedere diversitatea 
și numărul impunător de definiții 
ale răspunderii juridice au încercat 
o grupare a acestora după diferite 
semne (obligație, sancțiune, con-
strângere, raport juridic, instituție 
juridică etc.). Reieșind din aceste 
semne au fost delimitate mai multe 
grupuri de astfel de definiții.

1) Concepția răspunderii ca 
obligație a celui ce încalcă dreptul 
de a suporta consecințele nefavora-
bile;

2) Concepția răspunderii 
ca obligație de a se conforma 
prescripțiilor normelor juridice;

3) Concepția răspunderii ca 
sancțiune (pedeapsă) sau ca reali-
zare a sancţiunii pentru încălcarea 
dreptului; 

4) Concepţia răspunderii ca un 
ansamblu de consecinţe nefavora-
bile ale încălcării dreptului, inclusiv 
cu referire la obligaţia subiectului 
care a încălcat norma juridică de a 
suporta limitări în drepturi şi sancţi-
unile care pot fi aplicate în raport cu 
acest subiect;

5) Concepţia răspunderii juridice 
ca raport de constrângere din partea 
statului (sau ea legătură de drept);

6) Ca un ansamblu de raporturi 
juridice; 

7) Ca instituţie juridică;
8) Ca reacţie a statului faţă de 

fapta ilicită;
9) Concepţia răspunderii juridi-

ce ca un sistem special de măsuri ce 
stimulează conduita licită şi de mă-
suri de reprimare (curmare) a con-
duitei ilicite [1, p. 36].

În opinia autorilor sus 
menționați, enumerarea în cauză 
demonstrează complexitatea răs-
punderii juridice, fiecare definiţie 
accentuând un anumit aspect al 
răspunderii juridice; ele nu sunt 
eronate, ci mai degrabă unilaterale. 
Cu toate acestea, concepţiile men-
ţionate acordă un caracter complex 
categoriei de răspundere juridică 
şi, totodată, dezvoltă teoria răspun-
derii juridice. Analiza efectuată ne 
permite să stabilim că răspunderea 
juridică este mai largă decât cea a 
sancţiunii; nu este nici un simplu 
raport juridic, cu atât mai mult nu 
se limitează la ideea de constrân-
gere. Această accepţiune, mai lar-
gă, include răspunderea pozitivă 
ca obligaţie juridică specifică de a 
îndeplini anumite acţiuni (respon-
sabilitate); dacă acţiunile nu sunt 
realizate benevol, intervine con-
strângerea, deci răspunderea juridi-
că negativă sau retrospectivă (ori, 
propriu-zis, răspunderea) [1,p.36]. 
Într-o oarecare măsură, această teză 
rezultă şi din argumentele unor au-
tori, specialişti în drept penal, care 
susţin existenţa raporturilor juridi-
ce de conformare şi a raporturilor 
juridice de conflict. Raporturile ju-
ridice de conformare sunt cele care 
se manifestă în legătură cu respec-
tarea benevolă a legii penale, iar 
cele de conflict prin constrângerea 
de a respecta legea penală. ,,Este 
greu de acceptat, menţionează 
aceşti autori, existenţa unor rapor-
turi de conflict generate de săvâr-
şirea infracţiunii, fără o prealabilă 
conturare a obligaţiilor generale de 

conformare faţă de lege în cadrul 
unor raporturi de conformare” [2, 
p. 116-117].

Susținând cele expuse anterior, 
totuși, considerăm că unul din sem-
nele răspunderii juridice, despre care 
nu pomenesc, autorii nominalizați 
anterior este faptul că răspunderea 
juridică este, în primul rând, o vari-
etate a răspunderii sociale.

Unul dintre momentele, asupra 
cărora chiar și autorii cu viziuni 
diferite sunt de acord, se referă la 
faptul că răspunderea juridică este o 
varietate a răspunderii sociale, fapt 
despre care R. L. Hachaturov scrie: 
răspunderea socială este consfinţită 
în normele corespunzătoare, inclu-
siv în cele juridice, care reglemen-
tează obligaţia vinovatului de a răs-
punde în faţa societăţii și a statului 
[3, p. 10].

Vorbind despre răspunderea 
socială reiterăm că aceasta se ra-
portează la interesele generale ale 
societății, la cerințele obiective ale 
dezvoltării sociale. Dată fiind diver-
sitatea intereselor sociale, care pot 
fi încălcate sau omise prin acțiunea 
sau interacțiunea indivizilor, răs-
punderea socială poate îmbrăca, la 
rândul ei, multiple forme, în raport 
de natura relațiilor sociale lezate: 
răspunderea politică, religioasă, 
morală, juridică etc. [4, p.37]

Aceste forme ale răspunderii 
sociale exercită fie o acțiune inde-
pendentă unele de altele fie, de cele 
mai multe ori, acționează cumulativ, 
deoarece la baza lor se află criterii 
identice, izvorâte din interesele ge-
nerale ale societății [5, p. 13].

Un moment important ce tre-
buie precizat, în context, în opinia 
lui V. Micu, este că noțiunea de răs-
pundere nu este specifică și exclu-
sivă dreptului, ea fiind o instituție 
care depășește această sferă, o 
instituție proprie societății, consi-
derată în ansamblul său [6, p. 71]. 
Răspunderea este, deci, un fapt 
social și se rezumă la reacția orga-
nizată, instituționalizată, pe care 
o declanșează o faptă considera-
tă condamnabilă [7, p. 32]. Sfera 



17NOIEMBRIE 2019

noțiunilor de răspundere este foarte 
largă, majoritatea acțiunilor umane 
fiind succeptibile să genereze o for-
mă sau alta de răspundere, deoare-
ce individul nu acționează într-un 
spațiu indiferent, pasiv, neutru, ci 
într-o ambalanță socială, umană, în 
cadrul căreia parametrii acțiunii sale 
sînt evaluați, valorizați prin norme 
sociale în funcție de scopul propus, 
rezultatul atins și de semnificația ei 
socială [8, p. 52].

L. I. Spiridonov a cercetat core-
laţia dintre răspunderea socială și 
cea juridică. Dânsul consideră că 
aceste două categorii sunt ca partea 
și întregul în societatea bazată pe 
diviziunea muncii fiecăruia îi revi-
ne un rol social, inclusiv în cadrul 
schimbului social. Astfel răspun-
derea este socială, iar neexecutarea 
rolului de către subiect duce la în-
călcarea bunei funcţionări a socie-
tăţii. De menţionat că în afara per-
soanelor fizice și juridice în cadrul 
raporturilor sociale mai participă cel 
mai important subiect - societatea. 
Iar în virtutea interconexiunii exis-
tente, partea vătămată întotdeauna 
este societatea, iar răspunderea ur-
mează a fi suportată în faţa societă-
ţii. Răspunderea socială generează 
răspundere juridică, sau altfel spus, 
răspunderea juridică este răspunde-
re socială după conţinut [9, p. 278-
279].

Răspunderea juridică reprezin-
tă o varietate a răspunderii sociale, 
care se manifestă în diversele sfe-
re de activitate socială a oameni-
lor. Răspunderea socială ia naştere 
atunci când comportamentul uman 
are semnificaţie socială și este re-
glementat de normele sociale.

S. A. Komarov remarcă corect 
că răspunderea juridică este parte a 
răspunderii general-sociale. care la 
rândul său este o formă de manifes-
tare a reacţiei statului la încălcarea 
normelor sociale prestabilite [10, p. 
356].

În plus, A. S. Shaburov eviden-
ţiază ideea precum că răspunderea 
socială este unul dintre factorii de-
terminanţi ai dreptului, determinân-

du-i conţinutul și exprimând natura 
juridică a lucrurilor [11, p. 15].

Nici opinia lui V. V. Pohmelkin 
nu este de neglijat, acesta menţio-
nând că răspunderea socială fiind 
reflectată în normele juridice do-
bândeşte calitatea de răspundere ju-
ridică [12, p.33].

Opiniile cercetătorilor nominali-
zaţi urmează a fi acceptate din mai 
multe motive. În primul rând, rapor-
turile legate de răspunderea juridică 
se nasc doar în momentul comite-
rii delictului, până în acel moment 
existând doar potenţiala posibilitate 
de a trage la răspundere persoana. 
Atunci când răspunderea nu se poa-
te materializa în formă juridică ea 
se poate realiza în forma răspunde-
rii morale, care are ca rezultat con-
damnarea de către societate, care cu 
siguranţă exercită un impact asupra 
comportamentului persoanei.

În cazul răspunderii sociale sanc-
ţiunea nu se evidenţiază din structu-
ra generală a raporturilor sociale, iar 
acest lucru semnifică faptul că spre 
deosebire de răspunderea juridică, 
în cazul celei sociale lipseşte aceas-
tă necesitate.

Dat fiind faptul că conceptul de 
răspundere are mai multe forme, 
analiza acestuia face obiectul de 
studiu al științelor politice, filoso-
fice, religiei, moralei ori științelor 
sociale [13, p. 256]. De exemplu, 
în domeniul politic, răspunderea 
are un înțeles clar, ea referindu-se 
la realizarea în bune condiții a unor 
activității sau acțiunii, sens în care 
se vorbește de răspunderea condu-
cerii unei țări pentru politica internă 
și externă [14, p. 256]. Din punct 
de vedere filosofic se susține că răs-
punderea este o consecință a exerci-
tării libertății omului, trebuind să fie 
responsabil de tot ceea ce face [15, 
p. 36]. O asemenea viziune asupra 
răspunderii este în consonanță și 
cu perceperile morale și religioase 
conform cărora orice om este răs-
punzător pentru faptele sale, fiind 
supus atât răspunderii reglementa-
te de legile omenești, cât mai ales 
judecății divine, care este infailibilă 

și de la care nu se poate sustrage. În 
acest sens, sociologia distinge între 
sancțiunea politică sau recompensa 
acțiunii, când fapta este în consens 
cu ordinea socială, sau pedeapsa sau 
sancțiunea negativă, atunci, când 
fapta încalcă ordinea socială. Astfel, 
că nicio faptă a omului nu rămâne 
indiferentă: dacă este bună este răs-
plătită, dacă este rea, este pedepsită 
[16, p. 169].

Față de aceste forme a răspun-
derii, cea juridică se distinge prin 
aceea că este instituționalizată și vi-
zează obligația tuturor de a da soco-
teală pentru încălcarea normelor de 
drept [17, p.9].

După cum am menționat ante-
rior, cercetarea esenței răspunde-
rii juridice prin definițiile sale este 
orientată în principal spre stabilirea 
semnelor acesteia, inclusiv a celor 
cu semnificație juridică.

În doctrina rusă, S. N. Kojev-
nikov delimitează patru semne ale 
răspunderii: legătura indisolubilă 
cu statul și forţa de constrângere a 
acestuia, fapta ilicită este temeiul 
răspunderii, se asimilează cu con-
damnarea de stat și prezintă conse-
cinţe negative pentru făptuitor [18, 
p. 463].

S. S. Alexeev delimitează urmă-
toarele semne ale răspunderii: con-
damnarea socială, reproşul moral 
și social al comportamentului ilicit 
[19, p.101].

Studiile autorului O.E. Leist re-
feritoare la seninele răspunderii ju-
ridice reprezintă un important pas 
în determinarea lor. Acest autor a 
fost unul dintre primii care a obser-
vat forma procesuală de realizare 
a răspunderii ca semn al acesteia. 
Răspunderea juridică este fenome-
nul de aplicare faţă de persoanele 
ce au comis fapta ilicită a măsurilor 
sancţionatorii în ordinea stabilită de 
normele procesuale [20, p. 103].

S. L. Kondratieva, aplicând me-
todologia general-filosofică, la fel 
acordă importanţă semnului proce-
sual. Din punct de vedere filosofic, 
răspunderea juridică prezintă unita-
tea dintre conţinut şi formă, adică nu 
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doar o stare de lucruri care schimbă 
statutul juridic al subiectului, ci și 
o procedură specială de aplicare și 
executare a acesteia. La o etapă anu-
mită de realizare a răspunderii juri-
dice, aceasta dobândeşte aspectul 
procesual, când evoluţia raportului 
juridic ia forma procesuală. în acest 
sens, conţinutul material aparent 
trece pe planul doi, dar interferează 
cu raporturile procesuale, se inter-
sectează cu ele [21, p. 8].

Semnul devenit deja tradiţional, 
de suportare a consecinţelor nega-
tive a fost formulat de doctrină, în 
felul următor: răspunderea este o 
necesitate (răspunderea juridică - o 
obligaţie) ca subiectul vinovat de 
comiterea faptei ilicite să suporte 
consecinţele negative ale acesteia... 
Răspunderea juridică reprezintă 
obligaţia de natură juridică a făptu-
itorului de a suporta constrângerea 
de stat care i se aplică în rezultatul 
săvârşirii cu vinovăţie a faptei ilici-
te și care se manifestă în limitări de 
ordin patrimonial sau personal [22, 
p. 364].

Şi alţii indică asupra acestui 
semn, menţionând că răspunderea 
juridică este obligaţia specifică de 
suportare a limitărilor patrimoniale 
sau personale în rezultatul comite-
rii faptei ilicite, în conformitate cu 
sancţiunea normei juridice încălcate 
și care se naşte în cadrul raportului 
juridic stabilit între stat și subiectul 
faptei ilicite. De exemplu, A.S. Si-
rotin aduce concomitent mai multe 
semne și determină sensul răspun-
derii juridice în felul următor: răs-
punderea juridică reprezintă rapor-
tul juridic social dintre subiectul ce 
a încălcat norma juridică şi sistemul 
de control social în persoana orga-
nului competent, care se exprimă în 
suportarea de către făptuitor a con-
secinţelor negative [23, p. 10].

V. M. Lazarev caracterizează 
răspunderea multiaspectual, menţio-
nând că se acordă dreptate autorilor 
care abordează esenţa răspunderii 
juridice de pe poziţii sociale lărgite 
dar și în strânsă conexiune cu com-
portamentul juridic... [24, p. 23-24]. 

Esenţa răspunderii juridice pentru 
fapta ilicită comisă este exprimată 
prin pedeapsa aplicată celui ce a 
comis această faptă, or ea se rezu-
mă la suportarea de către făptuitor a 
consecinţelor negative reglementate 
de sancţiunea normei juridice. Anu-
me din aceste considerente raportul 
juridic apare ca o formă universală 
prin intermediul căreia se realizează 
răspunderea juridică [24, p. 159].

N. V Vitruk este adeptul abor-
dării multiaspectuale, menţionând 
că întrucât răspunderea este un fe-
nomen juridic, el posedă un șir de 
semne specifice ce decurg din ca-
racterul ei legal:

1) această răspundere este legată 
de acţiunea mecanismului de regle-
mentare juridică;

2) este activitatea autoritar-stata-
lă a organelor competente în aplica-
rea forţei de constrângere a statului;

3) răspunderea juridică este 
întotdeauna legată de fapta ili-
cită, întrucât acesta din urmă 
constituie temeiul realizării răspun-
derii în sine;

4) această răspundere se reali-
zează prin intermediul raportului 
juridic;

5) are un caracter strict determi-
nat în sensul formei, tipului, măsu-
rilor de constrângere de stat şi are 
o ordine procesuală strictă prestabi-
lită;

6) are un temei legal strict stabi-
lit în litera legii (componenţa faptei 
ilicite) [25, p. 301].

N. V. Vitruk indică cu exac-
titate asupra indicelui evalu-
ativ al răspunderii juridice, 
menţionând că esenţa răspunde-
rii juridice se rezumă la evalua-
rea negativă din partea statului a 
comportamentului subiectului fap-
tei ilicite [25, p. 301].

În general, putem fi de acord cu 
autorii care abordează multiaspec-
tual semnele răspunderii juridice.

La comiterea faptei ilicite cu-
noaştem iniţial subiectul care este 
unul din semnele răspunderii juri-
dice, celelalte semne componente 
vor deveni cunoscute ulterior, în 

procesul de realizare a răspunderii 
juridice.

Concluzii. Înainte de a se studia 
în cadrul diferitor ramuri ale științei 
juridice este necesar de clarificat că 
răspunderea juridică ca formă a răs-
punderii sociale, în general, este o 
categorie generală a Teoriei genera-
le a dreptului. Acest subiect intere-
sează toate disciplinele de ramură în 
care răspunderea juridică apare ca o 
instituție juridică; instituția răspun-
derii; ca o instituție interramurală ce 
asigură eficacitatea ordinii de drept, 
stimulează atitudinea de respectare 
a legii, stabilirea ordinii de drept.

Astfel, putem defini răspunderea 
juridică ca o categorie a Teoriei ge-
nerale a dreptului ce reflectă rapor-
tul juridic de răspundere, un com-
plex de drepturi și obligații conexe, 
care are ca obiect sancțiunea juridi-
că ce constituie cadrul de realizare 
a constrângerii de stat, obligație de 
a suporta sancțiunea în scopul re-
stabilirii ordinii de drept lezate în 
societate.
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ELEMENTE DE DREPT PENAL COMPARAT 
PRIVIND INFRACŢIUNEA 

DE EXCES DE PUTERE SAU DEPĂŞIRE A 
ATRIBUŢIILOR DE SERVICIU 

Vladimir PUICA,
doctorand, Academia „Ştefan cel Mare”

Articolul este consacrat componenţei excesului de putere, unor aspecte ale 
răspunderii pentru această infracţiune, precum şi analizei comparative a excesu-
lui de putere sau depăşirii atribuţiilor de serviciu. În plus, se atrage atenţia asupra 
unor neajunsuri ale formulării articolului 328 din Codul penal, care prevede răs-
punderea pentru excesul de putere. 

Cuvinte-cheie: atribuţii de serviciu, uzurparea atribuţiilor de serviciu, in-
fracţiuni de corupţie, depăşire a atribuţiilor de serviciu, abuzul de putere, com-
ponenţa de infracţiune, Cod penal, Republica Moldova.

ELEMENTS OF COMPARED CRIMINAL LAwCONCERNING THE 
CRIME OF EXCESS OF POwER OR OVERRIDING OF THE DUTIES

Vladimir PUICA,
Phdstudent, „ŞtefancelMare” Academy

The article deals with the composition of abuse of power, some aspects of 
responsibility for the crime, as well as a comparative analysis of power and abuse 
of authority. In addition, attention is drawn to some design flaws of article 328 of 
the criminal code, providing for liability for abuse of office.

Keywords: official powers, appropriation of powers, corruption crimes, ex-
cess of powers, abuse of powers, crime structure, Criminal Code, Republic of 
Moldova.

Introducere. Pentru perfecţi-
onarea normelor care regle-

mentează răspunderea penală pen-
tru excesul de putere sau depăşirea 
atribuţiilor de serviciu, în Republi-
ca Moldova este necesar de luat în 
consideraţie experienţa şi tendinţe-
le aplicării acestui concept în ţările 
de peste hotare.

Analiza legislaţiei penale a ţări-
lor străine permite, în primul rând, 
de a releva particularităţile regle-
mentării legislative a componenţei 
infracţiunii de exces de putere sau 
depăşire a atribuţiilor de serviciu în 
ţările date, iar, în al doilea rând, de 
a aprecia posibilitatea împrumută-
rii acestora pentru legislaţia penală 
autohtonă.

Experienţa străină a reglemen-
tării excesului de putere sau depă-
şirii atribuţiilor de serviciu permite 

de a înţelege mai bine importanţa 
socială a acestei norme. Studierea 
acestei experienţe deschide noi ori-
zonturi, condiţionează o cunoaştere 
mai bună a legislaţiei proprii, deoa-
rece trăsăturile specifice ale dreptu-
lui se evidenţiază în cadrul analizei 
comparative cu alte sisteme.

În cadrul investigării legislaţiei 
penale a ţărilor străine este raţional 
de evidenţiat două grupuri de sta-
te: ţările foste membre ale URSS 
(Republica Azerbaidjan, Republi-
ca Kirghiză, Republica Tajikistan, 
Federaţia Rusă, Republica Leto-
nă, Republica Lituania, Republi-
ca Estonia, Ucraina, Republica 
Kazakhstan, Republica Belorusă, 
Republica Uzbekistan) şi statele 
evoluate ale lumii (Australia, Bul-
garia, China, Danemarca, Elveţia, 
Japonia, Polonia, SUA).
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Metode şi materiale aplica-
te. În limitele de studiu al acestui 
articol, în calitate de metodă de 
cercetare principală a fost utilizată 
metoda comparatistă de studiere a 
infracţiunii de exces de putere sau 
depăşire a atribuţiilor de serviciu. 
În afară de metoda comparativă au 
mai fost utilizate o serie de metode 
cum ar fi: metoda analizei logice, 
interpretării logice, clasificării etc.

Conţinut de bază. Analiza le-
gislaţiei penale ale statelor evolu-
ate ale lumii demonstrează că, în 
general, obiectul infracţiunilor de 
serviciu şi, în particular, al excesu-
lui de putere (depăşirii atribuţiilor 
de serviciu) îl constituie activitatea 
normală a organelor puterii de stat, 
organelor de autoadministrare lo-
cală, interesele de serviciu. Astfel 
se evidenţiază o asemănare în acest 
aspect cu abordarea faptei date de 
către legiuitorul Republicii Mol-
dova. Cea mai evidentă diferenţă 
se atestă în poziţia legiuitorilor 
străini referitoare la criminalizarea 
excesului de putere, inclusiv în re-
glementarea semnelor subiective şi 
obiective. Criteriul menţionat per-
mite să divizăm condiţionat aceste 
state încă în două subgrupuri: cele 
în care excesul de putere este cri-
minalizat (Polonia, Bulgaria) şi 
cele în legislaţia penală a cărora 
nu se conţin indicaţii directe refe-
ritoare la excesul de putere (toate 
celelalte).

Codul penal al Poloniei nu con-
ţine o componenţă distinctă a exce-
sului de putere, însă depăşirea atri-
buţiilor de serviciu este totuşi men-
ţionată în §1 art. 231: „Persoana 
publică care depăşindu-şi atribuţi-
ile sau neexecutându-şi obligaţiile 
sale acţionează în dauna intereselor 
publice sau private se pedepseşte 
cu privaţiune de libertate de la 1 an 
la 10 ani” [8].

În opinia noastră, această com-
ponenţă este formulată nereuşit din 
punct de vedere al tehnicii legisla-
tive şi al principiului diferenţierii 
răspunderii penale. În primul rând, 
în aceeaşi dispoziţie sunt incrimi-

nate şi depăşirea atribuţiilor de ser-
viciu, şi neglijenţa de serviciu, prin 
urmare aceste fapte apreciindu-se 
ca posedând acelaşi grad prejudici-
abil, ceea ce, considerăm noi, este 
discutabil: acţiunea care depăşeşte 
împuternicirile persoanei publice 
nu poate avea acelaşi grad preju-
diciabil ca şi inacţiunea, deoarece 
inacţiunea în cazul echivalenţei 
tuturor celorlalte circumstanţe în-
totdeauna are un grad prejudiciabil 
mai mic. În al doilea rând, nu sunt 
evidenţiate semnele depăşirii atri-
buţiilor de serviciu, nu sunt indi-
cate acţiunile prejudiciabile care o 
formează. Nu conţine Codul penal 
al Poloniei nici componenţa infrac-
ţiunii de abuz de serviciu, lăsând în 
afara aprecierii juridice un şir de 
fapte prejudiciabile, care, astfel, nu 
nimeresc în categoria celor pasibi-
le de pedeapsă penală, de exemplu, 
atunci când persoana publică îşi 
utilizează atribuţiile în dauna in-
tereselor publice sau private fără 
a depăşi limitele lor. În calitate de 
semne adăugătoare sunt indicate 
scopul de a obţine un profit ma-
terial sau personal (§ 2 art. 231), 
acţiunea neintenţionată şi dauna 
esenţială (§ 3). Însă aceste semne 
nu înăspresc pedeapsa, ci dimpo-
trivă, dacă depăşirea atribuţiilor a 
avut un caracter neintenţionat ca-
uzând o daună esenţială pedeapsa 
privativă de libertate nu poate de-
păşi doi ani. Nu este clară logica 
legiuitorului referitoare la constru-
irea componenţei agravate a exce-
sului de putere, deoarece depăşirea 
atribuţiilor de serviciu comisă cu 
scopul obţinerii unui profit mate-
rial sau personal (§ 2 art. 231) nu 
atrage sporirea răspunderii penale 
a persoanei publice. În circumstan-
ţele date este dificil de vorbit des-
pre realizarea de către legiuitorul 
polonez a principiului diferenţierii 
răspunderii penale, întrucât func-
ţia de bază a semnelor calificative 
– diferenţierea răspunderii prin in-
termediul stabilirii unor noi limite 
ale pedepsei penale datorită mo-
dificării considerabile a gradului 

prejudiciabil – nu-şi găseşte aici 
realizarea. O deosebire esenţială 
ale prevederilor Codului penal al 
Republicii Moldova îl constituie şi 
faptul că săvârşirea depăşirii atri-
buţiilor de serviciu conform legis-
laţiei penale poloneze este posibilă 
atât cu vinovăţie intenţionată, cât 
şi cu vinovăţie imprudentă (§ 3 art. 
231). Doctrina penală şi practica 
judiciară a Republicii Moldova nu 
acceptă o astfel de poziţie.

Art. 282 al Codului penal al 
Bulgariei, care conţine dispoziţii 
legale referitoare la depăşirea atri-
buţiilor de serviciu este apropiat ca 
conţinut art. 231 al Codului penal 
al Poloniei. Astfel, el tot nu dezvă-
luie semnele esenţiale ale acestei 
infracţiuni: „Persoana publică care 
şi-a încălcat sau nu şi-a executat 
atribuţiile de serviciu ori şi-a depă-
şit împuternicirile sau drepturile cu 
scopul de a căpăta pentru sine sau 
pentru alte persoane profituri mate-
riale sau de a cauza prejudiciu altei 
persoane, dacă prin aceste acţiuni 
s-a creat posibilitatea survenirii 
unor consecinţe prejudiciabile im-
portante…” [7]. Spre deosebire de 
art. 231 al Codului penal al Polo-
niei componenţa de infracţiune nu 
este construită ca o componenţă 
formală, ci ca una de pericol, adi-
că doar simpla comitere a acestor 
acţiuni nu este de ajuns pentru 
atragerea persoanei la răspundere 
penală. O normă specială referi-
toare la abuzul de serviciu în codul 
penal al Bulgariei la fel lipseşte, 
însă spre deosebire de codul pe-
nal al Poloniei art. 282 al Codului 
penal al Bulgariei cuprinde un şir 
mai larg de fapte, incriminând nu 
două fapte, ci trei: excesul de pute-
re, abuzul de putere şi neglijenţa de 
serviciu. Fapta devine infracţiune 
doar în prezenţa scopului cupidant 
sau scopului cauzării prejudiciului 
şi posibilităţii survenirii consecin-
ţelor prejudiciabile importante. 
Noţiunea unor astfel de consecin-
ţe în codul penal al Bulgariei nu 
se dezvăluie. În afară de aceasta, 
în calitate de circumstanţe agra-
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vante se mai indică „consecinţele 
prejudiciabile considerabile” (alin. 
(2)) şi „cazurile deosebit de grave” 
(alin. (3)), noţiunile cărora la fel nu 
sunt descrise. O astfel de multitudi-
ne de semne de evaluare, în opinia 
noastră, nu pot fi referite la virtuţi-
le tehnicii legislative al acestui Cod 
penal, deoarece orişice categorii de 
evaluare trezesc multiple probleme 
şi discuţii în practica de aplicare a 
dreptului. 

Astfel, stabilind răspunderea 
penală pentru depăşirea atribuţii-
lor de serviciu, legiuitorii Poloniei 
şi Bulgariei nu dezvăluie semnele 
esenţiale ale faptei supuse investi-
gaţiei, nu menţionează criteriile de 
delimitare ale excesului de putere 
de abuzul de serviciu, formulând 
componenţele respective ori în ca-
drul unui singur articol (CP al Bul-
gariei) ori nu evidenţiază abuzul de 
putere în calitate de faptă pasibilă 
de pedeapsă penală (CP al Poloni-
ei).

Codurile penale ale ţărilor din 
subgrupa a doua nu conţin indicaţii 
directe asupra excesului de pute-
re. Astfel, în majoritatea codurilor 
penale ale acestor ţări spre deose-
bire de Codul penal al Republicii 
Moldova, depăşirea atribuţiilor de 
serviciu este absorbită de noţiunea 
mai largă a abuzului de serviciu.

Caracterizând descrierea legis-
lativă a infracţiunilor de serviciu 
în legislaţia penală a ţărilor străi-
ne din subgrupul dat este necesar 
de menţionat că, în general, pot fi 
evidenţiate doar anumite tendinţe 
comune, neexistând anumite reguli 
stricte care să se realizeze în toate 
aceste ţări. Totodată este vizibilă 
tendinţa legiuitorului de a nu abor-
da formal problematica infracţiunii 
şi pedepsei. Astfel, Codul penal al 
Danemarcei conţine o prevedere 
specială referitoare la încălcarea 
de serviciu neinfracţională: „Dacă 
în virtutea atribuţiilor de serviciu 
persoanei care a comis infracţiunea 
sau în virtutea caracterului funcţiei 
lui în legătură cu exercitarea de că-
tre el a puterii publice în alte relaţii, 

sau în virtutea altor circumstanţe 
fapta poate fi cercetată ca fiind lip-
sită de importanţă, atunci nu trebu-
ie să se aplice nicio pedeapsă” (art. 
1 cap. 20 CP al Danemarcei).

Codul penal al Australiei nu 
menţionează excesul de putere, 
stabilind răspunderea penală doar 
pentru abuzul utilizării titlului 
(statutului) de serviciu. În cores-
pundere cu art. 142.2 drept abuz se 
recunosc acţiunile funcţionarului 
public al Uniunii Australiene, când 
acesta: „(i) realizează orice influen-
ţă, pe care o poate efectua persoa-
na publică în calitate de funcţionar 
public al Uniunii Australiene; sau 
(ii) participă în orişice activitate în 
temeiul atribuţiilor de serviciu ale 
funcţionarului public al Uniunii 
Australiene; sau (iii) utilizează ori-
ce informaţie, pe care o posedă în 
virtutea funcţiei sale…”[3]. Fapta 
se apreciază a fi infracţională, dacă 
ea s-a comis intenţionat în scopul 
obţinerii unui profit ilicit (b (i)) sau 
pentru cauzarea unui prejudiciu ili-
cit altei persoane (b (ii)). Un avantaj 
al acestei norme, în opinia noastră, 
îl constituie indicaţia directă asupra 
intenţiei ca unica formă posibilă de 
vinovăţie în cazul comiterii acestei 
infracţiuni. Totodată, analiza acţiu-
nilor interzise prin art. 142.2 per-
mite să concluzionăm despre lipsa 
în el a semnelor depăşirii atribuţi-
ilor de serviciu, deoarece în toate 
cazurile incriminate persoana acţi-
onează doar în limitele împuterni-
cirilor acordate

Codul penal al Danemarcei ca 
şi Codul penal al Australiei conţi-
ne indicaţii directe doar referitoare 
la abuzul de serviciu (§150, 155), 
însă spre deosebire de Codul penal 
al Australiei descrie cazurile parti-
culare de exces de putere. Astfel, în 
corespundere cu § 131 (1) „ Orişice 
persoană …, care fără a poseda îm-
puterniciri publice comite acţiuni, 
pentru exercitarea cărora astfel de 
împuterniciri sunt necesare …, se 
pedepseşte cu amendă sau detenţi-
une simplă …”[4] Această normă, 
în opinia noastră, nu este lipsită de 

neajunsuri ale tehnicii construirii 
ei: în primul rând, nu sunt indicate 
semnele esenţiale ale depăşirii, ceea 
ce ne permite să concluzionăm des-
pre pasibilitatea de pedeapsă a ori-
cărei devieri de la această normă, în 
al doilea rând, este puţin probabil 
ca orişice persoană să fie recunos-
cută subiect al acestei infracţiuni, 
deoarece aceasta poate în genere să 
nu fie înzestrată cu careva împuter-
niciri publice, lucrând, de exemplu, 
într-o organizaţie comercială, în 
al treilea rând, nu sunt dezvăluite 
semnele laturii subiective ale in-
fracţiunii, ceea ce, în opinia noas-
tră, creează dificultăţi în aplicarea 
acestei norme în practică. Un caz 
particular al depăşirii atribuţiilor 
de serviciu, în opinia noastră, este 
descris şi în § 147: „Dacă orişice 
persoană, în obligaţiile căreia intră 
aplicarea forţei coercitive a statu-
lui, în acest scop utilizează metode 
ilicite de obţinere a recunoaşterii 
sau a probelor …”. Spre deosebi-
re de norma generală (§ 131 (1)), 
în § 147 este stabilit un cerc mai 
îngust de subiecţi şi mai concret 
sunt determinate acţiunile ilici-
te, care compun latura obiectivă. 
Ambele componenţe sunt formale, 
adică pentru recunoaşterea infrac-
ţiunii ca fiind consumată nu se cere 
survenirea consecinţelor. În pofida 
existenţei şi a unei norme generale, 
şi a unei norme speciale, care stabi-
leşte răspunderea penală pentru ca-
zuri particulare de exces de putere, 
Codul penal al Danemarcei nu in-
criminează toate acţiunile care sunt 
apreciate ca infracţiuni conform 
art. 328 CP rM, deoarece norma 
generală nu cuprinde acţiunile pe 
care nicio persoană nu este în drept 
să le săvârşească, iar norma specia-
lă cuprinde doar o parte a acţiunilor 
menţionate, având efecte doar asu-
pra unui cerc îngust de subiecţi. 

Codul penal al Elveţiei la fel nu 
conţine o normă specială referitoa-
re la depăşirea atribuţiilor de servi-
ciu. Toate infracţiunile de acest gen 
după logica legiuitorului elveţian se 
cuprind de art. 312, care stabileşte 
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răspunderea penală pentru abuzul 
de serviciu: „Membrii unei auto-
rităţi şi funcţionarii care în scopul 
obţinerii unui avantaj ilicit pentru 
sine sau pentru terţ ori în scopul 
cauzării unui prejudiciu altei per-
soane, vor abuza de împuternicirile 
sale vor fi pedepsiţi cu o pedeap-
să privativă de libertate până la 5 
ani sau cu o pedeapsă pecuniară” 
[9]. Latura obiectivă a abuzului de 
serviciu nu este dezvăluită de către 
legiuitor, iar după latura subiectivă 
art. 312 în mare parte se aseamă-
nă cu art. 142.2 al Codului penal al 
Australiei, deoarece prevede sco-
pul obţinerii unui avantaj ilicit sau 
cauzării unui prejudiciu.

Codul penal al Japoniei din a. 
1907 [11] prevede o normă gene-
rală referitoare la abuzul de servi-
ciu în art. 193 „Abuzul de putere 
acordat datorită funcţiei din partea 
persoanei publice”, însă o normă 
generală referitoare la excesul de 
putere nu conţine. Cazurile par-
ticulare de depăşire a atribuţiilor 
de serviciu apar doar în calitate de 
semne agravante ale abuzului de 
serviciu: „Reţinerea sau detenţia 
ca rezultat al abuzului de putere 
acordat datorită funcţiei din partea 
persoanei publice” (art. 194), „Vi-
olenţa sau comportamentul urât ori 
înjositor din partea persoanei publi-
ce” (art. 195). Art. 196 al Codului 
penal al Japoniei prevede: „ Cauza-
rea morţii sau vătămărilor corpora-
le ca rezultat al abuzului de putere 
acordat datorită funcţiei din partea 
persoanei publice”. Menţionăm în 
context, că pentru săvârşirea faptei 
incriminate la art. 196 nu se stabi-
leşte o sancţiune independentă, spe-
cificându-se că în aceste cazuri „… 
trebuie să fie aplicată o pedeapsă 
stabilită pentru vătămările corpora-
le, dacă ea este mai aspră”. Astfel, 
specificul depăşirii atribuţiilor de 
serviciu conform Codului penal al 
Japoniei constă, în primul rând, în 
faptul că componenţa dată posedă 
o altă denumire considerându-se 
juridic drept o categorie a abuzului 
de serviciu, iar, în al doilea rând, 

în Japonia este criminalizată doar 
o singură formă a excesului de pu-
tere – săvârşirea acţiunilor, pe care 
nicio persoană publică nu este în 
drept de a le comite. 

Legiuitorul chinez la fel nu a 
considerat necesar de a evidenţia 
o componenţă separată pentru de-
păşirea atribuţiilor de serviciu să-
vârşită de funcţionarii organelor de 
stat. Faptul dat poate fi lămurit prin 
particularităţile politicii penale chi-
neze care admite utilizarea largă a 
noţiunilor de evaluare în formula-
rea componenţelor de infracţiune. 
Astfel, într-un singur articol al Co-
dului penal al RPC (art. 397) sunt 
reunite două infracţiuni destul de 
diferite, precum abuzul de putere 
şi neglijenţa de serviciu. În calitate 
de semn calificativ în norma dată 
apare prezenţa scopurilor cupidan-
te (alin. (2) art. 397 CP RPC), ceea 
ce contravine naturii imprudente a 
neglijenţei criminale [6].

O modalitate deosebită de con-
struire ale normelor referitoare la 
răspunderea penală pentru abuzul 
de serviciu şi excesul de serviciu 
a ales legiuitorul spaniol. Codul 
penal al Spaniei din a. 1995, de 
facto, nu conţine norme generale 
cu privire la abuzul de serviciu şi 
excesul de serviciu, însă include 
multiple componenţe care prevăd 
cazuri particulare ale acestora. 
Aceasta corespunde tendinţei ge-
nerale a acestui cod remarcată de 
specialiştii ruşi N.F. Kuzneţova şi 
F. M. Reşetnikov „de a include în 
el masivul de bază al interdicţiilor 
juridico-penale”[5, p. 4]. În calita-
te de normă generală referitoare la 
abuzul de serviciu poate fi condiţi-
onat considerat art. 404 al Codului 
penal al Spaniei, în care se incrimi-
nează emiterea de către persoana 
publică sau funcţionarul de stat a 
unei decizii vădit injuste pe o pro-
blemă administrativă. Construcţia 
formală a acestei componenţe, evi-
dent, uşurează dovedirea infracţi-
unii, însă, acest avantaj, în esenţă, 
se anulează din cauza semnului de 
evaluare „decizie vădit injustă”. 

Luând în consideraţie că noţiunea 
de justeţe admite o interpretare 
destul de diversă, o astfel de abor-
dare legislativă stimulează practica 
judiciară de a elabora criterii unice 
de înţelegere a acestei noţiuni, de a 
crea o anumită tradiţie juridică.

Codul penal al Germaniei la fel 
nu conţine o normă penală genera-
lă referitoare la abuzul sau excesul 
de serviciu, dar include o compo-
nenţă specifică legată de depăşirea 
atribuţiilor de serviciu: „Persoana 
publică care în cadrul exercitării 
atribuţiilor de serviciu sau în le-
gătură cu serviciul său cauzează o 
vătămare corporală sau admite ca-
uzarea ei, se pedepseşte cu privaţi-
une de libertate de la trei luni până 
la cinci ani, iar în cazuri mai puţin 
grave se pedepseşte cu privaţiune 
de libertate până la cinci ani sau cu 
amendă” (alin. (1) art. 340). Într-o 
formulă atât de concentrată o nor-
ma normă asemănătoare referitoa-
re la excesul de putere nu se relevă 
în codurile penale ale statelor din 
subgrupul dat.

Codul penal al statului Texas 
(SUA) conţine o normă penală re-
feritoare la abuzul de serviciu. În 
conformitate cu p. (a) art. 39.02 
(Abuzul de putere), „un funcţio-
nar public săvârşeşte un atentat, 
dacă el, având intenţia de a obţine 
un profit sau de a cauza un preju-
diciu ori de a comite o escrocherie 
în privinţa altei persoane, intenţio-
nat sau conştient: (1) încalcă legea 
care reglementează obligaţiile de 
serviciu sau de muncă ale unui ast-
fel de funcţionar sau, (2) realizează 
utilizarea incorectă a patrimoniu-
lui, serviciilor, personalului de stat 
…, care se află sub controlul sau în 
posesiunea unei astfel de persoane 
publice în virtutea obligaţiilor sale 
de muncă sau de serviciu” [10]. În 
pofida faptului că acţiunile indicate 
legiuitorul le referă la abuz de ser-
viciu, fapta prevăzută la p. (1), în 
opinia noastră, poate fi privită ca 
exces de putere, deoarece persoa-
na poate comite şi acţiuni care ies 
în afara limitelor împuternicirilor 
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sale, adică în afara limitelor cercu-
lui drepturilor şi obligaţiilor sale. 
Săvârşirea infracţiunii este posi-
bilă doar cu intenţie directă, iar în 
calitate de semne obligatorii mai 
apare scopul obţinerii unui profit, 
cauzării unui prejudiciu sau comi-
terii escrocheriei în privinţa altei 
persoane. 

În afară de norma indicată Co-
dul penal al statului Texas conţine 
şi art. 39.03 (Hărţuirea din partea 
persoanei publice), în care la fel 
sunt prezente semne ale excesului 
de putere. Astfel, art. 39.03 preve-
de: „Funcţionarul public, care pre-
tinzând că îşi execută obligaţiile de 
muncă sau de serviciu, săvârşeşte 
un atentat, dacă el: (1) intenţio-
nat maltratează, arestează o altă 
persoană …, cunoscând că acţiu-
nile sale sunt ilegale; (2) intenţi-
onat lipseşte persoana de dreptul 
său sau o împiedică în exercitarea 
dreptului său, cunoscând că acţiu-
nile sale sunt ilegale; (3) intenţio-
nat supune o altă persoană hărţuirii 
sexuale”. Comparând prevederile 
date cu cele ale legislaţiei penale 
ale Republicii Moldova [1] putem 
concluziona că acţiunile enumerate 
în art. 39.03 pot fi referite la cate-
goria acţiunilor pe care nicio per-
soană publică nu este în drept de a 
le comite. Se evidenţiază în acest 
articol şi o descriere mult mai de-
taliată decât în alte coduri a laturii 
subiective a infracţiunii: legiuitorul 
indică direct asupra cunoaşterii de 
către făptuitor a ilegalităţii acţiuni-
lor sale, ceea ce, în opinia noastră, 
constituie un avantaj al tehnicii le-
gislative penale din statul Texas.

Astfel, Codul penal al statului 
Texas stabileşte răspunderea pena-
lă pentru anumite cazuri de depăşi-
re ale atribuţiilor de serviciu, însă 
într-un caz excesul de putere este 
identificat cu abuzul de serviciu 
(art. 39.02), iar în alt caz este de-
numit hărţuire din partea persoanei 
publice (art. 39.03).

Noul Cod penal al României nu 
conţine o normă generală denumi-
tă exces de putere sau depăşire a 

atribuţiilor de serviciu. Totuşi în 
art. 300 „Uzurparea funcţiei” se 
cuprinde şi această faptă „Fapta 
funcţionarului care în timpul ser-
viciului îndeplineşte un act ce nu 
intră în atribuţiile sale, dacă prin 
aceasta s-a produs una dintre ur-
mările prevăzute în art. 297” [2]. 
Menţionăm că art. 297, care incri-
minează abuzul de serviciu, indică 
în calitate de astfel de urmări „o 
pagubă ori o vătămare a dreptu-
rilor sau intereselor legitime ale 
unei persoane fizice sau ale unei 
persoane juridice”. Respectiv pre-
vederile Codului penal român în 
materia dată sunt mai largi decât 
cele ale Codului penal al RM, de-
oarece, în primul rând, incrimi-
nează nu doar cazurile când func-
ţionarul depăşeşte atribuţiile sale, 
dar şi îndeplinirea oricăror altor 
acte care nu intră în atribuţiile 
sale și, în al doilea rând, nu indică 
asupra proporţiilor daunei cauza-
te drepturilor sau intereselor legi-
time ale unei persoane fizice sau 
ale unei persoane juridice. Aparte 
menţionăm că la art. 296 „Purtarea 
abuziva” se incriminează cazurile 
speciale de exces de putere sau 
depăşire a atribuţiilor de serviciu: 
la alin. (1): „Întrebuinţarea de ex-
presii jignitoare faţa de o persoa-
nă de către cel aflat în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu” şi la alin. 
(2): „Ameninţarea ori lovirea sau 
alte violenţe săvârşite în condiţiile 
alin. (1)” [2].

Pe cât de diferite sunt prevede-
rile codurilor penale analizate în 
materia reglementării legislative a 
semnelor laturii obiective şi laturii 
subiective ale excesului de putere, 
într-atât de diferite sunt şi abordă-
rile subiectului acestei infracţiuni. 
Printre acestea se evidenţiază: per-
soana publică (CP al Poloniei, CP al 
Japoniei), funcţionarii sau membrii 
organelor elective (CP al Elveţiei), 
colaboratorii organelor de stat (CP 
al Chinei), funcţionarul public (CP 
al Australiei); persoana cu funcţie 
de răspundere (CP al Bulgariei), 
funcţionarul public (CP al statului 

Texas); orişice persoană în cadrul 
exercitării funcţiilor publice (CP al 
Danemarcei).

Relevăm diferenţe nu doar în 
denumire, dar şi în abordarea no-
ţiunii acestor persoane. Total pot fi 
evidenţiate patru abordări diferite:

în legislaţia penală se conţi-- 
ne doar denumirea subiectului in-
fracţiunii, iar semnele lui calitative 
nu sunt dezvăluite (CP al Japoniei, 
Cp al Bulgariei, CP al Danemarcei 
etc.);

în legea penală se indică lista - 
exhaustivă a persoanelor recunos-
cute subiect al acestei infracţiuni, 
fără a se formula o noţiune a aces-
tuia (CP al Australiei, Cp al Polo-
niei);

în legea penală se conţine no-- 
ţiunea subiectului infracţiunii, care 
indică semnele lui calitative esen-
ţiale (CP al Elveţiei). Abordarea 
corespunzătoare este specifică şi 
legiuitorului Republicii Moldova;

în legea penală se formulează - 
şi noţiunea subiectului şi se enumă-
ră lista funcţiilor în cadrul cărora, 
ocupându-le, persoana capătă sta-
tutul respectiv (CP al statului Te-
xas).

Concluzii
Toate abordările menţionate, cu 

excepţia primei, posedă atât laturi 
pozitive, cât şi laturi negative. To-
tuşi, ţinând cont de dinamica evo-
luţiei legislaţiei Republicii Moldo-
va considerăm că la etapa actuală 
de dezvoltare a dreptului este mai 
favorabilă pentru ţara noastră anu-
me abordarea conceptului al trei-
lea, deoarece includerea în CP al 
Republicii Moldova a unei liste 
exhaustive a persoanelor care pot 
fi considerate persoane publice, în 
primul rând, este dificil de a fi re-
alizat în practică, dat fiind numărul 
mare al lor, iar, în al doilea rând, nu 
va simplifica activitatea de aplicare 
a dreptului, întrucât va cere modi-
ficări permanente ale legislaţiei pe-
nale în legătura cu apariţia de noi 
persoane publice, fapt care mărtu-
riseşte despre calitatea insuficientă 
a legii penale.
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CONSIDERAțII GENERALE PRIVIND 
CONFLICTELE ARMATE FĂRĂ 
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INTERNAŢIONALE
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Acest articol analizează esența conflictelor armate non-internaționale și 
standardele juridice internaționale care trebuie respectate de părțile implicate. 
Noutatea şi originalitatea științifică sunt asigurate de analiza complexă a 
conflictelor armate interne în contextul cadrului normativ internațional cu 
elucidarea problemelor specifice existente în această materie, de cercetare a 
conflictului intern prin prisma dreptului internațional umanitar şi de elaborarea 
unor concluzii orientate spre perfecționarea practicii şi a modului de abordări în 
reglementarea tipului de conflict armat vizat.Problema științifică de importanță 
majoră soluționată în lucrare constă în elucidarea aspectelor tratate de dreptul 
internațional a conflictelor armate non internaționale.
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This article examines the essence of non-international armed conflicts and 
international legal standards to be respected by involved parties. The scientific 
novelty of this thesis is presented by a complex analysis of internal armed con-
flicts in the context of international regulatory framework; the elucidation of the 
problems existing in this field; the study of the Transdnistrian conflict within 
international humanitarian law and the formulation of concrete conclusions and 
recommendations aimed at improving the practice and the methods of settlement 
of the investigated type of armed conflicts.
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Introducere. Problematica 
conflictelor armate fără ca-

racter internațional este în perma-
nentă studiere, deoarece tipul de 
conflict armat, cel mai des întâlnit 
în societatea contemporană, este 
conflictul armat neinternaţional, 
care se caracterizează, de obicei, 
printr-o brutalitate extremă. 

Dreptul internaţional umanitar 
oferă cadrul normativ în raport cu 
care ar trebui să fie evaluat com-

portamentul părţilor în conflictele 
armate interne. 

Cele mai multe conflicte arma-
te de astăzi au caracter neinternaţi-
onal. Aceste conflicte sunt guver-
nate de teamă sau ameninţare, de 
distrugere sau suferinţă extremă, 
de atacuri deliberate împotriva 
civililor, de distrugerea de propri-
etăţi civile şi de jafuri, de deplasa-
rea forţată a populaţiei, de utiliza-
rea civililor ca scuturi umane, de 
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distrugerea infrastructurii vitale 
pentru populaţia civilă, de violuri 
şi alte forme de violenţă. De obi-
cei , toate aceste acte de violenţă 
se regăsesc adesea în aceste tipuri 
de conflicte [ 14 ].

Iată de ce este necesară dezvol-
tarea permanentă a legislației, care 
este doar ”primul pas pentru a asi-
gura protecţia celor care nu iau par-
te la ostilităţi, inclusiv civili, sau 
cei care nu mai iau parte, inclusiv 
răniţi şi bolnavi ce provin din forţe-
le armate şi grupuri armate” [14 ].

În acest context, devine o ade-
vărata provocare elaborarea aces-
tor reguli cunoscute şi mai ales de 
crearea siguranţei că acestea vor fi 
aplicate.

Reflecții și rezultate. Începând 
din anul 1949, statele au conve-
nit prin articolul 3 comun celor 4 
Convenţii de la Geneva să respecte 
anumite standarde minime în astfel 
de conflicte.

Aceste dispoziţii, care sunt nu-
mite „consideraţii elementare de 
umanitate” au fost completate de 
alte dispoziţii cuprinse în diverse 
tratate, dar şi de prevederile drep-
tului internaţional umanitar cutu-
miar.

Cele patru Convenţii de la Ge-
neva din 1949, precum şi Proto-
colul I adiţional din 1977, tratează 
într-un mod detaliat toate proble-
mele umanitare rezultate în urma 
conflictelor internaţionale. 

fiecare dintre Părţile în conflict va 
trebui să aplice cel puţin următoa-
rele dispoziţii:

1. Persoanele care nu participă 
direct la ostilităţi, inclusiv mem-
brii forţelor armate care au depus 
armele şi persoanele care au fost 
scoase din luptă din cauza de boa-
lă, rănire, detenţiune sau din orice 
altă cauză, vor fi, în toate împreju-
rările, tratate cu omenie, fără nicio 
deosebire cu caracter discrimina-
toriu bazat pe rasă, culoare, religie 
sau credinţă, sex, naştere sau avere, 
sau orice alt criteriu analog.

În acest scop, sunt şi rămân 
prohibite, oricât şi oriunde, cu 
privire la persoanele menţionate 
mai sus:

a) atingerile aduse vieţii şi in-
tegrităţii corporale, mai ales omo-
rul sub toate formele, mutilările, 
cruzimile, torturile şi chinurile;

b) luările de ostatici;
c) atingerile aduse demnităţii 

persoanelor, mai ales tratamente-
le umilitoare şi înjositoare;

d) condamnările pronunţate şi 
execuţiile efectuate fără o judeca-
tă prealabilă, date de un tribunal 
constituit în mod regulat, însoţită 
de garanţii judiciare recunoscute 
ca indispensabile de către popoa-
rele civilizate”.

2. Răniţii şi bolnavii vor fi ridi-
caţi şi îngrijiţi.

Un organism umanitar impar-
ţial, aşa cum este Comitetul Inter-
naţional de Cruce Roşie, va putea 
să ofere serviciile sale Părţilor în 
conflict.

Părţile în conflict se vor stră-
dui, pe de altă parte, să dispună 
intrarea în vigoare, prin acorduri 
speciale, a tuturor sau a unei părţi 
din celelalte dispoziţii ale prezen-
tei Convenţii.

Aplicarea dispoziţiilor, care 
preced, nu va avea efect asupra 
statutului juridic al Părţilor în 
conflict.”

În completarea definiţiilor 
menţionate, Protocoalele adiţiona-
le împart conflictele, astfel:

Diagrama 1. Actele internaţionale care constituie „Dreptul de la 
Geneva”, adoptate la 12 august 1949.[14]

 La acestea s-au adăugat în anul 
1997, două noi instrumente: „Pro-
tocolul adiţional privind protecţia 
victimelor conflictelor armate in-
ternaţionale”, şi „Protocolul adi-
ţional privind protecţia victimelor 
conflictelor armate neinternaţi-
onale”, şi apoi în dec. 2005 un 
altul „Protocol adiţional pentru 
adoptarea unui nou semn de pro-
tecţie”.

Potrivit definiţiei din art. 2 co-
mun al celor patru convenţii, con-
flictul internaţional este definit ca 
fiind: „războiul declarat sau orice 
alt conflict internaţional ivit între 
două sau mai multe dintre Înalte-

le Părţi Contractante, chiar dacă 
starea de război nu este cunoscută 
de una din ele”, precum şi în cazul 
„ocupaţiei totale sau parţiale a 
teritoriului unei Înalte Părţi Con-
tractante, chiar dacă ocupaţia nu 
întâmpină nicio rezistenţă milita-
ră”.

În ceea ce priveşte conflictul 
armat cu caracter neinternaţional, 
Convenţiile de la Geneva definesc 
acest tip de conflict, în cadrul art. 
3 comun, astfel:

„În caz de conflict armat ne-
prezentând un caracter interna-
ţional şi ivit pe teritoriul uneia 
dintre Înaltele Părţi Contractante, 
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a) – conflicte armate inter-
naţionale, care sunt lupta armată 
între două sau mai multe state şi 
care provoacă crize profunde în 
relaţiile internaţionale.

Dreptul internaţional actual 
admite războiul de autoapărare al 
statului atacat de un alt stat, ca şi 
războiul de eliberare dus de po-
poarele armate în două categorii: 
– conflictul armat internaţional, 
care defineşte acest război al po-
poarelor asuprite, ca fiind conflic-
tul armat „în care popoarele luptă 
împotriva dominaţiei coloniale şi 
străine, împotriva regimurilor ra-
siste, în exercitarea dreptului lor 
la autoapărare” (art. 1, al. 4); de 
asemenea, în dreptul internaţional 
actual este admisă folosirea forţei 
armate în relaţiile internaţionale 
ca urmare a unei hotărâri adoptată 
de Consiliul de Securitate pentru 
apărarea sau restabilirea păcii şi 
a securităţii internaţionale (Carta 
O.N.U., art. 42)

b) – conflicte armate non-in-
ternaţionale care se desfăşoară 
pe teritoriul unui stat, între forţele 
armate ale acelui stat şi forţele ar-
mate dizidente sau grupuri armate 
care  controlează o parte a terito-
riului statului respectiv (Protoco-
lul adiţional II de la Geneva din 
1977 art.1). [ 14 ].

Un interes aparte prezintă 
determi narea noţiunii de conflict 
armat în sensul Statutului Cur-
ţii Penale Internaţionale. Acesta 
determină ca fiind infracţiuni să-
vârşite pe timp de conflict ar mat 
noninternaţional. Sunt calificate 
drept fapte infracţionale, încălca-
rea gravă a pre vederilor articolu-
lui 3 comun, săvârşite pe timp de 
conflict armat fără caracter inter-
naţional şi, astfel, normele Statu-
tului Curţii Penale Internaţionale: 
„nu sunt aplicabile situaţiilor de 
tensiuni şi dezordini interne…” 
Deasemenea este ca lificată drept 
infracţiune internaţională o ca-
tegorie destul de vastă de acţiuni 
prin ur mătoarea stipulare: „alte în-

călcări grave ale legilor şi obiceiu-
rilor războiului aplicabile în timp 
de conflict armat noninternaţional 
în limitele determinate de dreptul 
interna ţional umanitar”[3 ].

O nouă oportunitate universa-
lă pentru state de a se pronunţa 
asupra conflictelor armate interne 
a constituit crearea Curţii Penale 
Internaţionale (CPI). Conştiente 
că toate popoarele sunt unite prin 
legături strânse, iar culturile lor 
formează un patrimoniu comun 
şi preocupate de faptul că acest 
mozaic delicat ar putea fi distrus 
în orice moment, statele-părţi re-
unite la Roma, la 17 iulie 1998, 
având în conştiinţă că în cursul sec. 
XX milioane de copii, de femei şi 
de bărbaţi au fost victime ale unor 
atrocităţi care sfidează imagina-
ţia şi lezează profund conştiinţa 
umană, recunoscând că prin cri-
mele de o asemenea gravitate se 
ameninţă pacea, securitatea şi 
bunăstarea lumii, afirmând că 
cele mai grave crime care privesc 
ansamblul comunităţii internaţi-
onale nu pot rămâne nepedepsite 
şi că reprimarea lor trebuie să fie 
asigurată efectiv prin măsuri luate 
în cadrul naţional şi prin întărirea 
cooperării internaţionale, au con-
venit înfiinţarea unei Curţi Penale 
Internaţionale. [17] Curtea Penală 
Internaţională este alcătuită din 18 
magistraţi şi este o instituţie per-
manentă, având rolul de a judeca 
persoanele ce se fac vinovate de 
delicte grave, cum ar fi genocidul, 
crime împotriva umanităţii, crime 
de război şi crime de agresiune.

În timpul negocierilor Statu-
tului Curţii Penale Internaţionale, 
problema privind extinderea ju-
risdicţiei acestei Curţi asupra cri-
melor de război comise în timpul 
conflictelor armate interne a fost 
una dintre cele mai controversa-
te. Un număr de participanţi s-au 
opus exercitării jurisdicţiei Curţii 
Penale Internaţionale asupra con-
flictelor armate interne, conside-

rând că aceasta ar submina accep-
tarea universală a Statutului Curţii 
şi că existenţa răspunderii penale 
individuale pentru asemenea vio-
lări nu era clar demonstrată. [17, 
p. 612] Ultimul argument nu era 
unul nou, Denisse Platner scriind 
încă în anul 1990 că„... dreptul 
internaţional umanitar aplica-
bil conflictelor armate interne nu 
conţine prevederi despre răspun-
derea penală individuală”. [13, p. 
409, 414] 

În vederea asigurării acceptabi-
lităţii Statutului, intenţia negocia-
torilor a fost de a include crimele 
de război care să reflecte în mod 
clar dreptul cutumiar, şi anume ac-
tele considerate ca şi încălcări ale 
dreptului internaţional cutumiar, 
precum şi cele care au fost incri-
minate în temeiul dreptului cutu-
miar. Concomitent, includerea cri-
melor de război comise în timpul 
conflictelor armate interne a fost 
importantă pentru state în speran-
ţa creării unei Curţi puternice. [12, 
p. 39] 

Multe state au fost dornice de a 
vedea crimele de război comise în 
perioada conflictelor armate inter-
ne incluse în Statutul de la Roma 
din două considerente principale:

în primul rând, deoarece •	
era clar că tocmai în ceea ce pri-
veşte conflictele armate interne, 
sistemele naţionale de justiţie pe-
nală erau, cel mai probabil, în im-
posibilitatea de a reacţiona adec-
vat la astfel de încălcări;

în al doilea rând, neinclu-•	
derea conflictelor armate interne 
ar fi privat Curtea de puterea de 
a urmări ceea ce astăzi constitu-
ie cele mai răspândite violări ale 
dreptului internaţional umanitar, 
[6, p. 611] majoritatea conflictelor 
armate având un caracter mai de-
grabă intern decât internaţional.

Doar în 1994, Statutul Tribu-
nalului pentru Rwanda adoptat 
de către Consiliul de Securitate al 
ONU a stabilit, pentru prima dată, 
în mod explicit competenţa aces-



27NOIEMBRIE 2019

tui tribunal în caz de încălcări ale 
art. 3 comun al Convenţiilor de la 
Geneva din 1949 şi a Protocolului 
Adiţional II din 1977. Şi doar în 
1995, în cazul Tadic, Camera de 
Apel a Tribunalului Militar Inter-
naţional pentru fosta Iugoslavie 
a decis că în jurisdicţia în „legile 
şi cutumele de război” sunt inclu-
se şi încălcările comise în timpul 
conflictelor armate interne. În ace-
laşi context, ţinem să menţionăm 
că în 1995 Secretarul General al 
ONU a descris articolul 4 din Sta-
tutul Tribunalului Internaţional 
Militar pentru Rwanda - care pre-
vedea jurisdicţia Tribunalului asu-
pra indivizilor acuzaţi de violarea 
art. 3 comun al Convenţiilor de la 
Geneva din 1949 şi a Protocolu-
lui Adiţional II din 1977 – ca fi-
ind prevederea care „pentru prima 
dată incriminează art. 3 comun”.
[6, p. 612] 

În ce priveşte Statutul Curţii 
Penale Internaţionale, propunerea 
finală a grupului de lucru privind 
crimele de război comise pe timp 
de conflict armat intern a fost un 
compromis între sugestii nu pen-
tru a include orice astfel de infrac-
ţiuni, ci doar încălcări ale art. 3 
comun şi o listă foarte cuprinză-
toare de crime. [12, p. 39]

În cele din urmă, art. 8, alinea-
tul 2, litera „c” din Statutul Curţi 
Penale Internaţionale vorbeşte 
despre „încălcări grave ale art. 3 
comun celor patru Convenţii de la 
Geneva” în caz de conflict armat 
fără caracter internaţional, iar art. 
8, al. 2, lit. „d” precizează că se 
exclud „situaţiile de tulburări şi 
tensiuni interne, cum ar fi revol-
tele, actele izolate şi sporadice 
de violenţă sau alte acte de na-
tură similară”. În plus, art. 8, al. 
(2), lit. (e) stabileşte competenţa 
Curţii Penale Internaţionale în ce 
priveşte „alte încălcări grave ale 
legilor şi cutumelor aplicabile în 
conflictele armate fără caracter 
internaţional, în cadrul stabilit de 
dreptul internaţional”.

Lista de infracţiuni din art. 8, al. 
2, lit. (e) este relativ aproape, dar 
mai mică decât cea din art. 8, al. 
(2), lit. (b), care se ocupă de încăl-
cări grave ale legilor şi cutumelor 
aplicabile în caz de conflict armat 
internaţional. Ca atare, aceasta re-
flectă crimele de război ale căror 
existenţă în dreptul cutumiar în ce 
priveşte conflictele armate interne 
a fost la acel moment considera-
tă, în general, acceptabilă pentru 
state.

În cele din urmă, art. 8, al. 2, 
lit. (f) din Statut defineşte situa-
ţiile la care art. 8, al. (2), lit. (e) 
se aplică: „Paragraful 2 (e) se 
aplică conflictelor armate care au 
un caracter internaţional şi, prin 
urmare nu se aplică situaţiilor 
de tulburări şi tensiuni interne, 
cum ar fi revoltele, actele izolate 
şi sporadice de violenţă sau alte 
acte de natură similară. Acesta se 
aplică în cazul conflictelor armate 
care au loc pe teritoriul unui stat 
atunci când există un conflict ar-
mat prelungit între autorităţile gu-
vernamentale şi grupurile armate 
organizate sau între astfel de gru-
puri”.[17, art. 8, al. 2, lit „f”] 

De menţionat că nici Statutul 
Curţii Penale Internaţionale, nici 
în Elementele Crimelor [8] nu se 
oferă o definiţie detaliată a „con-
flictului armat” în conformitate cu 
art. 8, al. 2 din Statut. De aseme-
nea, acestea nu conţin o definiţie 
a „caracterului internaţional” sau 
„noninternaţional” a unor astfel de 
conflicte. În Elementele Crimelor 
se prevede doar că: „Elementele 
crimelor de război în conformita-
te cu art. 8, al. 2 lit. (c) şi (e), sunt 
supuse limitărilor abordate în art. 
8, al. 2, lit. (d) şi (f), care nu sunt 
elemente ale crimelor. Elementele 
crimelor de război în conformitate 
cu art. 8, al. 2 din statut trebuie să 
fie interpretate în cadrul stabilit 
de dreptul internaţional al conflic-
telor armate. [8, p. 144] 

În urma examinării prevederi-
lor de mai sus, mai multe aspecte 

ale abordării Statutului Curţii Pe-
nale Internaţionale ar trebui să fie 
subliniate.

În primul rând, în art. 8, al. (2), 
lit. (d) se clarifică pragul inferior 
de aplicare: art. 2, al. (e) se aplică 
conflictelor armate „fără caracter 
internaţional şi, prin urmare, [...] 
nu se aplică[...] la situaţii de tul-
burări interne şi tensiuni, cum ar 
fi revoltele, actele izolate şi spo-
radice de violenţă sau alte acte de 
natură similară”.

În al doilea rând, art. 8, al. (2), 
lit. (e) se aplică conflictelor arma-
te, care „au loc pe teritoriul unui 
stat”. Acest lucru, cu siguranţă, 
reafirmă caracterul noninternaţio-
nal al conflictelor în cauză. Apare 
întrebarea: de ce art. 8, al. (2), lit. 
(f) conţine prevederi privind teri-
toriul unui „stat” şi nu al unei „În-
alte Părţi Contractante”, după cum 
prevede art. 3 comun şi art. 1 al 
Protocolului Adiţional II. În acest 
sens, I. Muller susţine că „această 
formulare a fost aleasă pentru a 
asigura competenţa Curţii Penale 
Internaţionale, care se aplică nu 
numai crimelor comise pe terito-
riul statelor membre, dar şi crime-
lor comise pe teritoriul unui stat 
ne-membru”. [12, p. 41]

În ce priveşte conflictele „trans-
naţionale” ale statelor împotriva 
grupurilor nonstatale, formularea 
„pe teritoriul statului” mai degra-
bă decât cea „a unui” stat, ar putea 
fi văzută ca amplasarea crimelor 
comise în timpul unor astfel de 
conflicte transnaţionale, în afara 
teritoriului statului care acţionea-
ză. [11, p. 260]

În al treilea rând, art. 8 al. 2, 
lit. „f” prevede în continuare că 
art. 2, lit. „e” se aplică „atunci 
când există un conflict armat pre-
lungit între autorităţile guverna-
mentale şi grupurile armate orga-
nizate sau între astfel de grupuri”. 
Astfel, spre deosebire de articolul 
1 al Protocolului Adiţional II, Sta-
tutul Curţii Penale Internaţionale 
recunoaşte în calitate de conflict 
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armat intern şi luptele numai între 
grupuri armate, fără participarea 
guvernelor.

În cele din urmă, un interes spe-
cial prezintă prevederea din art. 8, 
al. 2, lit. „f”, potrivit căreia art. 2, 
al. „e” se aplică „atunci când exis-
tă un conflict armat prelungit în-
tre autorităţile guvernamentale şi 
grupurile armate organizate sau 
între astfel de grupuri”.

Trebuie de menţionat că Tribu-
nalul Internaţional Militar pentru 
fosta Iugoslavie a identificat doi 
factori - organizarea părţilor şi in-
tensitatea conflictului - ca decisivi 
pentru a distinge conflictele arma-
te interne consacrate în art. 3 co-
mun de situaţii care nu ating acest 
prag. Durata conflictului a fost 
doar un factor potenţial printre 
altele pentru evaluarea intensităţii 
unui conflict.

În legătură cu caracterul pre-
lungit al conflictului armat, în 
doctrină a apărut întrebarea dacă 
introducerea în art. 8, al.2 a noţi-
unii de „conflict armat prelungit” 
vizează un nou tip de conflict ar-
mat intern, distinct de cele prevă-
zute de către art. 3 comun şi Pro-
tocolul Adiţional II.

Astfel, unii cercetători [11, p. 
260; 75, p. 445] consideră că in-
tenţia celor care au negociat Statu-
tul Curţii Penale Internaţionale nu 
a fost de a crea o categorie separată 
de conflicte armate noninternaţio-
nale. Mai degrabă, referinţa la du-
rată în al. 2 „f” a fost destinată să 
prevină ca noţiunea restrictivă din 
Protocolul Adiţional II să fie în-
corporată în Statut. A fost, într-un 
fel, un efort de a ajunge la un com-
promis între proiectul iniţial, care 
nu a făcut distincţie între al. 2, lit. 
„d” şi 2 lit. „f” şi dorinţa unor state 
de a include restricţiile Protocolu-
lui Adiţional II în acest al doilea 
paragraf. [2, p. 419 - 445]

Prin contrast, alţi autori[1, p. 
110; 15 p. 268;16, p. 116] consi-
deră că în cazul în care noţiunea 

de conflict armat noninternaţional 
din al. 2, litera „d” se referă direct 
la cea din art. 3 comun, noţiunea 
din al. 2, „f” adaugă un criteriu 
de timp. Un conflict armat nonin-
ternaţional în sensul al. 2, lit. „f‘ 
există atunci când conflictul este 
„prelungit”. Întrucât, din punctul 
de vedere al al. 2, lit. „d”, durata 
este un factor care poate fi, proba-
bil, luat în considerare la evalua-
rea situaţiei, dar nu constituie un 
criteriu obligatoriu, aceasta este 
totuşi o parte integrantă a concep-
tului din al. 2, lit. „f”. 

Această noţiune nu pare, prin 
urmare, să constituie o extindere a 
domeniului de aplicare a al. 2, lit. 
„d”, dar creează o categorie sepa-
rată a conflictelor armate noninter-
naţionale, cu scopul de a incrimina, 
în contextul Statutului Curţii Pena-
le Internaţionale, încălcări supli-
mentare ale dreptului internaţional 
umanitar, cum ar fi încălcări ale 
normelor Protocolului Adiţional II. 
[15, 268 – 269; 10] Necesitatea de 
a ajunge la un compromis atunci 
când a fost elaborată această dispo-
ziţie pare să indice că intenţia a fost 
de a ajunge la un acord asupra unei 
categorii diferite de cea prevăzută 
la alineatul 2, litera „d”.

Jurisprudenţa tinde să sprijine 
a doua interpretare. În cazul Pro-
secutor vs Lubanga Dyilo, Came-
ra Preliminară a Curţii Penale In-
ternaţionale a făcut referire la Pro-
tocolul Adiţional II în scopul de a 
interpreta al. 2, lit. „f” din Statut. 
Astfel, se pare că a vrut să confere 
un sens distinct acestei dispoziţii, 
definind un prag specific de apli-
cabilitate. Camera a precizat că 
acest prag este caracterizat prin 
două condiţii: 

 a) violenţa trebuie să atingă o 
anumită intensitate şi să fie pre-
lungită; 

 b) un grup înarmat cu un grad 
de organizare, în special cu „ca-
pacitatea de a planifica şi efectua 
operaţiunile militare pentru o pe-

rioadă prelungită de timp”, trebuie 
să fie implicat. [9; 18]

Formulată astfel, această de-
finiţie pare să definească un do-
meniu de aplicare mai strict decât 
art. 3 comun, deoarece necesită 
ca lupta să aibă loc într-o anumi-
tă perioadă de timp. Este totuşi 
mai largă decât cea din Protocolul 
Adiţional II, deoarece nu solicită 
ca grupul armat în cauză să exer-
cite controlul teritorial. Categoria 
de conflict vizată aici este, prin 
urmare, media conflictelor armate 
interne consacrate în art. 3 comun 
şi în Protocolul Adiţional II. [10; 
18]

Trebuie să menţionăm că aceas-
tă categorie nouă de conflict armat 
prezintă, de asemenea, anumite 
probleme. Nu există niciun crite-
riu obiectiv care face posibil să se 
indice cazul în care durata mini-
mă solicitată este atinsă. În plus, 
apare întrebarea privind regimul 
juridic care urmează să fie aplicat 
în perioada în care lupta nu poa-
te fi încă considerată „suficient de 
îndelungată” pentru ca aceasta să 
fie calificată ca un conflict armat 
neinternaţional, în sensul acestei 
definiţii. 

În conformitate cu Statutul de 
la Roma, Curtea Penală Interna-
ţională îşi va exercita jurisdicţia 
asupra crimei de agresiune, crimei 
de genocid, crimelor contra uma-
nităţii şi crimelor de război (art. 
5). 

Deşi există o suprapunere con-
siderabilă între dispoziţiile referi-
toare la conflictele armate inter-
naţionale şi conflictele armate no-
ninternaţionale, dispoziţiile pentru 
primele sunt mult mai detaliate. 
Elementele crimelor, elaborate 
în conformitate cu articolul 9 din 
Statutul de la Roma, arată un total 
de 46 de crime de război separate 
cu privire la conflictele armate in-
ternaţionale comparativ cu numai 
25 pentru conflictele armate inter-
ne. [8; 17] 
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Diagrama 2. Patru categorii de crime de război conform Statutului de la Roma.[17]

Aproximativ jumătate din pre-
vederile art. 8 ale Statutului apli-
cabile conflictelor armate interna-
ţionale nu sunt incluse în compar-
timentele ce se referă la conflictele 
armate noninternaţionale, existând 
următoarele motive în acest sens:

- unele prevederi în virtutea na-
turii lor nu sunt aplicabile conflic-
telor armate noninternaţionale;

- în ce priveşte alte prevederi, 
unele state şi-au exprimat convin-
gerea că acestea nu au atins statutul 
de drept internaţional cutumiar şi, 
prin urmare, nu trebuie incluse.

Ca rezultat , ultima părere a pre-
valat atunci când s-a decis neinclu-
derea prevederilor privind folosi-
rea armelor interzise în conflictele 
armate interne. Alte „lacune” în 
ce priveşte crimele de război apli-
cabile conflictelor armate interne 
constau în aceea că, de exemplu, 
nu există prevederi de interzicere a 
înfometării intenţionate a populaţi-
ei civile. [7, p. 348] 

În plus, în prescrierea crimelor 
de război în conflictele armate in-
ternaţionale şi în cele noninternaţi-
onale este utilizată o terminologie 
diferită pentru a descrie acelaşi 

comportament, ceea ce face dificil 
alinierea dispoziţiilor. Elementele 
crimelor demonstrează măsura în 
care infracţiunile au fost elaborate 
inconsecvent. [8, p. 18 – 20, 37 - 
38] De exemplu, „uciderea intenţi-
onată” în conflictele armate inter-
naţionale, în art. 8, al. 2, lit. „a”, (i), 
echivalează cu „omor” în conflicte-
le armate interne în art. 8, al. 2, lit. 
„c”, (i); „experimentele biologice” 
în conflictele armate internaţiona-
le, în art. 8, al.2, lit. „a” (ii) sunt 
similare cu „experimente medicale 
sau ştiinţifice” într-un conflict ar-
mat intern la art. 8, al. 2, „e” (xi) 
şi „provocarea intenţionată de mari 
suferinţe” într-un conflict armat in-
ternaţional în art. 8, al. 2, litera „a” 
(iii) este echivalentul „tratamente-
lor crude” în conflictele armate in-
terne în art. 8, al. 2, lit. „c” (i). [5, 
p. 198] 

În plus, crimele preluate din dis-
poziţiile Protocoalelor Adiţionale I 
şi II reflectă diferenţele dintre cele 
două Protocoale, cu încălcarea le-
gilor şi cutumelor aplicabile în 
conflictele armate internaţionale, 
fiind enumerate în art. 8, al. 2, lit. 
„b”, şi încălcarea legilor şi cutume-

lor aplicabile în conflictele armate 
noninternaţionale, fiind enumerate 
în art. 8, al. 2, lit. „c” şi art. 8, al. 
2, lit. „e”.

Concluzii. În diferite etape, 
conflictele contemporane sunt fie 
cu caracter internaţional, fie fără 
caracter internaţional. Atunci când 
un stat intervine în numele unui gu-
vern legitim în vederea acordării de 
asistenţă pentru reprimarea unei in-
surgenţe, conflictul armat este unul 
fără caracter internaţional. Atunci 
când un stat intervine în numele 
unei mişcări rebele împotriva unui 
guvern legitim, o asemenea inter-
venţie are ca efect internaţionaliza-
rea conflictului armat. [14]

În acest context, Statutul de la 
Roma al Curţii Penale Internaţio-
nale confirmă în mod explicit dis-
tincţia tradiţională între conflictele 
armate internaţionale şi cele nonin-
ternaţionale. Dar apare tendinţa de 
a adapta regimul conflictelor arma-
te interne din dreptul internaţional 
umanitar la normele care regle-
mentează conflictele armate inter-
naţionale. Art.7 cu privire la crime-
le contra umanităţii şi art. 8, al. 2, 
lit. „c” şi „e” cu privire la crimele 
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de război constituie un real pro-
gres în acest sens. Cu toate acestea, 
regulamentul privind crimele de 
război nu prevede, în mod special, 
răspunderea penală pentru indivizii 
care au comis crime în perioada 
conflictelor armate internaţionale.

Statutul Curţii Penale Internaţi-
onale pare să identifice două tipuri 
de conflict armat noninternaţional: 
în primul rând, conflictele arma-
te interne în sensul art. 3 comun 
al Convenţiilor de la Geneva din 
1949 (art. 8, punctele 2, litera „c – 
d”) şi, în al doilea rând, conflictele 
armate interne „prelungite” (art. 8, 
punctele 2, „e – f”). De menţionat 
că totuşi această inovaţie din Statut 
nu are drept scop de a crea un nou 
concept de conflict armat nonin-
ternaţional în dreptul internaţional 
umanitar, dar, pur şi simplu, are 
drept scop stabilirea competenţei 
Curţii Penale Internaţionale, apli-
cându-se, prin urmare, numai la 
exercitarea acestei competenţe şi 
nu stabileşte o categorie care este 
mai general aplicabilă.

Dreptul internaţional umani-
tar se aplică în caz de producere 
a unui conflict armat, indiferent 
dacă acesta are sau nu are un ca-
racter internaţional și nu este per-
misă nicio derogare de la normele 
dreptului internaţional umanitar. 
Respectarea drepturilor omului şi 
a dreptului umanitar în conflictele 
armate, în general, şi în cele ne-
internaţionale, în particular, are la 
bază respectul faţă de adversar şi 
loialitatea în timpul operaţiunilor 
militare. [14]
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Introducere. Alegerile re-
prezintă exercițiul democra-

tic ce asigură bazele autorităţii și 
legitimităţii guvernării. Corectitu-
dinea alegerilor este o condiţie ne-
cesară pentru un stat de drept [1].

Alegerile, ca instrument al 
tranziției democratice sau al con-
solidării democrației prin mo-
dernizare, se află în raport de 
dependență directă de organizarea 
procesului electoral în baza unor 
norme și reguli care se regăsesc 
în legislația electorală națională. 
Alegerile sunt reglementate prin 
prevederile sistemului electoral, 
care determină principiile de orga-
nizare a lor în vederea desfășurării 
unor alegeri corecte și asigurării 
reprezentativității voinței popo-
rului maximal posibil prin trans-
formarea voturilor în mandate și, 
implicit, în funcții și demnități 

publice, care să fie viabile și efici-
ente [2, p.7].

Credibilitatea alegerilor depin-
de de mai mulţi factori, cum ar fi 
transparenţa în procesul decizional, 
imparţialitatea organelor electora-
le, exactitatea listelor electorale, 
prevenirea, suprimarea şi sancţio-
narea fraudelor electorale [1].

Corectitudinea în cadrul pro-
ceselor electorale este realizabilă 
pe de o parte, doar cu condiția res-
pectării unor norme etice de către 
indivizii umani implicați în aceste 
procese. Pe de altă parte, corecti-
tudinea alegerilor poate deveni și 
o condiție importantă pentru rea-
lizarea unor drepturi fundamen-
tale pentru sistemul democratic, 
căci are un rol cheie în asigurarea 
dreptului de vot al cetățenilor ca 
beneficiari și participanți în cadrul 
proceselor elective [3, p.122].
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Ce presupune răspunderea 
pentru încălcarea normelor 
de drept electoral în baza 

reglementărilor internaționale 
și naționale

În majoritatea sistemelor de 
drept, aplicarea legislaţiei elec-
torale a evoluat în timp, aceasta 
reflectându-se în dependenţă de 
factorii sociali şi politici ai fiecă-
rei ţări.

Cadrul instituţional, competen-
ţele şi procedurile în cadrul siste-
mului electoral, precum şi calita-
tea aplicarii legislaţiei electorale 
diferă de la o ţară la alta.

În acest sens, este necesar de a 
identifica deficiențele și lacunele 
existente în legislația electorală, 
de a efectua analiza cadrului nor-
mativ de reglementare a litigiilor 
electorale și de a formula propu-
neri de modificare a legislației 
electorale.
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Noutatea și originalitatea 
științifică a articolului, precum și 
a rezultatelor obținute constau în 
abordarea fenomenului răspun-
derii pentru încălcarea normelor 
de drept electoral din dubla per-
spectivă a cercetării teoretice, dar 
și practice a tuturor factorilor și 
circumstanțelor relevante pentru 
tema de cercetare. De asemenea, 
elementele inovaționale sunt de-
terminate de recomandările for-
mulate pentru înlăturarea lacune-
lor existente în cadrul normativ 
național ce țin de această instituție, 
fiind oferite îmbunătățiri și propu-
neri de lege-ferenda în acest sens.

În urma analizelor efectuate 
de către experții internaționali, la 
moment au fost depistate şi unele 
carențe legislative, datorită cărora 
în timpul campaniilor electorale şi 
ale alegerilor au loc diverse aba-
teri de la normele şi prevederile 
legale [4]. 

Sistemele electorale democra-
tice prezintă anumite caracteristici 
comune, precum: supravegherea 
procesului, depistarea şi anche-
tarea abaterilor electorale, deter-
minarea persoanelor vinovate şi 
sancţionarea acestora [5, p.60-
64].

Potrivit art. 2 alin. (1) din 
Constituție, suveranitatea 
națională aparține poporului Re-
publicii Moldova, care o exercită 
în mod direct şi prin organele sale 
reprezentative, în formele stabilite 
de Constituție, iar potrivit art. 38 
voința poporului constituie baza 
puterii de stat [6].

Această voință se exprimă prin 
alegeri libere, care au loc în mod 
periodic prin sufragiu univer-
sal, egal, secret şi liber exprimat. 
Așadar, prevederile constituționale 
cu privire la asigurarea exprimă-
rii voinței poporului, a dreptu-
rilor şi libertăților electorale ale 
cetățenilor garantează realizarea 
drepturilor constituționale ale 
cetățenilor Republicii Moldova de 
a alege şi a fi ales, prin organizarea 
şi desfăşurarea unor alegeri perio-

dice, libere şi corecte. Astfel, ale-
gerile trebuie să se desfăşoare în 
condițiile stabilite de Constituție şi 
legislația electorală şi orice ilega-
litate constituie o lezare a libertății 
de exprimare a voinței poporului, 
asupra drepturilor şi libertăților 
electorale ale cetățenilor, aceasta 
fiind inacceptabil într-un stat de 
drept.

Constituția reglementează 
şi dreptul de a aplica standar-
dele şi principiile democratice 
internaționale în domeniul electo-
ral. 

Articolul 4 din Constituția 
Republicii Moldova prevede: 
Dispozițiile constituționale pri-
vind drepturile şi libertățile omu-
lui se interpretează şi se aplică în 
concordanță cu Declarația Uni-
versală a Drepturilor Omului, cu 
pactele şi celelalte tratate la care 
Republica Moldova este parte. 
Dacă există neconcordanțe între 
pactele şi tratatele privitoare la 
drepturile fundamentale ale omu-
lui la care Republica Moldova este 
parte şi legile interne, prioritate 
au reglementările internaționale.

Necesitatea abordării unei 
multitudini de aspecte în cadrul 
procedurilor electorale a determi-
nat apariția mai multor convenții, 
tratate, declarații, protocoale și re-
comandări.

Pe plan internațional, promo-
varea drepturilor electorale au fost 
înglobate în numeroase documen-
te foarte valoroase. Printre actele 
internaționale cu vocație generală 
de reglementare, care includ și re-
glementări relevante temei noastre 
de cercetare, putem menționa:

Declaraţia Universală a Drep-
turilor Omului , adoptată în anul 
1948, recunoaşte rolul unor ale-
geri deschise şi transparente în 
asigurarea dreptului fundamental 
al omului de a participa la guver-
nare.

Astfel, art. 21 al acestei 
Declarații reglementează [7] că 
voinţa poporului trebuie să con-
stituie baza puterii de stat, aceas-

tă voinţă trebuie să fie exprimată 
prin alegeri nefalsificate, care să 
aibă loc, în mod periodic, prin su-
fragiu universal, egal şi exprimat 
prin vot secret sau urmând o pro-
cedură echivalentă care să asigure 
libertatea votului.

Convenţia Europeană pentru 
Apărarea Drepturilor Omului 
şi a Libertăţilor Fundamentale 
(CEDO) (1950) [8]. Articolul 6 al 
Convenției reglementează dreptul 
la un proces echitabil, iar la art. 
13 este reglementat dreptul de a te 
adresa efectiv unei instanţe naţio-
nale, chiar şi atunci când încălca-
rea s-ar datora unor persoane care 
au acţionat în exercitarea atribuţii-
lor lor oficiale.

Primul Protocol adiţional la 
Convenţia pentru apărarea drep-
turitulor omului şi a libertăţilor 
fundamentale (1952) [9]. Articolul 
3 al acestui protocol reglementea-
ză că: „Înaltele părți contractante 
se angajează să organizeze, la in-
tervale rezonabile, alegeri libere 
cu vot secret, în condițiile care 
asigură libera exprimare a opini-
ei poporului cu privire la alegerea 
corpului legislativ”.

Pactul Internaţional cu privire 
la Drepturile Civile şi Politice din 
1966 (PIDCP) reglementează la 
art. 2 că „statele părţi la prezen-
tul Pact se angajează să garanteze 
că autorităţile competente vor da 
urmare oricărui recurs care a fost 
recunoscut ca justificat.” [10].

Documentul Reuniunii de la 
Copenhaga a Conferinţei pri-
vind dimensiunea umană, OSCE 
(1990) [11]. Punctul 5.1. prevede: 
„Alegeri libere care vor fi organi-
zate la intervale rezonabile, prin 
vot secret sau urmând o procedură 
echivalentă, care asigură liberta-
tea votului, în condiţiile garantării 
efective a liberei expresii a voinţei 
alegătorilor în alegerea reprezen-
tanţilor lor”.

Punctul 7 reglementează că 
voința poporului trebuie să fie 
baza autorităților publice, iar pen-
tru aceasta statul trebuie să asigure 
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alegeri libere și corecte, organiza-
te la intervale rezonabile de timp, 
va garanta un sufragiu universal 
și egal tuturor cetățenilor majori, 
va asigura secretul și liberta-
tea votului, de asemenea dreptul 
cetățeanului de a alege și de a fi 
ales în funcții publice, rezultatele 
votării să fie corecte și să fie făcu-
te publice, iar prezența observato-
rilor străini și naționali să asigure 
corectitudinea desfășurării alege-
rilor.

Carta de la Paris pentru o nouă 
Europă (1990) [12] reglementează 
dreptul cetățeanului de a participa 
la alegeri libere și corecte, de ase-
menea, dreptul de a fi judecat în 
mod echitabil şi public, dacă este 
acuzat de comiterea unui delict.

Comisia Europeană pentru De-
mocraţie prin Drept (sau Comisia 
de la Veneţia, 1990) a stabilit o 
serie de reglementări cu privire la 
drepturile electorale: „În condiţiile 
în care prevederile dreptului elec-
toral trebuie să fie mai mult decât 
nişte cuvinte scrise, nerespectarea 
dreptului electoral trebuie să poa-
tă fi contestat în faţa unei instanţe 
de apel. Acest lucru este valabil, 
în special, pentru rezultatele ale-
gerilor: cetăţenii le pot contesta 
în baza neregularităţilor din pro-
cedura de votare. Acest lucru este 
valabil şi pentru deciziile adoptate 
înainte de alegeri, în special, cele 
privind dreptul de vot, registrele 
electorale şi poziţia alegerii, vala-
bilitatea candidaturilor, conforma-
rea la normele care reglementează 
campania electorală şi accesul la 
mass-media sau la finanţarea par-
tidelor”. 

Actele internaționale - materie 
importantă în contextul 

aplicării normelor de drept 
electoral

În mod special, la subiectul 
nostru de cercetare menționăm:

Codul bunelor practici în ma-
terie electorală al Comisiei de la 
Veneţia (2002), II 3.c prevede ur-
mătoarele: „Organul de recurs în 

orice materie electorală trebuie să 
fie comisia electorală sau instanţa 
de judecată. Pentru alegerile par-
lamentare, recursul poate fi depus, 
în prima instanţă, la Parlament. 
În orice caz, trebuie să fie posi-
bil recursul final în faţa instanţei 
de judecată. Procedura trebuie să 
fie simplă, lipsită de formalism, în 
special, în ceea ce priveşte admisi-
bilitatea căilor de recurs” [13].

Recomandarea 4 (2003) a Co-
mitetului de Miniştri al Consiliului 
Europei pentru statele membre cu 
privire la regulile generale contra 
corupţiei în finanţarea partidelor 
politice şi a campaniilor electora-
le [192], reglementează că: „Sta-
tele vor cere ca orice încălcare a 
regulilor cu privire la finanţarea 
partidelor politice şi a campanii-
lor electorale să fie sancţionată în 
mod efectiv, proporţional şi con-
vingător”. 

Raportul cu privire la anularea 
rezultatelor alegerilor, adoptat de 
către Consiliul pentru alegeri de-
mocratice și Comisa de la Veneția, 
adoptat în 2009. Raportul cu pri-
vire la anularea rezultatelor alege-
rilor a inclus bunele practici și re-
comandări cu privire la temeiurile 
juridice și procedura de anulare a 
rezultatelor alegerilor. Concluziile 
raportului s-au referit la faptul că 
în majoritatea statelor europene 
există posiblitatea contestării de-
ciziei de validare a alegerilor, însă 
diferă procedurile naționale, ter-
menul de apel, există divergențe 
cu privire la temeiul juridic pentru 
anularea rezultatelor alegerilor, cu 
toate acestea, în majoritatea țărilor 
regula este că anularea poate fi in-
vocată în cazul în care încălcările 
au afectat rezultatele generale.

Reglementări și standarde ale 
OSCE. Ghidul pentru soluționarea 
litigiilor electorale. În confor-
mitate cu prevederile acestui 
ghid, OSCE este organizația 
internațională specializată în pro-
bleme de securitate și cooperare, 
care monitorizează procedurile și 
procesele electorale. Un document 

de o importanță incontestabilă pen-
tru tematica cercetării este Ghidul 
de soluționare a litigiilor electo-
rale, care explică modalitatea și 
practica de soluționare a litigiilor 
electorale. Printre principiile gene-
rale prevăzute în acest ghid putem 
menționa: orice individ sau partid 
politic are dreptul de a fi protejat 
de lege și de a cere despăgubire 
pentru încălcarea drepturilor sale 
electorale ; orice persoană sau par-
tid politic are dreptul de a se adresa 
în instanța de judecată competen-
tă ; că eficacitatea, imparțialitatea 
și independența judecății și a orga-
nelor electorale este o precondiție 
pentru rezolvarea litigiilor corect, 
în conformitate cu standardele eu-
ropene ; procedura de soluționare 
a litigiilor electorale trebuie să fie 
clară și previzibilă [14]. 

La soluţionarea problemelor ce 
țin de aplicarea tratatelor interna-
ţionale, instanţele de judecată se 
vor conduce de prevederile Legii 
privind tratatele internaţionale ale 
Republicii Moldova nr. 595-XIV 
din 24.09.1999 [15] şi ale Conven-
ţiei de la Viena cu privire la drep-
tul tratatelor din 23.05.1969.

Totodată, este important de 
a evidenția importanța Planului 
Naţional de Acţiuni pentru im-
plementarea Acordului de Asoci-
ere Republica Moldova (PNNA) 
– Uniunea Europeană în perioa-
da 2017-2019,[16] care conține 
planul legislativ al Parlamentului 
Republicii Moldova, planul de ar-
monizare legislativă a Ministeru-
lui Jus tiţiei şi Agenda de Asociere. 
Așadar, PNNA, drept măsuri de 
implementare în domeniul elec-
toral, determină efectuarea moni-
torizării campaniilor electorale de 
că tre radiodifuzori cu participarea 
experţilor străini şi elaborarea 
concepţiei de reflectare a campa-
niei electorale cu participarea ex-
perţilor străini, precum şi modifi-
carea unui şir de acte legislative, 
inclusiv a Codului Contravenţio-
nal al Republicii Moldova. 

În această ordine de idei, menţi-
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onăm că în a doua jumătate a anului 
2018 relațiile politice dintre Repu-
blica Moldova şi Uniunea Europea-
nă au intrat într-o fază tensionată 
după invalidarea alegerilor din iunie 
2018 în municipiul Chişinău.

Deputaţii Parlamen tului Euro-
pean au adoptat la 5 iulie o Rezo-
luţie care prevede suspendarea 
asistenţei macrofinanciare pentru 
Republica Moldova din cauza ne-
respectării precondiţiilor poli tice 
stipulate în Memorandumul de 
Înţele gere dintre Uniunea Euro-
peană şi Republi ca Moldova de la 
finele anului 2017. Şefa diploma-
ţiei europene, Federica Mogherini, 
a declarat că suspendarea asisten-
ţei este legată de modul în care 
sistemul de justi ţie din Republica 
Moldova a încălcat voinţa popula-
ră exprimată prin vot, interpretând 
abuziv legea electorală, iar invali-
darea ale gerilor în municipiul Chi-
şinău nefiind un semn bun pentru 
viitoarele alegeri parla mentare.

Pe lângă suspendarea asistenţei 
macrofinanciare, Rezoluţia preve-
de că orice decizie privind plăţile 
viitoare ar trebui să aibă loc nu-
mai după alegerile parlamentare 
din februarie 2019, cu condiţia că 
acestea vor fi efectuate în confor-
mitate cu standar dele democratice 
recunoscute la nivel inter naţional 
[17, p.54]. 

În urma celor expuse con-
chidem că actele internaționale 
universale cu privire la dreptu-
rile omului, precum și cele ale 
instituțiilor specializate în mate-
rie electorală califică drepturile 
electorale ca fiind din categoria 
drepturilor fundamentale, ceea ce 
impune necesitatea protejării și 
asigurării realizării efective ale 
actesora atât prin intermediul or-
ganelor electorale, cât și prin in-
termediul căilor jurisdicționale.

Care sunt reperele 
fundamentale pentru strategia 

legislației electorale în 
Republica Moldova

În vederea asigurării unor ale-

geri libere şi corecte, legislația 
Republicii Moldova reglementea-
ză mecanismul de control al pro-
cesului electoral şi de apărare a 
drepturilor electorale ale alegăto-
rilor şi concurenților electorali.

În ceea ce privește legislaţia 
electorală a Republicii Moldova, 
aceasta este în continuă modifi-
care, legislatorul adaptând-o la 
standardele europene, precum și 
la necesitățile impuse de schimbă-
rile care au avut loc de la obţine-
rea independenţei statului şi până 
în prezent.

Reglementarea drepturilor 
electorale în Constituția Republicii 
Moldova este rezultatul existenței 
unui stat de drept și democratic, în 
care prerogativa de a participa la 
guvernarea statului o are poporul, 
prin intermediul reprezentanților 
aleși. 

Astfel, art. 2 din Constituția 
Republicii Moldova reglementea-
ză că suveranitatea aparține po-
porului Republicii Moldova, care 
poate fi exercitată direct sau prin 
intermediul organelor reprezenta-
tive. Capitolul II din Constituție, 
intitulat „Drepturile și libertățile 
fundamentale”, reglementează 
la art. 38 drepturile electorale, și 
anume dreptul de vot și dreptul de 
a fi ales. Această reglementare este 
una fundamentală în materia drep-
turilor electorale, fiind completată 
printr-o serie de legi speciale ce 
fac trimitere la alte drepturi, pe 
care le putem considera a fi elec-
torale, ca: dreptul de a contesta, de 
a verifica înscrierea în listele elec-
torale etc. Astfel, în Constituție, 
cum este și firesc, sunt reglemen-
tate doar drepturile fundamentale 
ale cetățenilor, celelalte fiind in-
cluse în alte legi.

 Atât Codul Electoral al Repu-
blicii Moldova [18] , cât şi docu-
mentele enumerate, reglementea-
ză organizarea, monitorizarea şi 
petrecerea scrutinelor electorale în 
Republica Moldova, fiind inserate 
reglementări privind asigurarea 
și respectarea drepturilor electo-

rale tuturor actorilor electorali şi 
cetățenilor, precum şi o adminis-
trare electorală reușită. 

Revenind la subiectul temei de 
cercetare, răspunderea pentru în-
călcarea normelor de drept electo-
ral este reglementată de o serie de 
acte normative, în primul rând de 
Codul Electoral al Republicii Mol-
dova, care la art. 75alin. (1) pre-
vede: persoanele fizice şi juridice 
care încalcă prevederile legislaţi-
ei electorale, împiedică exercita-
rea liberă a drepturilor electorale 
ale cetăţenilor, împiedică activita-
tea organelor electorale, poartă 
răspundere în conformitate cu le-
gislaţia în vigoare .Iar în alin. (2) 
al aceluiași articol legiuitorul vine 
să completeze că: pentru încălca-
rea legislaţiei electorale, Comisia 
Electorală Centrală sau consiliul 
electoral de circumscripţie poa-
te aplica concurenţilor electorali 
sancţiuni sub formă de avertis-
ment sau poate solicita aplicarea 
sancţiunii anulării înregistrării. 
Comisia Electorală Centrală are 
dreptul să aplice sancţiunea com-
plementară privind lipsirea de 
alocaţii de la bugetul de stat. Ar-
ticolul 75 alin. (2) fiind modificat 
prin Legea nr. 36 din 09.04.15.

Așadar, drept sancțiuni pentru 
aceste încălcări Codul Electoral 
prevede avertismentul, anularea 
înregistrării candidatului sau lipsi-
rea de alocații de la bugetul de stat 
pentru concurenții electorali[18].

Anularea înregistrării candi-
datului electoral este o prevedere 
nouă pentru legislația Republicii 
Moldova, anterior nefiind regle-
mentată o asemenea sancțiune spe-
cific răspunderii constituționale a 
candidaților electorali.

De asemenea, în art. 75 din 
Codul Electoral, la alin. (5) sunt 
enumărate temeiurile de invoca-
re a răspunderii constituționale, 
sancționate cu anularea înregistră-
rii candidatului electoral.

Membrul consiliului electo-
ral sau al biroului electoral este 
revocat de organul (autoritatea) 
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sau concurentul electoral care l-a 
desemnat, pentru încălcarea in-
terdicţiilor stabilite la art.35 alin.
(7), pentru lezarea drepturilor 
electorale ale alegătorilor, pentru 
absenţa consecutivă nemotivată la 
2 şedinţe ale organului electoral 
sau pentru refuzul de executare a 
deciziilor organului electoral din 
care face parte, constatate prin 
hotărâre a organului electoral din 
care acesta face parte. În cazul 
când hotărârea a fost contestată, 
revocarea se face după confirmare 
de către organul electoral ierarhic 
superior.

Această prevedere, de aseme-
nea, este un exemplu de răspunde-
re electorală.

La art. 76 și art. 77, Codul 
Electoral face referință la Codul 
Penal și Codul Contravențional 
care reglementează răspunderea 
penală și contravențională pentru 
încălcarea legislației electorale.

În conformitate cu prevede-
rile art.77 Cod Electoral [18] al 
Republicii Moldova, există un 
şir de fraude supuse răspunderii 
contravenționale, care sunt re-
glementate prin art. 47-53 [19] al 
Codului Contravențional al Repu-
blicii Moldova. Articolul 47 din 
CA reglementează împiedicarea 
exercitării dreptului electoral;  art. 
48. se referă la utilizarea fonduri-
lor nedeclarate, neconforme sau 
venite din străinătate pentru fi-
nanţarea   partidelor politice; art. 
481 prevede încălcarea legislaţiei 
de gestionare a  mijloacelor finan-
ciare ale partidelor politice şi ale 
fondurilor electorale;  art. 482 – cu 
privire la executarea somaţiei Co-
misiei  Electorale Centrale; art. 
49, care reglementează împiedica-
rea activităţii organului electoral; 
art. 50 – privind  afişajul electoral 
neautorizat; art. 51 – înscrierea în 
mai multe liste de candidaţi; art. 
52 – agitaţia electorală în ziua 
imediat anterioară zilei votării ori 
în ziua votării; art. 53 – încălca-
rea legislaţiei electorale de către 
membrii organului electoral.

În Capitolul V din Codul Penal 
al Republicii Moldova, sunt regle-
mentate infracţiuni contra drep-
turilor politice, de muncă şi altor 
drepturi constituţionale ale cetăţe-
nilor, la art.181 și art.182 sunt sti-
pulate infracțiunile din domeniul 
electoral. Astfel, la art. 181 este 
reglementată împiedicarea exer-
citării libere a dreptului electoral 
sau a activităţii organelor electo-
rale la art. 1811 – coruperea ale-
gătorilor; la art. 1812 – finanţarea 
ilegală a partidelor politice sau a 
campaniilor electorale, încălcarea 
modului de gestionare a mijloace-
lor financiare a partidelor politice 
sau ale  fondurilor electorale; la 
art. 182 – falsificarea rezultatelor 
votării [20].

Legea cu privire la conflictul 
de interese reglementează incom-
patibilităţile şi restricţiile impuse 
persoanelor care exercită funcţii 
de demnitate publică, funcţii pu-
blice sau alte funcţii prevăzute în 
prezenta lege, soluţionarea con-
flictelor de interese, precum şi 
modul de prezentare a declaraţiei 
cu privire la conflictul de intere-
se [21].

Răspunderea juridică este o 
consecință a săvârşirii unei fapte 
ilicite şi ea constă în aplicarea mă-
surilor de constrângere în cazurile 
şi modul prevăzut de lege. 

În urma modificărilor operate 
la Codul Electoral, precum şi la 
legislația conexă, determinate in-
clusiv de angajamentul Republicii 
Moldova de ajustare a cadrului 
legal la standardele internaţiona-
le, precum şi de necesitatea lichi-
dării unor lacune şi contradicţii 
din reglementările existente, au 
fost adoptate noi acte normati-
ve și revizuite cele existente în 
vederea asigurării aplicării uni-
forme a legislației electorale, în-
deosebi a celei privind finanțarea 
partidelor politice și a proceduri-
lor electorale, în acest sens fiind 
create mai multe grupuri de lucru 
interinstituționale [1]. 

Drept exemplu, în acest sens, 

este Legea nr. 36 din 09.04.2015 
pentru modificarea și completarea 
unor acte legislative prin care s-a 
realizat completarea unor aspecte 
foarte importante ce țin de răspun-
derea pentru încălcarea normelor 
de drept electoral; de exemplu: art. 
36 prevede interzicerea finanțării 
campaniilor electorale din străină-
tate, aceasta fiind sancționată prin 
anularea înregistrării candidatului 
electoral (art. 69, alin. (4), pct. b, 
al acestei legi). 

Concluzii și recomandări. În 
concluzii menționăm următoare-
le:

Cercetarea izvoarelor care - 
reglementează instituția răspun-
derii pentru încălcarea unor norme 
de drept electoral ne determină să 
conchidem că acestea sunt supuse 
evoluției continue, datorită refor-
melor legislative. 

Actele internaționale univer-- 
sale cu privire la drepturile omu-
lui, precum și cele ale instituțiilor 
specializate în materie electora-
lă califică drepturile electorale 
ca fiind din categoria drepturilor 
fundamentale, ceea ce impune 
necesitatea de a proteja și asigura 
realizărea efectivă a acestora, atât 
prin intermediul organelor electo-
rale, cât și prin intermediul căilor 
jurisdicționale.

În vederea asigurării unor - 
alegeri libere şi corecte, legislația 
Republicii Moldova reglementea-
ză mecanismul de control al pro-
cesului electoral şi de apărare a 
drepturilor electorale ale alegăto-
rilor şi concurenților electorali.

Ajustarea legislaţiei naţionale - 
din domeniul electoral cu standar-
dele internaţionale este posibilă 
doar prin coordonarea eforturilor 
comune ale organelor competen-
te ale statului şi societatea civilă 
în urma monitorizării proceselor 
electorale.
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Introducere. Examinarea 
cauzei în lipsa pârâtului are 

un specific aparte, particularitățile 
examinării cauzei fiind determinate 
de lipsa uneia dintre părți, existând 
astfel riscul ca drepturile și intere-
sele legitime ale părții lipsă să fie 
neglijate sau violate, iar pe de altă 
parte existând riscul lezării dreptu-
rilor și intereselor părții prezente, 
prin impasul în care este indusă 
desfășurarea normală a procesului, 
ca urmare a lipsei oponentului. În 
astfel de condiții este necesară elu-
cidarea, determinarea clară și apli-
carea unor garanții procesuale pen-
tru ambele părți, echilibrul cărora 
ar asigura respectarea atât a dreptu-
rilor reclamantului, la accesul liber 
și nestingherit la justiție, inclusiv, 
prin examinarea în termen rezona-
bil a cauzei, cât și a pârâtului, prin 

asigurarea condițiilor și mijloa-
celor necesare pentru prezervarea 
drepturilor pârâtului, chiar și în 
condițiile în care cauza se exami-
nează fără prezența și participarea 
acestuia.

Considerațiuni genera-
le. Conform Dicționarului 
Explicativ al Limbii Româ-
ne: GARANțÍE, garanții, s. 
f. Obligație în virtutea căreia o per-
soană sau o instituție răspunde de 
ceva; mijloc legal prin care se asi-
gură executarea unei obligații (ma-
teriale); (concr.) ceea ce servește 
drept asigurare că o obligație lua-
tă va fi ținută. ◊ Loc. vb. A lua pe 
garanție = a garanta. ◊ Expr. Pe 
garanția cuiva = pe răspunderea 
cuiva. A da garanție = a da asigurări 
că un lucru va fi îndeplinit. A pre-
zenta garanție de... = a se prezenta 

astfel încât să trezească încrederea, 
să ofere siguranță. – Din fr. garan-
tie, it. garanzia.[1]

Pornind de la ideea că garanțiile 
constituie un sistem de premise, 
condiții, mijloace, modalități și pro-
cedee social-economice, politice, 
morale, juridice și organizaționale, 
care asigură crearea condițiilor 
egale pentru orice subiect spre re-
alizarea drepturilor și intereselor 
sale legitime, [2, p.461] vedem că 
garanțiile constituie un fenomen 
atotcuprinzător și omniprezent. 

Л.Ю. Грудцына just concluzio-
nează că fiecare drept poate fi reali-
zat doar atunci și acolo unde aces-
tui drept îi corespunde o obligație 
de a-l respecta, impusă statului sau 
oricărui alt subiect. Garanțiile sunt 
chemate să asigure un mediu favo-
rabil în care drepturile și libertățile 
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subiective, consfințite în Constituție 
și în alte acte normative ar deveni 
realitatea obiectivă pentru fiecare 
subiect de drept. Garanțiile nu sunt 
necesare de la sine și pentru sine, ci 
pentru a asigura transpunerea fap-
tică a drepturilor și a libertăților.[3, 
p.38]

Astfel, doar în condițiile 
existenței unui sistem de garanții, 
un drept subiectiv se transformă 
dintr-o simplă declarație, într-un 
beneficiu real pentru titularul aces-
tui drept.

La examinarea cauzei civile în 
lipsa pârâtului, indiferent de moti-
vele care au dus la lipsa acestuia, 
reclamantul beneficiază, în primul 
rând, de un drept fundamental – 
dreptul la accesul liber la justiție, 
numit la fel în doctrină și ”dreptul 
la judecător” sau ”dreptul la tribu-
nal”, al cărui realizare este asigura-
tă printr-un sistem de garanții.

Garanțiile de care beneficiază 
reclamantul la examinarea cauzei 
în lipsa pârâtului poartă o amprentă 
a condițiilor speciale de examinare 
a cauzei - în lipsa oponentului său 
și au un caracter pur procedural, 
fiind o consecință a dreptului su-
biectiv pe care îl asigură - dreptul 
la un proces echitabil, precum și 
sfera specială de realizare a acestei 
garanții – derularea procedurilor 
judiciare și înfăptuirea actului de 
justiție. Ca urmare, garanțiile re-
clamantului au menirea de a asigu-
ra și de a pune în funcțiune dreptu-
rile reclamantului la accesul liber și 
nestingherit la justiție și ca rezultat 
la prevenirea blocajului derulării 
procedurilor, fiind astfel asigurată 
reclamantului examinarea cauzei 
chiar și în lipsa pârâtului. 

Doar în condițiile în care re-
clamantul are certitudinea apără-
rii drepturilor sale, indiferent de 
prezența sau absența pârâtului, re-
clamantul poate fi încrezut în reali-
zarea drepturilor sale procedurale, 
precum și în apărarea drepturilor 
sale materiale.

Din perspectiva reclamantului, 
accesul liber la justiție în plenitudi-

nea realizării sale, incluzând accesul 
la judecător, derularea procedurilor 
într-un termen rezonabil, finalitatea 
procedurilor materializată printr-o 
hotărâre și eventuala posibilitate de 
executare a hotărârii, constituie cea 
mai valoroasă garanție, chiar și în 
condițiile în care pârâtul nu poate, 
sau nu dorește să participe la exa-
minarea cauzei.

Lipsa pârâtului sub nicio 
condiție nu poate duce la refuza-
rea reclamantului în înfăptuirea 
justiției. 

Indiscutabil, procedurile pot fi 
amânate sau suspendate, dar nici 
într-un caz nu poate fi admisă sto-
parea derulării procedurilor, sau 
refuzarea inițierii acestora doar pe 
motivul imposibilității citării, sau 
participării pârâtului la proces. Ori-
ce altă abordare, ce ar lăsa deschisă 
posibilitatea pentru pârât de a blo-
ca derularea procedurilor prin lipsa 
sa, ar duce inevitabil la un impas 
derularea absolut tuturor procedu-
rilor judiciare.

Dreptul accesului liber la justiție 
este unul fundamental și deosebit 
de complex, fiind mai mult decât 
un simplu drept, asigurând respec-
tarea și realizarea tuturor celorlalte 
drepturi și garanții procedurale ale 
reclamantului. 

M. Poalelungi și V. Pîrlog pe 
deplină dreptate afirmă că ”Echita-
tea, publicitatea şi celeritatea unui 
proces nu au nicio semnificaţie în 
absenţa procesului propriu-zis.”[4, 
p.15]

Totodată, accesul liber la justiție 
nu poate fi examinat nici din altă 
extremă – ca fiind un drept absolut, 
abordare la fel de vicioasă, doar că 
de această dată afectând atât intere-
sele pârâtului, cât și ale statului și a 
întregii societăți.

În viziunea lui T.Drăganu, ac-
cesul la justiție nu este o libertate 
absolută, ci ca mai toate celelalte 
libertăți fundamentale are un ca-
racter non-absolut. Acest caracter 
este evident, în condițiile în care, 
dacă acesta ar beneficia de statutul 
unui drept absolut, care nu poate 

fi supus vreunei limitări, cum este 
bunăoară dreptul de a nu fi supus 
torturii, unor tratamente ori pedep-
se degradante sau inumane, aceasta 
ar echivala cu un adevărat cutre-
mur, care ar dărâma orice urmă 
de organizare a sistemului judiciar 
atât în materie penală, dar mai ales 
în materia dreptului privator admi-
nistrativ.[5, p.111]

În jurisprudența Curții Europe-
ne s-a statuat că dreptul de acces 
la justiție nu este absolut, el poate 
primi restricții în limita marjei de 
apreciere de care se bucură fieca-
re stat, cu condiția ca restricțiile 
aplicate să nu limiteze accesul per-
soanei într-o măsură care să atingă 
însăși substanța dreptului. 

Astfel, accesul liber la justiție 
nu poate fi considerat ca fiind în-
grădit prin stabilirea unor taxe, fi-
ind necesar ca justițiabilii, care trag 
un folos nemijlocit din activitatea 
desfăşurată de instanţele judecă-
toreşti, să contribuie la acoperirea 
cheltuielilor acestora. Totuşi, o 
taxă judiciară în cuantum ridicat, o 
cauţiune proporţională cu valoarea 
obiectului procesului sau alte chel-
tuieli de judecată disproporţionate 
faţă de posibilităţile financiare ale 
reclamantului pot reprezenta o des-
curajare în fapt a liberului acces la 
justiţie.[6, p.15]

La fel și stabilirea unor proce-
duri prealabile sesizării instanței 
nu poate fi considerată ca limitând 
liberul acces la justiție. Prin urma-
re, nu sunt contrare principiului 
enunțat situațiile în care legiuitorul 
stabilește că pentru a sesiza instanța 
este necesară parcurgerea unei pro-
ceduri prealabile.

Prof.român I. Deleanu sublini-
ază în acest context că, procedu-
rile prealabile obligatorii nu sunt 
incompatibile cu prevederile art.6 
par.1 din Convenție, dacă în cele 
din urmă există și un control jude-
cătoresc.[7, p.137]

Totodată, pe lângă restricții, 
dreptul accesului liber la justiție 
presupune și un șir de garanții, in-
cluse atât în legislația națională, cât 
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și supranațională, menite să pună 
în funcțiune și să asigure realizarea 
dreptului la un tribunal în modul 
cel mai practic și efectiv, fără de 
care realizarea deplină a accesului 
la justiție ar fi inimaginabilă.

O primă garanție la care dorim 
să ne referim este expusă în art.5 
alin. 2 Cod de Pr.Civ al rM, care 
stabilește că ”Niciunei persoane 
nu i se va refuza apărarea judici-
ară din motiv de inexistenţă a le-
gislaţiei, de imperfecţiune, coliziu-
ne sau obscuritate a legislaţiei în 
vigoare.”

Această garanție este suplimen-
tar asigurată printr-o altă garanție, 
inclusă în art.12 alin.3 Cod de 
Pr.Civ al RM, care indică ”În cazul 
inexistenţei normei de drept care 
să reglementeze raportul litigios, 
instanţa judecătorească aplică 
norma de drept care reglementează 
raporturi similare (analogia legii), 
iar în lipsa unei astfel de norme, 
se conduce de principiile de drept 
şi de sensul legislaţiei în vigoare 
(analogia dreptului). Nu se admite 
aplicarea prin analogie a normei 
de drept care derogă de la dispo-
ziţiile generale, restrânge drepturi 
sau stabileşte sancţiuni suplimen-
tare.”

Acesta este un exemplu elocvent 
și confirmativ al ideii că garanțiile 
chiar ele au nevoie de garanții, ast-
fel încât garanția cuprinsă de art.5 
alin. 2 Cod de Pr.Civ al RM este 
desfășurată, realizarea ei fiind asi-
gurată și, în același timp, pusă în li-
mite, pentru a exclude un eventual 
abuz, prin formula juridică expusă 
în garanția din art.12 alin.3 Cod de 
Pr.Civ al rM.

Într-adevăr, refuzul judecăto-
rului de a reține spre examinare a 
unei cauze pe motiv de inexistență, 
imperfecţiune, coliziune sau ob-
scuritate a legislației constituie o 
denegare de dreptate.

Totodată, legiuitorul a pus la 
dispoziția instanței instrumente 
necesare pentru a depăși orice vid 
legislativ.

Pornind de la ideea că judecăto-

rul nu poate să creeze dreptul, aces-
tuia nu-i rămâne decât să recurgă la 
”reglementări privind cazuri ase-
mănătoare”. [8, p.417]

Analogia este o soluție de com-
promis, care nu lichidează lacuna și 
nici nu completează dreptul, fiind 
doar o modalitate de soluționare a 
unei probleme concrete, într-un caz 
concret.

Prin formula expusă în art.5 
alin. 2 Cod de Pr.Civ al RM legiu-
itorul garantează reclamantului ac-
cesul liber la justiție indiferent de 
existența sau inexistența cadrului 
normativ, astfel, fiind exclus re-
fuzul reclamantului în realizarea 
dreptului său la instanță pe motiv de 
inexistență a unor prevederi legale 
exprese, care ar reglementa rapor-
tul social supus cercetării judiciare, 
sau, în caz de imperfecţiune, coli-
ziune sau obscuritate a legislației 
în vigoare. Prin această formulă, 
legiuitorul a exclus orice formă de 
limitare a accesului reclamantului 
la instanță în baza temeiului legat 
de materia diferită examinării.

O altă garanție a dreptului la 
accesul liber la justiție, pe care o 
propunem spre examinare, este cu-
prinsă de art.5 alin 3 Cod de Pr.Civ 
al RM, care stabilește: ”Renunţa-
rea uneia dintre părţi la dreptul de 
a se adresa în judecată prin înche-
ierea, în prealabil, a unei conven-
ţii nu are efect juridic, cu excepţia 
cazurilor de încheiere, în condiţiile 
legii, a unei convenţii arbitrale.”

Această garanție include în sine 
regula conform cărei este exclusă 
posibilitatea renunțării anticipate, 
totale și necondiționate la dreptul 
adresării în instanță în cazul sur-
venirii ulterioare a unor încălcări 
de drepturi, pentru a căror apăra-
re preventiv s-a făcut renunțarea. 
Garanția dată include și o derogare 
admisibilă, pentru cazul transmite-
rii anticipate a oricăror litigii even-
tuale spre soluționare instanțelor 
arbitrale desemnate competente 
prin voința comună a părților în 
baza acordului exprimat printr-o 
convenție arbitrală.

Curtea Europeană în repetate 
rânduri [9] [10] a menționat că în 
sistemele juridice interne ale state-
lor membre, renunțarea la dreptul 
de examinare a cauzei de către o 
instanță este întâlnită frecvent în 
cauzele civile, în special, sub forma 
unor clauze contractuale de arbi-
traj. Prezentând avantaje incontes-
tabile atât pentru părțile interesate, 
cât și pentru administrarea justiției, 
renunțarea nefiind, în principiu, 
contrară Convenției. 

Art. 6 din Convenție nu se opu-
ne așadar înființării de instanțe ar-
bitrale pentru soluționarea anumi-
tor litigii.[11] În fapt, părțile într-un 
litigiu sunt libere să decidă să nu 
aducă în fața instanțelor naționale 
anumite litigii care pot apărea din 
executarea unui contract. Accep-
tând o clauză de arbitraj, părțile 
renunță în mod voluntar la anumi-
te drepturi garantate de Convenție.
[12]

O importantă condiție pentru 
ca justițiabilii să poată renunța la 
dreptul la instanță în favoarea arbi-
trajului, este ca o astfel de renunțare 
să se facă în mod liber, licit și nee-
chivoc.[13]

Deşi convenţia arbitrală este un 
act juridic de natură contractuală, 
ea produce efecte importante şi 
în planul dreptului procedural: un 
efect negativ constă în excluderea 
competenţei instanţelor judecăto-
reşti în soluţionarea litigiului ce 
formează obiectul convenţiei de 
arbitraj, dar şi un efect pozitiv, care 
constă în puterea arbitrajului sau 
arbitrilor de a statua asupra propri-
ei lor competenţe.

Totuși, rolul instanțelor 
naționale nu este neglijat, chiar 
dacă soluționarea fondului cauzei 
ține de competența unei instanțe 
de arbitraj. Astfel, legiuitorul a 
prevăzut importante garanții meni-
te să asigure un control din partea 
instanțelor naționale, inclusiv și în 
ceea ce ține de respectarea și asi-
gurarea drepturilor și garanțiilor 
procedurale oferite părților prin 
art.6 al Convenției. Ca urmare, îna-
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inte să fie pusă în executare o ho-
tărâre arbitrală străină pe teritoriul 
Republicii Moldova sau înainte să 
fie eliberat un titlu de executare a 
unei hotărâri arbitrale naționale, 
aceasta urmează să treacă procedu-
ra controlului și investirii cu putere 
executorie, din partea instanțelor 
judecătorești.

Astfel, legiuitorul a stabilit în 
art.476 Cod de Pr.Civ al RM teme-
iurile pentru refuzul de a recunoaște 
și de a executa hotărârea arbitrală 
străină, iar în art.485 Cod de Pr.Civ 
al RM temeiurile pentru refuzul 
de a executa hotărârea arbitrală 
națională.

Adițional, garanția expusă în 
art.5 alin 3 Cod de Pr.Civ al rM, 
este completată și fortificată prin-
tr-o formulă legală suplimentară, 
cu putere de garantare, cuprinsă de 
art.32 alin.1Cod de Pr.Civ al rM, 
care prevede că: ”Nimeni nu poate 
fi lipsit, fără consimţămîntul său, 
de dreptul la judecarea cauzei sale 
de către o instanţă sau de judecă-
torii în a căror competenţă cauza 
respectivă este dată prin lege, cu 
excepţia cazurilor expres stabilite 
de prezentul cod.”

Astfel, pe lângă garantarea ac-
cesului la instanță, legiuitorul in-
staurează și ca urmare garantează 
dreptul reclamantului la un judecă-
tor și nu la oricare, ci doar la jude-
cătorul în competența cărui cauza 
respectivă este dată prin lege.

Întru realizarea acestui obiectiv, 
legiuitorul stabilește o garanție su-
plimentară, pur tehnică, dar colosal 
de importantă, expusă în art.168 
alin.1 Cod de Pr.Civ al rM, care 
indică: ”Cererea de chemare în 
judecată introdusă în instanţă se 
repartizează, în termen de 24 de 
ore, judecătorului sau, după caz, 
completului de judecată în mod 
aleatoriu, prin intermediul Pro-
gramului integrat de gestionare a 
dosarelor.”

”Modul aleatoriu”, ca instru-
ment de repartizare a cererilor de 
chemare în judecată provoacă acti-
vizarea și realizarea unui întreg alt 

șir de garanții procedurale, menite 
să asigure judecarea justă, indepen-
dentă și imparțială a cauzei.

Alte garanții, menite să asigu-
re caracterul efectiv al dreptului la 
accesul liber la justiție sunt expuse 
în art. 85 și art. 86 Cod de Pr.Civ 
al RM, care stabilesc cazurile și te-
meiurile pentru ”Scutirile de taxă 
de stat” și pentru ”Amânarea şi 
eşalonarea plăţii taxei de stat”.

Taxa de stat constituie un in-
strument legal al cărui scop este, pe 
de o parte, de a compensa parţial 
cheltuielile statului suportate pen-
tru întreținerea instanţelor judecă-
toreşti, iar, pe de altă parte, pentru 
a ordona adresările judiciare făcute 
cu rea-credinţă, întrucât taxa de stat 
se impune a fi achitată anterior în-
aintării acțiunii în instanță, urmând 
astfel să fie suportată de reclamant 
și ca urmare prevenind adresări 
abuzive, repetitive și neîntemeiate.

Atât în doctrină, cât și în prac-
tica judiciară adesea este invocat-
că lipsa de gratuitate a procesului 
civil, prin instituirea în sarcina re-
clamantului a obligației de plată a 
unei taxe de stat, constituie o mă-
sură de îngrădire a accesului liber 
la justiţie.[14, p.10]

Aspectul financiar al accesu-
lui la justiţie al cetăţenilor trebuie 
tratat cu prudenţă, având în vedere 
că atât textele constituţionale, cât 
şi cele convenţionale lasă statelor 
o largă marjă de apreciere în ceea 
ce priveşte întinderea acestui drept. 
Ca urmare, suma ce urmează a fi 
achitată ca taxă de stat nu trebu-
ie să constituie un impediment la 
adresarea justițiabililor în instanță 
pentru a fi restabiliți într-un drept 
încălcat şi pentru a obţine o satis-
facţie efectivă.

Observăm că echilibrul dintre 
dreptul statului de a condiționa 
reținerea spre examinare a acțiunii, 
de plata unei taxe de stat și garan-
tarea realizării efective a dreptu-
lui persoanelor la accesul liber la 
justiție, este greu de atins și trebuie 
constant monitorizat atât din partea 
autorităților naționale, cât și din 

partea instituțiilor supranaționale. 
Ca urmare, un important instru-
ment procedural, menit să garan-
teze respectarea și realizarea drep-
tului accesului liber la justiție con-
stituie instituția scutirii, amânării și 
eșalonării plății taxei de stat. 

Un alt instrument procedural cu 
rol de garantare a drepturilor re-
clamantului, în caz de examinare a 
cauzei în lipsa pârâtului, constituie 
prevederile cuprinse de art.108 și 
art.206 Cod de Pr.Civ al RM, am-
bele având rolul și sarcina de a asi-
gura depășirea lipsei pârâtului din 
proces și de a garanta continuitatea 
procedurilor judiciare.

Astfel, art.206 alin.3 Cod de 
Pr.Civ al RM stabilește efectele ne-
prezentării pârâtului, citat legal:

” (3) Dacă pârâtul, înştiinţat 
legal despre locul, data şi ora şe-
dinţei de judecată, nu s-a prezen-
tat în judecată şi nu a comunicat 
instanţei motivul neprezentării sau 
dacă motivele sunt considerate de 
instanţă ca fiind neîntemeiate, sau 
dacă pârâtul nu a solicitat exami-
narea cauzei în lipsa sa, instanţa o 
examinează în lipsa acestuia.”

Fără exagerare, putem aprecia 
această normă, ca fiind cea mai 
importantă garanție procedurală 
pentru realizarea dreptului recla-
mantului la accesul liber la justiție, 
asigurând continuitatea și buna 
desfășurare a procesului chiar și 
în condițiile în care pârâtul nu se 
prezintă la data și ora fixată pentru 
examinarea cauzei. Însă, trebuie de 
pus în evidență, că această garanție 
devine funcțională și aplicabilă 
doar cu condiția înștiințării cores-
punzătoare a pârâtului despre exa-
minarea cauzei cu participarea sa. 

Subiectul înștiințării corespun-
zătoare a pârâtului despre locul, 
data și ora examinării cauzei a con-
stituit obiectul unei cercetări ample 
din partea Curții Europene a Drep-
turilor Omului, concluziile Curții 
fiind reflectate într-un număr mare 
de hotărâri.

Astfel, Curtea reiterează că ar-
ticolul 6 al Convenției nu garan-
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tează dreptul la prezența personală 
în fața unei instanțe civile, ci mai 
degrabă un drept mai general de 
a-și prezenta în mod efectiv cauza 
în fața instanței și de a se bucura 
de o veritabilă egalitate de arme cu 
partea adversă.[15] Articolul 6 din 
Convenție oferă statelor contrac-
tante o largă libertate în alegerea 
mijloacelor utilizate pentru garan-
tarea acestor drepturi. Astfel, Cur-
tea verifică dacă părții în procedura 
civilă i s-a oferit o posibilitate reală 
de a cunoaște despre desfășurarea 
procedurilor și de a comenta 
observațiile sau dovezile prezenta-
te de partea adversă și de a-și apăra 
cauza în condițiile în care partea 
nu suferă un dezavantaj substanțial 
față de adversarul său.[16]

Curtea indică că instanțele 
naționale trebuie să depună un efort 
rezonabil pentru a înștiința părțile 
despre examinarea cauzei.[17] 
Totuși, art.6 al Convenției nu poate 
fi interpretat ca stabilind o formă 
specifică de comunicare a citațiilor 
judiciare[18], însă conceptul ge-
neral al unui proces echitabil, care 
cuprinde principiul fundamental 
potrivit căruia procedurile trebu-
ie să fie contradictorii, impune ca 
persoana, împotriva cărei au fost 
inițiate procedurile, să fie infor-
mată despre ele.[19] Astfel, dacă 
actele judiciare, inclusiv citațiile, 
nu sunt comunicate în mod cores-
punzător unei părți litigante, atunci 
această parte ar putea fi împiedica-
tă să se apere în cadrul procedurii 
desfășurate.[20]

Pe lângă responsabilitatea 
instanțelor în alegerea mijloace-
lor de comunicare cu participanții 
la proces și controlul ulterior al 
caracterului efectiv al acestei co-
municări, trebuie să fie pusă în 
evidență inclusiv și responsabilita-
tea justițiabililor în monitorizarea 
desfășurării procedurilor judicia-
re, precum și în comunicarea cu 
instanță.

Totodată, Curtea notează și 
că justițiabilii trebuie, de aseme-
nea, să ia măsurile necesare pen-

tru a asigura primirea efectivă a 
corespondenței pe care instanțele 
naționale le transmit.[21]

Astfel, examinând practica 
Curții constatăm o dublă responsa-
bilitate, atât a instanțelor naționale 
de a asigura un proces efectiv 
de citare și comunicare a actelor 
procedurale către participanții la 
proces, cât și a participanților la 
proces de a manifesta un interes 
și implicare în procedurile afla-
te în desfășurare, nefiind imputat 
instanțelor naționale un comporta-
ment dolosiv și intenționat eschi-
vator al participanților la proces de 
rea-credință.

Formula utilizată de legiuitor în 
art.206 alin.3 Cod de Pr.Civ al RM 
oferă o soluție efectivă oricăror 
tentative ale pârâtului de blocare a 
derulării procedurilor judiciare prin 
eschivare de la participare în pro-
ces. Însă, după cum am menționat 
mai sus, purcederea la examinarea 
cauzei în lipsa pârâtului devine po-
sibilă doar în condițiile existenței 
probelor privind înștiințarea cores-
punzătoare a pârâtului despre lo-
cul, data şi ora şedinţei de judecată. 
Astfel, existența la dosar a probe-
lor despre citarea pârâtului, urmată 
de lipsa acestuia de la examinarea 
cauzei, constituie expresia voinței 
pârâtului de a nu participa la exa-
minarea cauzei și include un acord 
tacit al pârâtului pentru ca proce-
sul judiciar să se desfășoare fără 
prezența acestuia. 

În cazul în care nu este posibilă 
asigurarea citării legale a pârâtului, 
intervine instrumentul citării publi-
ce, reflectat în art.108Cod de Pr.Civ 
al RM, care stabilește în alineatele 
1 și 5 importante garanții procedu-
rale pentru reclamant:

”(1) Dacă locul de aflare a pâ-
râtului nu este cunoscut şi recla-
mantul dă asigurări că, deşi a fă-
cut tot posibilul, nu a reuşit să afle 
domiciliul acestuia, preşedintele 
instanţei dispune citarea acestuia 
prin publicitate. Publicarea în pre-
să se consideră citare legală. 

 (5) Dacă locul de aflare a pâ-

râtului nu este cunoscut, instanţa 
va examina cauza după expirarea 
termenului de publicitate.”

Citarea publică, prin natura 
sa constituie un mijloc extraor-
dinar de citare a pârâtului, diferit 
de mijloacele clasice de citare a 
participanților la proces, prevăzute 
de legislația procedurală, având un 
șir de particularități și condiții ne-
cesare a fi întrunite pentru a putea 
fi utilizată eficient și corect. 

Citarea publică a pârâtului con-
stituie un fenomen juridic ambiguu, 
fiind, în primul rând, o garanție 
procedurală, însă această garanție 
nu o putem atribui tranșant la ca-
tegoria garanțiilor procedurale fie 
doar ale reclamantului sau doar ale 
pârâtului.

Cu toate că rolul și funcția prin-
cipală a instrumentului citării pu-
blice ține de informarea pârâtului 
despre examinarea cauzei, atunci 
când mijloacele ordinare de citare 
nu dau niciun rezultat, nu trebu-
ie însă neglijat nici rolul acestui 
instrument în depășirea impasu-
lui procedural la care se ajunge în 
condițiile imposibilității citării pâ-
râtului pe orice alte căi de comu-
nicare.

Astfel, citarea publică urmează 
a fi privită atât în calitate de mij-
loc de citare a pârâtului, cât și ca 
fiind soluția convențională și îm-
păciuitoare, prin care devine posi-
bilă continuarea examinării cauzei 
chiar și în lipsa pârâtului, fiind ast-
fel o importantă garanție a dreptu-
lui reclamantului la accesul liber la 
justiție.

După cum a fost expus mai sus, 
examinarea cauzei în lipsa pârâ-
tului devine posibilă doar după ce 
pârâtul a fost citat corespunzător, 
fiindu-i comunicat efectiv despre 
locul, data și ora examinării cau-
zei, instanța reținând la dosar pro-
bele confirmative ale recepționării 
de către pârât a citației. Totuși, în 
unele cazuri, citarea pârâtului nu 
poate fi asigurată din simplul motiv 
al necunoașterii locului aflării pâ-
râtului. În astfel de cazuri, cu toată 
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diligența și întreg efortul depus de 
instanță și de reclamant devine im-
posibilă aducerea la cunoștința pâ-
râtului locul, data și ora examinării 
cauzei și ca urmare survine riscul 
încălcării dreptului pârâtului la un 
proces echitabil.

Citarea publică poate fi cali-
ficată și apreciată atât pozitiv, cât 
și negativ, constituind subiectul 
unor discuții lungi, cu toate aces-
tea, din perspectiva reclamantului, 
trebuie să acceptăm incontestabil 
acest mecanism legal ca fiind un 
instrument eficient în asigurarea 
continuității procedurilor judiciare 
și, ca urmare, un important garant 
al dreptului reclamantului la un 
proces echitabil.

Concluzii. În cadrul acestei 
lucrări am examinat unele dintre 
garanțiile puse la dispoziția recla-
mantului pentru a-i fi asigurată re-
alizarea efectivă a dreptului său la 
accesul liber la justiție, chiar și în 
condițiile lipsei pârâtului de la exa-
minarea cauzei. Trebuie de notat că 
garanțiile examinate nu sunt enu-
merate exhaustiv, existând și alte 
garanții, ce contribuie, fie direct, 
sau indirect la realizarea dreptului 
la accesul liber la justiție al recla-
mantului, de altfel identificarea 
tuturor garanțiilor nu este posibilă, 
din moment ce garanțiile chiar ele 
sunt sprijinite și consolidate de alte 
garanții, luate împreună formând 
un sistem complex ce asigură într-
un final realizarea drepturilor su-
biective protejate.

Astfel, examinând condițiile 
speciale de examinare a cauzei în 
lipsa pârâtului, am constatat că re-
clamantul beneficiază de un cerc 
specific de garanții, îndreptate, în 
primul rând, spre asigurarea ac-
cesului reclamantului la instanță, 
precum și spre asigurarea unei 
continuități a procedurilor judici-
are, oferind instrumente menite să 
excludă orice posibil blocaj din 
partea pârâtului, ca urmare a lipsei, 
intenționate sau neintenționate, a 
acestuia.

Totodată, am constatat că re-

fuzarea accesului liber la justiție 
condiționată de lipsa pârâtului sau 
refuzul acestuia de a participa la 
procedurile aflate în derulare nu 
poate constitui o limitare admisi-
bilă a dreptului reclamantului de a 
accede la un tribunal, ci din contra 
ar echivala cu lăsarea acestui drept 
fără de substanță și fără de efecti-
vitate.

În doctrina europeană dreptul de 
acces la un tribunal este înţeles ca 
un drept de acces concret şi efectiv, 
care presupune ca justițiabilul să 
beneficieze de o posibilitate clară 
şi concretă de a contesta atingerea 
adusă drepturilor sale.[22]

Dreptul de acces la justiţie este 
indispensabil întregului ansamblu 
de garanţii procedurale, ba mai 
mult, acest drept prin sine este o 
importantă garanție primară, ce asi-
gură realizarea și aplicarea tuturor 
celorlalte drepturi și garanții proce-
durale. Respectiv, în lipsa unui ac-
ces efectiv la justiţie, toate celelal-
te garanţii sunt inutile şi lipsite de 
sens juridic, întrucât ele derivă de 
la liberul acces la o instanţă. Iată de 
ce, anume caracterul de eficienţă al 
accesului este relevant.

Punând pe balanța echității 
dreptul reclamantului de a acce-
de la un tribunal, pe de o parte, și 
dreptul pârâtului de a participa la 
examinarea cauzei, pe de altă parte, 
trebuie să acceptăm jertfirea intere-
selor pârâtului pentru a recunoaște 
nu doar dreptul reclamantului, ci 
pentru a apăra interesele întregii 
societăți prin garantarea accesului 
fiecărei persoane la justiție. 

În final, suntem de părerea că 
accesul la justiţie este un drept 
indispensabil oricărui sistem de 
drept modern, garantând oricărei 
persoane posibilitatea de apărare 
a drepturilor sale pe cale judiciară, 
însă acest drept devine funcțional 
și efectiv doar în condițiile consa-
crării sale legale, susținute prin-
tr-un sistem de garanții, acțiuni şi 
măsuri din partea statului, menite 
să-i asigure un maxim de eficiență, 
claritate și previzibilitate.
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Introducere. Prin natura lor, 
problemele ecologice, odată 

apărute, au impus cooperarea inter-
naţională, ca urmare a caracterului 
transfrontalier al poluării şi a apari-
ţiei implicaţiilor globale. 

Protejarea, conservarea şi refa-
cerea mediului ambiant constituie, 
în primul rând, obiective ale politi-
cii naţionale a fiecărui stat şi, impli-
cit, probleme ce cad sub incidenţa 
dreptului intern al acestora. Pe de 
altă parte, însă, fenomenul poluării 
şi degradării mediului a atins ase-
menea niveluri încât stoparea sa 
nu este posibilă decât printr-o largă 
cooperare internaţională. Şi aceasta 
din următoarele motive[3,p.56]:

Afectarea negativă a calităţii 1. 
mediului din fiecare ţară se dato-
rează nu numai acţiunii unor factori 
aflaţi pe teritoriul statului respectiv, 
ci şi unor surse de poluare ce se gă-
sesc în afara graniţelor sale şi care 
ţin de diverse activităţi desfăşurate 
pe teritoriul altor state;

Faptul că ceea ce se întâmplă 2. 
în interiorul graniţelor naţionale ge-
nerează efecte negative în raport cu 
mediul ambiant ce transcend aceste 
graniţe face tot mai evidentă cerinţa 
reglementării, prin convenţii inter-
naţionale a obligaţiilor pe care le au 
statele în privinţa preîntâmpinării 
extinderii consecinţelor negative 
ale activităţilor ce se desfăşoară pe 
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teritoriul lor în teritoriile statelor ve-
cine.

Existenţa unui patrimoniu 3. 
comun al întregii omeniri, la care 
au acces toate statele lumii şi a cărui 
utilizare necorespunzătoare consti-
tuie principala cauză de afectare a 
echilibrului ecologic existent la ni-
vel planetar.

Dacă ecosfera constituie un 4. 
sistem global, în care sunt integra-
te în mod unitar componentele de 
mediu aflate pe întreaga planetă, 
atunci se pune în evidenţă faptul că 
dezechilibrele existente în structura 
mediului ambiant al fiecărei ţări se 
vor răsfrânge inevitabil asupra echi-
librelor sistemului global. Ca atare, 
dacă se vrea o protejare eficientă a 
ecosferei, ca o condiţie indispensa-
bilă a conservării şi apărării vieţii pe 
pământ, atunci se impune o protec-
ţie la nivelul corespunzător calităţii 
mediului existent în fiecare ţară.

În domeniul protecţiei mediului 
au fost elaborate şi adoptate nume-
roase declaraţii, strategii, planuri şi 
programe, coduri de conduită etc. 
care, deşi nu prezintă încă valoare 
juridică propriu-zisă, constituie acel 
„soft law” ori „le droit ă Petat gaze-
ux” (Michel Prieur), cu importante 
funcţii pentru procesul internaţional 
de codificare a normelor de drept.

Scopul studiului. Reieșind din 
impactul pe care l-a avut și îl are ac-
tivitatea umană asupra mediului în-
conjurător, ne propunem o abordare 
sumară a activităților desfășurate de 
mai multe țări din întreaga lume care 
sunt preocupate de calitatea mediu-
lui înconjurător și a actelor adoptate 
în urma acestor întâlniri.

Rezultatele obținute și 
discuții.

Evoluția cooperării juridi-I. 
ce internaționale privind mediul 
înconjurător

Din punct de vedere istoric, încă 
din Evul mediu au fost adoptate 
unele măsuri juridice, inclusiv pe 
calea cooperării internaţionale, re-
feritoare, de exemplu, la diminuarea 
efectelor unor poluări, precum fu-
mul, zgomotul, poluarea cursurilor 
de apă etc. [10, p.56]

Anii 1950 sunt marcaţi de apari-
ţia primelor tentative de luptă împo-
triva poluării mărilor. Sunt edifica-
toare, în acest sens, documente pre-
cum: Convenţia de la Londra, din 12 
mai 1954, pentru prevenirea poluării 
mării prin hidrocarburi, convenţiile 
relative la dreptul marin, adoptate 
în cadrul Conferinţei de codificare 
a reglementărilor în materie, de la 
Geneva, din 1958 (în special, dispo-
ziţiile privind interzicerea poluării 
mării prin hidrocarburi, deşeuri ra-
dioactive şi prevenirea deteriorări-
lor care pot fi cauzate mediului ma-
rin, precum şi convenţia consacrată 
pescuitului şi conservării resurselor 
biologice în marea liberă) etc.

La începutul anilor 1960 s-a su-
gerat recunoaşterea unei personali-
tăţi juridice anumitor elemente ale 
mediului. Numai că, dominate de 
concepţia clasică, sistemele juridi-
ce, deşi concepute pentru oameni, 
acceptă cu greu o asemenea soluţie, 
factorii naturali nefăcând obiec-
tul măsurilor de protecţie decât în 
funcţie de importanţa lor pentru 
omenire. Ca atare, biosfera a făcut 
obiectul ocrotirii juridice numai în 
înţelesul său de resurse naturale, 
explorate, exploatate şi folosite de 
către societate.

Anul 1968 constituie, din punct 
de vedere al formării Dreptului in-
ternaţional al mediului şi cooperării 
internaţionale în materie, un mo-
ment hotărâtor; în acel an, ONU şi 
două organizaţii internaţionale regi-
onale, respectiv Consiliul Europei 
şi Organizaţia Unităţii Africane, au 
declanşat activităţi sistematice în 
domeniul mediului.

Astfel, Consiliul Europei a adop-
tat, la începutul lui 1968, primele 
două texte, în timp, proclamate de 
către o organizaţie internaţională în 
materie de protecţia mediului: De-
claraţia asupra luptei contra poluării 
aerului (8 martie 1968, Rezoluţia nr. 
(68) 4 a Comitetului Miniştrilor) şi 
Carta europeană a apei (proclamată 
la 6 mai 1968). În acelaşi an, orga-
nizaţia de la Strasbourg a adoptat şi 
primul dintre tratatele europene în 
domeniul mediului, respectiv Acor-

dul european privind limitarea fo-
losirii unor detergenţi în produsele 
de spălare şi curăţire (semnat la 16 
septembrie 1968).[5, p.67]

La 15 septembrie 1968, a fost 
semnată Convenţia africană asupra 
conservării naturii şi resurselor na-
turale. Documentul se remarcă prin 
caracterul său global, referindu-se 
la conservarea şi utilizarea solu-
lui, apei, florei şi resurselor faunei, 
practic la ansamblul factorilor de 
mediu.

Tot în anul 1968, Adunarea Ge-
nerală a ONU a adoptat Rezoluţia 
nr. 2398 (XXIII), prin care se pre-
vedea convocarea unei conferinţe 
mondiale asupra „mediului uman”, 
care a stat la baza pregătirii (de că-
tre organizaţiile interguvernamen-
tale, statele membre etc.) primei 
conferinţe mondiale privind mediul 
(Stockholm, iunie 1972). 

Declaraţia Conferinţei Naţiuni-
lor Unite privind Mediul (Declara-
ţia de la Stockholm, iunie 1972) cu-
prinde un preambul în şapte puncte, 
urmat de 26 de principii. Această 
declarație stabilește că „resursele 
naturale ale planetei, inclusiv aerul, 
apa, pământul, flora şi fauna şi, în 
particular, eşantioanele reprezenta-
tive ale ecosistemelor naturale vor 
trebui prezervate în interesul gene-
raţiilor prezente şi viitoare printr-o 
planificare sau o gestiune atentă 
după necesităţi”. Preambulul con-
stituie o introducere generală în pro-
blematica mediului şi cuprinde idei 
precum: omul este, deopotrivă, cre-
aţia şi creatorul mediului său; ele-
mentul natural şi cel pe care omul 
l-a creat el însuşi sunt indispensa-
bile bunăstării şi exercitării depline 
a drepturilor şi libertăţilor sale fun-
damentale, inclusiv dreptul la viaţă; 
protecţia şi ameliorarea mediului 
au o importanţă majoră pentru bu-
năstarea populaţiei şi dezvoltarea ei 
etc. Primul principiu afirmă dreptul 
fundamental al omului la liberta-
te, egalitate şi condiţii de viaţă sa-
tisfăcătoare, într-un mediu a cărui 
calitate să-i permită să trăiască în 
demnitate şi bunăstare. Principiile 
2-7 ale Declaraţiei cuprind conţi-
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nutul propriu-zis al documentului; 
ele proclamă că resursele naturale 
ale Globului nu sunt numai petrolul 
şi mineralele, ci şi aerul, apa, solul, 
fauna şi flora. Principiile 8-20 ale 
documentului se referă la realizarea 
protecţiei mediului.Ultima grupă de 
principii (21-26) este consacrată co-
operării internaţionale.[3, p.46]

Politicile internaționale privitoa-
re la protecţia mediului şi a resur-
selor naturale au căpătat o tot mai 
mare amploare în anii ’80. Cauza 
a fost legată de faptul ca daunele 
aduse mediului sunt departe de a fi 
menţinute sub control.

Sub egida organizaţiei mondiale 
s-au elaborat şi s-au adoptat docu-
mente internaţionale care au regle-
mentat cooperarea internaţională în 
diferite sectoare ale protecţiei me-
diului.

Astfel, Conferinţa ONU privind 
dreptul mării, prin adoptarea Con-
venţiei de la Montego Bay, din 10 
decembrie 1982, a consacrat cadrul 
juridic general al protecţiei mediu-
lui marin împotriva poluării. 

În domeniul conservării naturii, 
au fost adoptate convenţii cu vo-
caţie mondială, precum: Convenţia 
de la Ramsar, din 2 februarie 1971, 
asupra zonelor umede de importanţă 
internaţională, în special, ca habitat 
al păsărilor acvatice, Convenţia, din 
16 noiembrie 1972, asupra protecţi-
ei patrimoniului mondial, cultural şi 
natural, ambele elaborate sub egida 
UNESCO, Convenţia de la Bonn, 
din 23 iunie 1979, asupra conservă-
rii speciilor migratoare aparţinând 
faunei sălbatice etc.

În acelaşi timp, în deceniile care 
au urmat Conferinţei de la Stock-
holm, s-au afirmat noi probleme, 
cu caracter global, precum poluarea 
atmosferică la lungă distanţă, dimi-
nuarea stratului de ozon, efectul de 
seră etc., care au reclamat adoptarea 
de reglementări juridice adecvate. 
Rezultatul principal al acestor 12 
preocupări a constat în documente 
precum: Convenţia asupra poluării 
atmosferice transfrontaliere pe dis-
tanţe lungi, încheiată la Geneva la 
13 noiembrie 1979, Convenţia-ca-

dru de la Viena din 22 martie 1985 
şi Protocolul de la Montreal, din 
1989, privind stratul de ozon etc.

Un rol important în amplificarea 
preocupărilor vizând cooperarea 
în domeniul protecţiei mediului a 
revenit şi organizaţiilor neguver-
namentale, în frunte cu Uniunea 
Internaţională pentru Conservarea 
Naturii şi Resurselor (UICN), Gre-
enpeace etc. De exemplu, unul din-
tre rezultatele cele mai semnificati-
ve ale UICN este elaborarea Cartei 
mondiale a naturii, adoptată de către 
Adunarea Generală a ONU la 28 oc-
tombrie 1982, care a recunoscut că 
„orice formă de viaţă este unică şi 
merită să fie respectată, oricare ar fi 
utilitatea sa pentru om, şi, în scopul 
recunoaşterii altor organisme vii a 
acestei valori intrinseci, omul trebu-
ie să se ghideze după un cod moral 
de acţiune”.

Printre principiile generale ale 
Cărții Mondiale a Naturii sunt ur-
mătoarele: [6,p.98]

baza genetică a vieţii pe Pă-- 
mânt nu trebuia să fie periclitată; 

populaţia oricărei forme de - 
viaţă, spontană sau de casă trebuie 
să fie păstrată cel puţin pentru men-
ţinerea existenţei ei; 

este necesar de a păstra în - 
acest scop condiţiile adecvate de 
trai.

Principiile enunţate mai sus se 
aplică pentru toate părţile suprafeţei 
terestre, ale uscatului şi ale mării; 
o protecţie deosebită trebuie să fie 
asigurată raioanelor unicale, repre-
zentanţilor tipici ai tuturor speciilor, 
ecosistemelor şi habitatelor aflate pe 
cale de dispariţie.

Ecosistemele şi organismele uti-
lizate de om, cât şi resursele usca-
tului, ale mării şi ale atmosferei tre-
buie gestionate în aşa fel, ca să fie 
asigurată permanent productivitatea 
la nivel optim, fără a cauza dauna 
integrităţii ecosistemelor sau specii-
lor cu care ele coexistă.

Concomitent, un accent deosebit 
se pune pe reglementarea utilizării 
resurselor naturale. Una dintre re-
gulile de bază de care trebuie să se 
conducă beneficiarii resurselor este 

următoarea: folosirea resurselor în 
limitele capacităţilor de regenerare.

În ciuda acestor rezultate înre-
gistrate în planul colaborării inter-
naţionale, mediul planetei a conti-
nuat să se deterioreze într-o manieră 
generală. În această situaţie, s-a că-
utat o nouă abordare, mai eficientă, 
care avea să se reflecte într-o con-
cepţie diferită asupra problematicii 
generale a protecţiei şi conservării 
factorilor naturali. Aceasta şi-a găsit 
expresia în două documente publi-
cate şi examinate în anul 1987 de 
Adunarea Generală a ONU, respec-
tiv studiul PNUM „Perspective în 
materia mediului până în anul 2000 
şi în continuare” şi raportul Comi-
siei Mondiale pentru Mediu şi Dez-
voltare (CMED), aşa-numitul „Ra-
port Brundtland”, intitulat „Viitorul 
nostru comun”.

În intenţia organizatorilor, Con-
ferinţa de la Rio trebuia să reali-
zeze un nou consens internaţional 
asupra unor teme de transcendenţă 
mondială, precum: protecţia atmo-
sferei (folosirea energiei, schimbă-
rile climatice, diminuarea stratului 
de ozon, contaminarea atmosferică 
transfrontalieră), protecţia resurse-
lor terestre, conservarea diversităţii 
biologice, protecţia resurselor de 
apă dulce, protecţia oceanelor, mă-
rilor şi zonelor de coastă, gestiunea 
raţională, din punct de vedere eco-
logic, a biotehnologiilor, deşeuri-
lor de produse şi deşeurilor toxice, 
creşterea calităţii vieţii şi a sănătăţii 
umane, ameliorarea condiţiilor de 
viaţă şi muncă ale săracilor, eradi-
carea sărăciei şi oprirea degradării 
mediului. 

Declaraţia de la Rio a recunoscut 
interesul tuturor de a „proteja inte-
gritatea sistemului ambiant şi a dez-
voltării mondiale. Conceptul dez-
voltării durabile, având în centrul 
său cerinţa integrării dimensiunilor 
ecologice în toate aspectele dezvol-
tării sociale, cuprinde şi importante 
semnificaţii juridice. Prezervarea 
mediului şi a valorilor sale pentru 
generaţiile prezente şi viitoare do-
bândeşte concreteţe şi însemnate 
valenţe în planul dreptului.
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Referitor la rezultatele concrete 
ale reuniunii, acestea s-au exprimat 
în adoptarea unor documente pre-
cum: Declaraţia de la Rio asupra 
mediului şi dezvoltării, supranumită 
Carta Terrei, Agenda 21‚ Convenţia 
asupra biodiversităţii, Convenţia-
cadru privind schimbările climatice, 
Declaraţia privind pădurile şi De-
claraţia privind deşertificarea.

Agenda 21 conţine un capitol 
dedicat aparte conservării diversi-
tăţii biologice. În preambul se men-
ţionează, în special, că producerea 
mărfurilor şi serviciilor, necesare 
populaţiei Planetei, depinde de di-
versitatea şi variabilitatea genelor, 
speciilor, populaţiilor şi ecosiste-
melor. Resursele biologice satisfac 
atât necesităţile de hrană, îmbrăcă-
minte, locuinţe, medicamente, cât 
şi necesitățile de hrană spirituală. 
Reducerea actuală a biodiversităţii 
este o consecinţă a activităţii umane 
şi reprezintă un pericol pentru soci-
etate. 

Este clar că acest document este 
orientat spre cooperarea internaţio-
nală, dar cuprinde un şir întreg de 
stipulări care trebuie realizate în 
plan naţional.

Printre scopurile propuse ale 
Agendei sunt şi următoarele: 

- elaborarea strategiilor naţio-
nale pentru conservarea diversităţii 
biologice şi utilizarea durabilă a re-
surselor biologice; 

- includerea strategiei de con-
servare a diversităţii biologice şi de 
utilizare durabilă a resurselor biolo-
gice în strategiile naţionale de dez-
voltare;

- crearea mecanismelor perfecţi-
onării utilizării durabile a biotehno-
logiilor.

Printre realizările documentelor 
de la Rio se înscrie prefigurarea unui 
nou principiu de drept internaţional, 
cel al responsabilităţii comune, dar 
diferenţiate a statelor.

În privinţa reglementărilor refe-
ritoare la protecţia mediului marin, 
menționăm Convenţia de la Bar-
celona privind Marea Mediterană, 
din 1976, care a fost completată, la 

14 octombrie 1994, prin Protocolul 
privind protecţia Mediteranei con-
tra poluării rezultate din explorarea 
şi exploatarea platoului continental, 
a fundului mării şi a subsolului său, 
la 10 iunie 1995; Protocolul privind 
zonele special protejate şi diversita-
tea biologică din Mediterană, iar la 1 
octombrie 1996; Protocolul privind 
prevenirea poluării Mării Meditera-
ne prin mişcările transfrontaliere de 
deşeuri periculoase şi eliminarea lor.

Consiliul Europei şi Organiza-
ţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică (OCDE) au jucat un rol 
de promotor în dezvoltarea dreptului 
convenţional european al mediului. 
Se cuvin menţionate, în acest con-
text, Convenţia relativă la conserva-
rea vieţii sălbatice şi mediului natu-
ral în Europa, elaborată de Consiliul 
Europei şi deschisă spre semnare la 
19 septembrie 1979, la Berna (ca 
document cu vocaţie continentală), 
ori Convenţia nordică privind pro-
tecţia mediului, semnată, la 19 fe-
bruarie 1974, în cadrul Consiliului 
Nordic de Danemarca, Finlanda, 
pentru elaborarea regulilor referi-
toare la cooperarea transfrontalieră 
în acest domeniu).

Referindu-ne la regimul juridic 
al protecției apelor continentale, în 
principal, se remarcă, Convenţia 
ONU asupra dreptului privind uti-
lizarea cursurilor internaţionale de 
apă în alte scopuri decât navigaţia 
(New York, 21 mai 1977). Totodată, 
Convenţia de la Helsinki (1992), ca 
tratat-cadru european, a fost concre-
tizată prin Convenţia de la Sofia (29 
iunie 1994) privind Dunărea şi Con-
venţia de la Berna (12 aprilie 1999) 
privind Rinul. 

În domeniul protecției solurilor, 
cea mai mare realizare o constituie 
adoptarea la Paris, la 17 iunie 1994, 
a Convenţiei ONU privind deşertifi-
carea, document preconizat în Capi-
tolul 12 al Agendei 21.

Protecția atmosferei și clima-
tului este reglementată de astfel de 
acte juridice internaționale, pre-
cum: Convenţia de la Geneva, din 
13 noiembrie 1979, asupra poluării 

atmosferice transfrontaliere la dis-
tanţe lungi a fost completat cu alte 
protocoale adiţionale vizând redu-
cerea emisiilor de sulf (Oslo, 14 
iunie 1994) şi de poluanţi organici 
persistenţi (Aarhus, 24 iunie 1998). 
Sistemul instituit prin Convenţia-
cadru privind schimbările clima-
tice (5 iunie 1992) a fost dezvoltat 
prin Protocolul de la Kyoto (1997). 
[11,p.53]

Convenţia privind biodiversita-
tea (1992) a stimulat reglementările 
internaţionale în domeniul protecției 
naturii și biodiversității. Convenţia 
stabileşte ca principiu director cel 
conform căruia statele au dreptul 
suveran de a-şi exploata propriile 
resurse după propriile lor politici de 
mediu şi conform responsabilităţii 
ca activităţile din cadrul jurisdicţi-
ei sau controlului lor să nu cauzeze 
deteriorări mediului altor state sau 
zonelor de dincolo de limitele juris-
dicţiei lor naţionale. 

Conferința-Cadru asupra 
Diversității Biologice din 1992 are 
ca obiective conservarea diversi-
tăţii biologice, utilizarea raţională 
a componentelor sale şi împărţirea 
corectă şi echitabilă a beneficiilor ce 
reies din utilizarea resurselor gene-
tice, inclusiv accesul corespunzător 
la resursele genetice şi prin transfer 
adecvat de tehnologii relevante, ţi-
nând cont de toate drepturile asupra 
acelor resurse şi tehnologii, şi prin 
finanţarea corespunzătoare.

Această Convenție s-a dovedit 
a fi prea puţin restrictivă şi lipsită 
de planuri de acţiune, deoarece nu 
figurează menţinerea vreunei obli-
gaţii financiare care să se refere la 
protejarea diversităţii genetice a an-
samblului lumii vii (faună şi floră), 
textul final fiind axat pe două puncte 
de vedere, atât al conservatoriştilor 
din ţările de nord, care considerau 
diversitatea biologică, un bun co-
mun al întregii umanităţi, cât şi al 
ţărilor din sud, care vor să utilizeze 
diversitatea biologică şi să o implice 
în dezvoltare.

În cadrul summit-ului mondial 
pentru dezvoltare durabilă (Johan-
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nesburg, 26 august – 4 septembrie 
2002) au fost adoptate două docu-
mente cu caracter declarativ: De-
claraţia de la Johannesburg privind 
dezvoltarea durabilă şi Planul de im-
plementare. Deşi este un document 
cu o valoare declaratorie, rămâne şi 
singurul cu caracter general, previ-
zional, adoptat de ultima reuniune 
mondială privind mediul.[14,p.93]

Clasificarea actelor juridice II. 
internaționale privind protecția 
mediului înconjurător

Rezultând din lucrările confe-
rinţelor internaţionale sau ale or-
ganizaţiilor internaţionale, aceste 
documente pot fi clasificate, după 
conţinutul lor, în 3 categorii: reco-
mandări directive, programe de ac-
ţiune şi declaraţii de principii.

Recomandările directive re-1. 
prezintă forma cea mai obişnuită pe 
care o au actele organismelor inter-
guvemamentale (universale ori re-
gionale) adresate statelor membre. 
Semnificaţiile juridice ale acestora 
sunt reduse, rolul lor fiind de a in-
dica statelor membre modul în care 
trebuie să-şi îndeplinească angaja-
mentele asumate prin aderarea la 
organizaţia respectivă. Recomandă-
rile directive sunt frecvent adoptate 
în domeniul protecţiei mediului. 
Astfel putem menţiona recomandă-
rile OCDE, precum cele ale rapor-
turilor dintre mediu şi economie, 
gestiunea resurselor naturale, deşe-
urile, produsele chimice, poluarea 
transfrontalieră, gestiunea zonelor 
de coastă, turismul etc. Astfel, Co-
misia Economică a ONU pentru Eu-
ropa a adoptat recomandări privind 
poluarea apei şi aerului, iar Consi-
liul Europei în domeniul protecţiei 
faunei şi florei sălbatice şi amenajă-
rii teritoriului.

Programele de acţiune. Ex-2. 
perienţe şi metode de lucru noi în 
practica convenţională, programe-
le de acţiune sunt şi ele acte având 
ca destinatar organizaţia care le-a 
adoptat, şi care prevăd acţiuni ce 
trebuie întreprinse într-o perioadă 
determinată.

Astfel, prima conferinţă mondi-

ală a ONU privind mediul (Stock-
holm, 1972) a adoptat „Planul de 
acţiune pentru mediu”, iar reuniunea 
de la Rio de Janeiro (1992) „Agenda 
21” care au servit şi servesc ca bază 
a acţiunii internaţionale în domeniul 
mediului.

De asemenea, sunt încadrate, în 
această categorie programele de ac-
ţiune adoptate de Comunităţile Eu-
ropene în domeniul protecţiei me-
diului în perioadele 1973-1997. La 
rândul său, Uniunea Internaţională 
pentru Conservarea Naturii (orga-
nizaţie cu un statut mixt, având în 
calitate de membri statele, organe 
statale şi asociaţii private), a propus 
comunităţii internaţionale un pro-
gram de acţiune denumit „Strategia 
mondială de conservare a mediu-
lui”, adoptat în 1980. Asemenea do-
cumente au fost adoptate în cadrul 
Programului PNUE privind mările 
regionale (alături de un şir de con-
venţii) pentru: Mediterana, Golful 
Persic, Marea Roşie şi Golfiil Aden, 
Africa de Vest şi Centrală etc

Declaraţiile de principii. De 3. 
aceeaşi natură cu documentele an-
terioare, declaraţiile se deosebesc 
de cele anterioare prin aceea că nu 
prevăd acţiuni concrete, ci stabilesc 
direcţii generale care trebuie reali-
zate de statele cărora li se atribuie. 
Astfel influenţează formarea regu-
lilor juridice în domeniile vizate, 
elaborând şi aprobând pentru prima 
dată norme şi valori care trebuie re-
cunoscute şi respectate de comuni-
tatea internaţională.

De regulă, după proclamarea 
principiilor de către declaraţii, aces-
tea sunt dezvoltate şi concretizate 
prin documente cu forţă juridică 
corespunzătoare. (Aşa, de exemplu, 
Declaraţia universală a drepturilor 
omului a fost urmată de cele două 
pacte din 1966).[15, p.84]

Implicarea Republicii III. 
Moldova în relațiile internaționale 
privind protecția mediului încon-
jurător

Republica Moldova este sem-
natară a unui şir de Convenţii inter-
naţionale cu privire la Conservarea 

biodiversităţii şi Protecţiei mediului 
și este obligată să asigure executa-
rea şi respectarea anumitor cerinţe 
ce ţin de protecţia mediului la nivel 
internaţional, inclusiv renovarea şi 
perfectarea legislaţiei ecologice – 
fapt care impune pregătirea specia-
liştilor tineri în domeniul dreptului 
internaţional al mediului.

În Republica Moldova putem 
constata, că intervenţia omului a de-
păşit limitele de stabilire a echilibru-
lui ecologic. Poluarea şi degradarea 
mediului în RM la unele capitole au 
devenit ireversibile. În consecinţă 
este pusă în pericol calitatea vieţii 
populaţiei, calitatea cea mai afectată 
din Europa (conform parametrilor 
demografici de bază – mortalităţii, 
morbidităţii, natalităţii, autorepro-
ducerii naturale a populaţiei, longe-
vităţii medii a vieţii).[2,p.74]

Concluzii.Tratatele referitoare 
la protecţia mediului cuprind frec-
vent procedeuri de amendare şi 
planuri de acţiune conţinând mă-
suri complementare. Multe dintre 
ele sunt acorduri-cadru care trebuie 
completate în timp prin protocoale 
adiţionale, iar în vederea aplicării 
trebuie să fie incorporate în dreptul 
naţional al statelor-părţi prin măsuri 
legislative intense.

Cooperarea internaţională se re-
levă a fi absolut necesară, fiindcă 
numai prin coordonarea eforturilor 
fiecărui stat în parte, prin adopta-
rea unor norme unitare cu privire la 
protecţia mediului se va răspunde 
eficient la cerinţele pe care le recla-
mă acţiunea de depăşire a actualei 
crize ecologice şi de preîntâmpinare 
a unor crize viitoare. 

În urma celor expuse, sesizăm 
că problemele protecției mediului 
înconjurător sunt intens discutate la 
nivel mondial, ca urmare a poluă-
rii masive a mediului înconjurător, 
generată de viața economică foarte 
intensă la nivel mondial. 

 Convențiile și Acordurile 
semnate nu au rezolvat în totalitate 
problema poluării mediului înconju-
rător, deoarece, la momentul actual, 
mediul înconjurător este poluat în 
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diferite proporții, în diferite regiuni 
ale lumii.
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Введение. Правовой ста-
тус личности представ-

ляет собой сложное системно-
структурное строение, юриди-
ческая конструкция которого 
включает в себя различные тес-
но взаимосвязанные между со-
бой элементы, определяющие 
на основании международных и 
национальных актов положение 
человека в социально-правовом 
измерении. Признавая структур-

ное строение, правоведы рас-
ходятся во мнении относительно 
того, какие элементы входят в 
структуру правового статуса, в 
том числе относятся ли к ее ком-
понентам принципы правового 
статуса личности. В этой связи 
проблемы определения струк-
туры, а также включения в нее 
принципов правового статуса не 
теряют своей актуальности.

Состояние исследования. 

УДК 34.023

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА ЛИЧНОСТИ

Наталья ШЕЛЕНГА,
докторант Университета Политических и Экономических 

Европейских знаний им. Константина Стере

В статье изложены результаты исследования проблемы определения ме-
ста и роли принципов в структуре правового статуса личности, продемон-
стрированы различные научные подходы к вопросу о включении принципов 
в систему элементов, определяющих положение человека в обществе и го-
сударстве, а также проанализированы содержание и виды принципов право-
вого статуса индивида. Автор приходит к выводу, что принципы следует 
рассматривать в качестве элемента, который устанавливает основу юриди-
ческих параметров личности и объединяет в одно целое комплекс структур-
ных элементов правового статуса. Анализируя содержание и виды прин-
ципов правового статуса, автор акцентирует внимание на необходимости 
юридического закрепления на уровне Конституции основных принципов 
правового статуса личности, в том числе такого основополагающего прин-
ципа как неотчуждаемость.

Ключевые слова: структура правового статуса личности, принципы 
правового статуса личности, элементы правового статуса личности, не-
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The article presents the results of a study the problem of determining the place 
and role of principles in the structure of a person’s legal status, demonstrates 
various scientific approaches to the inclusion principles in a system of elements 
that determine a person’s position in society and the state, and analyzes the content 
and types of principles of an individual’s legal status. The author comes to the 
conclusion that the principles should be considered as an element that establishes 
the basis of the legal parameters of the individual and combines into a whole 
complex structural elements of legal status. Analyzing the content and types of 
principles of legal status, the author focuses on the need for legal consolidation 
at the Constitution level the basic principles of a person’s legal status, including 
such a fundamental principle as inalienability.

Keywords: structure of a person’s legal status, principles of a person’s legal 
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В государственно - правовой 
теоретической мысли ни одна 
проблема не представляется на-
столько очевидной, оставаясь в 
то же время концептуально весь-
ма неопределенной и противо-
речивой, как вопрос целостного 
(системно-логического) понима-
ния правового статуса личности. 
Проблемы определения элемент-
ного состава правового статуса 
личности являются предметом 
оживленной дискуссии в юри-
дической науке. К исследова-
нию юридической конструкции 
правового статуса личности об-
ращались такие ведущие спе-
циалисты в области права как 
Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, 
В.А. Кучинский, Е.А. Лукашева, 
Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин, С.А. 
Авакьян и др., в трудах которых 
высказывались различные точки 
зрения относительно структуры 
правового статуса личности и 
места в нем правовых принци-
пов. Изучение научного мате-
риала с использованием общих и 
специальных методов познания 
объективной действительности 
(анализа, дедукции, индукции, 
системного подхода) позволило 
сформулировать собственные 
выводы относительно содержа-
ния принципов правового ста-
туса личности как структурного 
элемента его юридической кон-
струкции.

Целью статьи является ис-
следование имеющихся в юри-
дической науке подходов к опре-
делению места, роли и значения 
принципов как структурного 
элемента правового статуса лич-
ности, анализ их содержания и 
видов, а также обоснование важ-
ности и необходимости законо-
дательного закрепления осново-
полагающих принципов.

Изложение основного ма-
териала. В научной литературе 
представлены различные под-
ходы к вопросу об определении 
правового статуса личности и 
его структуры. Так, профессор 

Е.А. Лукашева рассматрива-
ет правовой статус только как 
единство прав, свобод и обязан-
ностей. Все другие элементы от-
носятся к «предстатусным» или 
«послестатусным» и составляют 
более широкое понятие - «право-
вое положение личности» [12, c. 
92-92]. 

Профессор Н.В. Витрук на-
зывает принципы, закрепленные 
в законе либо вытекающие из 
правовой природы отношений 
личности, общества и государ-
ства, особым, специфическим 
элементом правового положения 
личности, так как они опреде-
ляют сущность и содержание 
правового положения личности 
и его структурных элементов [4, 
c. 31-32]. 

Профессор Л. Д. Воеводин 
выделяет следующие составные 
элементы правового положения 
личности: 

1) гражданство как исходное 
начало формирования правового 
положения личности;

2) правосубъектность или об-
щая правоспособность; 

3) принципы правового поло-
жения личности; 

4) конституционные (основ-
ные) права и свободы человека 
и гражданина, занимающие цен-
тральное место в содержании 
основ правового положения лич-
ности; 

5) юридические обязанности; 
6) юридические гарантии или 

предусмотренные конституцией 
и законами условия и средства 
реализации прав и обязанностей 
личности [5, c. 30-38].

По мнению В.В. Невинского, 
данная точка зрения на конструк-
цию правового положения лич-
ности имеет ряд преимуществ, 
так как позволяет выделить объ-
ективно существующий крите-
рий для определения параметров 
(элементов), на основе которых 
можно выявить правовое поло-
жение личности - место и роль 
конкретной личности в обществе 

и государстве под углом зрения 
не только формально провозгла-
шенных прав, свобод и обязан-
ностей, но и условий их реализа-
ции [9, c. 19].

Признавая положительные 
стороны данной юридической 
конструкции, В.В. Невинский 
указывает и на ее изъяны. Не 
оправдано, по его мнению, при-
нижение роли юридических 
прав и обязанностей личности на 
фоне выведения на первое место 
таких составных элементов, как 
гражданство, правосубъектность 
и принципы правового статуса 
личности [9, c. 19]. 

В.В.Невинский поддержива-
ет точку зрения, согласно кото-
рой выделяются три уровня со-
ставных элементов содержания 
правового положения личности: 
права, свободы и обязанности 
как «ядро», стержень правового 
положения; гражданство, право-
субъектность и юридические га-
рантии как условия реализации 
прав, свобод и обязанностей; 
принципы правового положения 
личности как исходные, осново-
полагающие начала, интегриру-
ющие в себе нормативное содер-
жание регулирования прав, сво-
бод и обязанностей личности, а 
также условий их реализации [9, 
c. 20].

Т.А. Прудников и С.А. Егоров 
принципами правового статуса 
считают «признаваемые государ-
ством и закрепляемые в его кон-
ституции руководящие правовые 
идеи, начала, установки, исходя 
из которых осуществляются ре-
гулирование и пользование пра-
вами и свободами, выполнение 
обязанностей человека и граж-
данина» [13, c. 29].

С.В. Бабенко, определяя 
правовой статус личности как 
одну из важнейших политико-
правовых категорий, представля-
ющих собой совокупность прав, 
свобод, обязанностей и ответ-
ственности, которые признают-
ся за гражданами государством, 
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закрепляются в нормативно-
правовых актах и гарантируются 
законом, в соответствии с кото-
рым личность как субъект права 
координирует своё поведение в 
обществе [3, c. 16], отмечает, что 
появление принципов правово-
го статуса обусловлено теми же 
социально-экономическими и 
историческими предпосылками, 
что и основные права и свободы 
человека, с которыми они связа-
ны глубинными сущностно - ге-
нетическими связями. Так же, 
как и основные права человека, 
принципы обладают качеством 
общепризнанности междуна-
родным сообществом и закре-
плены в ряде универсальных 
международно-правовых доку-
ментов, прежде всего, во Всеоб-
щей декларации прав человека. 
Подчёркивая, что общепризнан-
ные принципы правового стату-
са личности являются также и 
принципами всего права, всей 
правовой системы демократи-
ческого гражданского общества, 
С.В. Бабенко приходит к выводу, 
что в системном единстве основ-
ные права человека и принципы 
его правового статуса образу-
ют основу, ядро права, право-
вой системы общества в целом, 
а принципы правового статуса 
человека образуют те главные 
основные «линии», с помощью 
которых основные права и сво-
боды, «пронизывая» общество, 
способствуют превращению го-
сударства из демократического 
гражданского общества в госу-
дарство правовое [3, c. 18].

Среди ученых нет единства 
мнений относительно того, какие 
принципы определяют правовое 
положение личности.

Многие принципы правово-
го положения личности имеют 
непосредственное закрепление 
в Конституции. Конституцион-
ные принципы, в свою очередь, 
определяют содержание более 
частных, специальных принци-
пов, находящих прямое закре-

пление или опосредованное вы-
ражение в текущем (отраслевом) 
законодательстве. Профессор 
С.А. Авакьян ставит принципы 
конституционного статуса лич-
ности на первое место и считает 
их определяющими содержание 
всех остальных элементов кон-
ституционного статуса. К таким 
принципам он относит неотъем-
лемость и неотчуждаемость прав 
и свобод человека и гражданина; 
юридическое равенство, то есть 
равноправие всех перед законом 
и судом; непосредственное дей-
ствие прав и свобод [10, c. 9].

С.В. Лаврентьев определяет 
принципы конституционного 
статуса личности как наиболее 
устойчивые, фундаментальные 
требования, закрепленные в нор-
мативных предписаниях консти-
туционного законодательства и 
соответствующих международ-
ных юридических источниках, 
обобщенно выражающие собой 
общепризнанные права, свобо-
ды и обязанности человека, а 
также основные закономерности 
формирования, осуществления и 
гарантирования конституцион-
ного статуса личности. К числу 
основных принципов он относит 
только те, которые, во-первых, 
прямо и непосредственно при-
частны к формированию, суще-
ствованию и гарантированию 
конституционных прав, свобод 
и обязанностей личности, как 
абстрактного представителя 
конкретного общества в целом, 
а во-вторых, защищенных не 
только внутригосударственной 
системой гарантий, но и между-
народной правозащитной систе-
мой. С этих позиций систему 
основных принципов консти-
туционного статуса личности 
будут образовывать такие его 
начала, как принцип гуманиз-
ма; принцип свободы; принцип 
равенства; принцип ответствен-
ности. Важнейшими доводами 
в пользу предложенной системы 
основных принципов конститу-

ционного статуса личности С.В. 
Лаврентьев называет следующие 
обстоятельства: а) они всегда 
первичны по отношению к дру-
гим принципам основ правового 
положения личности; б) в поле 
действия указанных принципов 
находятся все общественные от-
ношения, касающиеся консти-
туционного статуса личности; 
в) они относятся к всеобщим и 
универсальным принципам прав 
человека; г) без любого из этих 
принципов невозможно суще-
ствование конституционного 
статуса личности как целостного 
правового явления [8, c. 8].

Н.В. Витрук, разделяя по-
нятия правового положения и 
правового статуса и рассматри-
вая их в соотношении целого и 
части, соответственно разделяет 
все принципы на 2 группы: 1) 
общие принципы, распростра-
няющие свое действие на право-
вое положение в целом, на все 
его элементы, взятые в единстве 
и во взаимодействии, и 2) спе-
циальные (частные) принципы, 
действующие в отношении от-
дельных элементов правового 
положения личности - правового 
статуса, его юридических гаран-
тий, гражданства и правосубъ-
ектности личности, взятые как 
в статике, так и в динамике. При 
этом сам Н.В. Витрук делает 
оговорку, что отдельные общие 
принципы, по их внешнему вы-
ражению относящиеся к правам 
и свободам граждан, в действи-
тельности распространяются и 
на права, опосредующие граж-
данство, правосубъектность, 
юридические гарантии прав и 
свобод граждан. Поэтому многие 
принципы в равной мере могут 
быть отнесены как к правовому 
положению личности в целом, 
так и к ее правовому статусу, а, 
следовательно, отнесение прин-
ципа к числу общих или част-
ных, специальных носит весьма 
условный характер.

К общим принципам право-
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вого положения личности Н.В. 
Витрук относит принципы ува-
жения достоинства личности, 
признания человека, его прав и 
свобод высшей ценностью, ра-
венства всех перед законом и 
судом, признания, соблюдения 
и защиты общепризнанных прав 
и свобод человека и граждани-
на. Ко второй группе относятся 
следующие принципы: полно-
та прав и свобод и равенство 
обязанностей граждан; непо-
средственное действие прав и 
свобод человека и гражданина; 
допустимость ограничения прав 
и свобод человека и гражданина 
лишь в целях и случаях, уста-
новленных Конституцией; за-
прет злоупотребления правами 
и свободами; гарантированность 
государственной, в том числе су-
дебной, защиты прав и свобод 
человека; признание за каждым, 
находящимся под юрисдикци-
ей государства, права защищать 
свои права и свободы всеми спо-
собами, не запрещенными зако-
ном; признание международно-
правовой защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

Утверждая, что осуществле-
ние принципов правового статуса 
личности требует соответствую-
щего законодательного обеспе-
чения, участия государства в их 
гарантировании и защите С.В. 
Бабенко к числу основных прин-
ципов правового статуса лич-
ности предлагает следующие: 
демократизм как принцип право-
вого статуса и одновременно как 
сущностное свойство основных 
прав и свобод человека и гражда-
нина; верховенство Конституции 
страны; признание прав и свобод 
человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и 
нормам международного права; 
конституционность основных 
прав и свобод, то есть соответ-
ствие их смыслу, содержанию, 
принципам и нормам Конститу-
ции; неотчуждаемость основных 
прав человека; действие прав и 

свобод человека и гражданина 
лишь в пределах, не нарушаю-
щих прав и свобод других лиц; 
неограниченность действия от-
дельных видов прав (например, 
права на жизнь, на неприкосно-
венность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, защиту 
своей чести и достоинств и др.); 
возможность ограничения прав 
и свобод человека и гражданина 
лишь в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и 
безопасности государства; ра-
венство человека и гражданина 
перед законом и судом с государ-
ственным гарантированием ра-
венства прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, 
происхождения, имуществен-
ного должностного положения, 
места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объе-
динениям, а также других обсто-
ятельств; с запрещением любых 
форм ограничения прав граждан 
по признакам социальной, расо-
вой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности; с 
равными правами и свободам, а 
также равными возможностями 
для их реализации мужчины и 
женщины [3, c. 19-20].

Продемонстрируем закре-
пление принципов правового 
статуса личности на примере 
положений Конституции Респу-
блики Молдова. Для их характе-
ристики особое значение имеют 
положения Раздела I «Основные 
принципы» и Раздела II «Основ-
ные права, свободы и обязанно-
сти» Конституции Республики 
Молдова, в которых закреплены 
основы конституционного строя 
и правового статуса личности.

Ч.(3) ст. 1 Конституции Мол-
довы закрепляет, что Республи-
ка Молдова - демократическое 

правовое государство, в котором 
достоинство человека, его права 
и свободы, свободное развитие 
человеческой личности, справед-
ливость и политический плюра-
лизм являются высшими ценно-
стями и гарантируются. Данное 
положение Конституции РМ 
представляет собой конституци-
онный принцип правового поло-
жения личности и характеризует 
основу конституционного строя 
Молдовы как демократического 
правового государств. Это все-
охватывающий универсальный 
принцип, который получает свое 
раскрытие через содержание 
всех других принципов, харак-
теризующих взаимосвязи лич-
ности, гражданского общества и 
правового государства. Консти-
туционная целевая установка о 
человеке, его правах и свободах 
как высшей ценности определя-
ет смысл и содержание законов, 
деятельность законодательных, 
исполнительных органов, судеб-
ной и иной правоприменитель-
ной практики. Указанный прин-
цип налагает на государство 
конституционную обязанность 
по уважению и защите личности 
(ст. 16 Конституции РМ), что, 
по мнению К. Гурин, «укрепля-
ет положение человека в свете 
охраняемых государством цен-
ностей» [1, c. 86].

Уважение человеческого до-
стоинства является одним из 
основных принципов правового 
статуса, который находит свое 
закрепление в конституциях со-
временных государств. Целям 
защиты достоинства человека 
служат конституционные по-
ложения, обеспечивающие ува-
жение и охрану интимной, се-
мейной и частной жизни (ст. 28 
Конституции Молдовы), гаран-
тированность права на жизнь, 
физическую и психическую не-
прикосновенность (ч.(1) ст. 24 
Конституции РМ), запрет пыток, 
жестокого, бесчеловечного либо 
унижающему достоинство нака-
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зания или обращения (ч.(2) ст. 24 
Конституции РМ).

Еще один важный принцип 
правового статуса - равенство 
всех перед законом и судом. Ч.(2) 
ст. 16 Конституции Республи-
ки Молдовы закрепляет, что все 
граждане Республики Молдова 
равны перед законом и властя-
ми независимо от расы, нацио-
нальности, этнического проис-
хождения, языка, религии, пола, 
взглядов, политической принад-
лежности, имущественного по-
ложения или социального проис-
хождения. Corneliu Gurin предла-
гает разделить рассматриваемые 
положения на две части: 1) ра-
венство граждан перед законом 
и органами публичной власти; 
2) запрет на дискриминацию по 
указанным критериям [1, c. 86].

Положения ч. (2) ст. 16 Кон-
ституции Республики Молдовы 
соответствуют ст. 7 Всеобщей 
декларации прав человека, про-
возгласившей, что все люди рав-
ны перед законом и имеют право, 
без всякого различия, на равную 
защиту законом. Юридическое 
(формальное) равенство всех 
перед законом по своему содер-
жанию означает, во-первых, ра-
венство прав и свобод человека 
и гражданина (равноправие), во-
вторых, равенство юридических 
обязанностей граждан и других 
лиц, в-третьих, равные основания 
юридической ответственности за 
нарушения закона, в-четвертых, 
равенство перед судом (равное 
правосудие для всех). Юридиче-
ское равенство становится более 
реальным, действенным, если 
оно подкрепляется социальным 
равенством, т.е. равенством со-
циальных возможностей. Поэто-
му мало провозгласить юридиче-
ское равенство, важно постоянно 
заботиться о возможности всех 
осуществить равенство реально 
на практике в силу выравнива-
ния социального статуса людей, 
их возможностей. 

Принцип равенства тесно 

связан и логически согласуется 
с конституционным положени-
ем, согласно которому каждый 
человек имеет право на призна-
ние его правосубъектности (ст. 
23 Конституции РМ). Принцип 
равенства правосубъектности 
означает, что каждый имеет воз-
можность быть субъектом права, 
вступать в правовые отношения, 
приобретать для себя субъектив-
ные права и юридические обя-
занности. А, Смокинэ отмечает: 
«Право на признание правосубъ-
ектности означает признание су-
ществования индивида. Помимо 
духовного и физического суще-
ствования человек должен быть 
признан юридически. Без этого 
права индивид не существует как 
правовой субъект и не может об-
ладать другими правами, вклю-
чая право на жизнь» [1, c. 111].

Важным принципом право-
вого положения личности, на-
шедшим свое закрепление в 
Конституции Молдовы, является 
принцип недопустимости огра-
ничения прав и свобод. Согласно 
ст. 54 Конституции в Республи-
ке Молдова не могут быть при-
няты законы, запрещающие или 
умаляющие права и основные 
свободы человека и граждани-
на. Осуществление прав и сво-
бод не подлежит никаким огра-
ничениям, кроме тех, которые 
предусмотрены законом, соот-
ветствуют общепризнанным 
нормам международного права и 
необходимы в интересах нацио-
нальной безопасности, террито-
риальной целостности, экономи-
ческого благосостояния страны, 
общественного порядка, в целях 
предотвращения массовых бес-
порядков и преступлений, защи-
ты прав, свобод и достоинства 
других лиц, предотвращения 
разглашения информации, по-
лученной конфиденциально, 
или обеспечения авторитета и 
беспристрастности правосудия. 
При этом, ограничение должно 
соответствовать обстоятельству, 

вызвавшему его, и не может за-
трагивать существование самого 
права или свободы. В то же вре-
мя, не допускается ограничение 
ряда прав, в частности, преду-
смотренных в статьях 20-24 Кон-
ституции Республики Молдова. 

Как видим, ограничение прав 
и свобод человека и гражданина 
допустимо только в целях, уста-
новленных Конституцией. Это 
объясняется необходимостью ис-
ключения неоправданных огра-
ничений, произвола, возможного 
злоупотребления со стороны го-
сударственных властей и долж-
ностных лиц. Ограничения прав и 
свобод не должны быть чрезмер-
ными, не соответствующими кон-
кретной ситуации и той цели, ко-
торая определена Конституцией. 

Исследуя конституционные 
основы ограничения прав лич-
ности в Республике Молдова, 
профессор А. Смокинэ отмечает: 
«Без ограничений права челове-
ка не могут быть реализованы на 
практике и останутся лишь кра-
сивой декларацией... Естествен-
ная свобода является изначаль-
ным и абсолютным явлением, 
которым наделен человек от рож-
дения и которое заканчивается 
вместе с его смертью. Вместе с 
тем, она приобретает ограничен-
ный характер вследствие того, 
что индивид проживает в обще-
стве подобных ему существ, где 
их потребности и интересы раз-
нятся, порой заходя в глубокие 
противоречия» [14, c. 304]. 

Исследуя природу ограничи-
тельных норм и их влияние на 
эффективность права, доктор 
юридических наук Р. Греку отме-
чает, что «следует использовать 
правоохранительный потенциал 
юридических норм ограничи-
тельного характера, направлен-
ных на регламентирование нега-
тивных обязательств государства 
по соблюдению прав человека» 
[7, c. 133]. 

На возможность ограни-
чения прав и свобод человека 
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при определенных основаниях 
указывают ст. 29 Всеобщей де-
кларации прав человека, ст. 4 
Международного пакта о граж-
данских и политических правах, 
например, в условиях официаль-
но объявленного чрезвычайного 
положения (в случаях эпидемий, 
межнациональных конфликтов, 
стихийных бедствий, массовых 
беспорядков и др.).

Таким образом, Конституция 
Республики Молдова утверждает 
основные принципы правового 
статуса личности как основопо-
лагающие, фундаментальные на-
чала определения положения че-
ловека в обществе и государстве. 
Однако в теоретико-правовой 
науке, международно-правовых 
актах, конституциях современ-
ных государств находят свое вы-
ражение и другие общепризнан-
ные принципы. 

К таким принципам относит-
ся принцип неотчуждаемости 
прав и свобод. Неотчуждаемые 
права человека являются фор-
мой выражения личной свобо-
ды, которая изначально принад-
лежит человеку от рождения, в 
силу его природного существа, 
а не дана ему какой-то внешней 
властью. Неотчуждаемость как 
свойство основных прав челове-
ка имеет уже не только природ-
ное, но и правовое содержание 
и поэтому распространяется не 
только на естественные, но и на 
другие основные права челове-
ка [15, c. 158]. «Без реализации 
всех принадлежащих человеку 
основных неотчуждаемых прав, 
- отмечает К.К. Гасанов - невоз-
можна полноценная жизнедея-
тельность индивида. Не призна-
вая неотчуждаемости основных 
прав, произвольно ограничивая 
их, препятствуя осуществлению, 
любое государство действует 
противоправно» [6, c. 135]. 

По мнению Л.А. Нудненко 
неотчуждаемый характер основ-
ных прав и свобод личности 
означает следующее:

– человек и его неотъемлемые 
права признаются абсолютной 
ценностью, а интересы государ-
ства - относительной; 

– государство в лице своих 
органов и должностных лиц не 
может ни отнять, ни ограничить 
основные права и свободы чело-
века и гражданина, а временные 
отдельные ограничения прав и 
свобод с указанием пределов 
и срока их действия возможны 
только в исключительных слу-
чаях для обеспечения безопас-
ности граждан и защиты кон-
ституционного строя и только в 
соответствии с законом, при том, 
что определенные права и свобо-
ды не подлежат ограничению ни 
при каких обстоятельствах;

– человек не может отказаться 
или передать другим лицам при-
надлежащие ему основные права 
и свободы [11, c. 39].

Исследуя содержание неот-
чуждаемости основных прав че-
ловека, К.К. Гасанов отмечает: 
«Неотчуждаемость основных 
прав - это отсутствие у кого бы 
то ни было права лишать челове-
ка основных возможностей жиз-
недеятельности, вытекающих из 
его индивидуальной природы; 
это такое состояние основного 
права человека, которое харак-
теризуется ненарушимостью его 
сущности и абсолютного значе-
ния личности, гарантированно-
стью процессов реализации пра-
ва и правовой защиты человека» 
[6, c. 10].

Принцип неотчуждаемости 
прав человек тесно связан с не-
допустимостью их ограничения. 
Ограничение прав и свобод воз-
можно в отдельных исключи-
тельных случаях, прямо преду-
смотренных законодательством, 
количество которых в последнее 
время возрастает. Такое расши-
рение возможностей ограниче-
ния прав, по мнению отдельных 
авторов, объясняется мотивами 
социальной солидарности. По 
мнению И.А. Алебастровой, 

принцип неотчуждаемости не 
стоит абсолютизировать и трак-
товать буквально, исходя из того, 
что основной его функцией яв-
ляется не допустить произволь-
ных (но вовсе не каких бы то 
ни было) ограничений свободы 
личности [2, c. 93-96].

Принцип неотчуждаемости 
прав и свобод человека имеет 
международно-правовое при-
знание и закреплен в междуна-
родных актах о правах человека. 
Так, Всеобщая декларация прав 
человека в преамбуле определя-
ет, что признание неотъемлемых 
прав всех членов человеческой 
семьи является основой свобо-
ды, справедливости и всеобщего 
мира.

В конституциях современных 
государств содержание принци-
па неотчуждаемости основных 
прав и свобод человека раскры-
вается в положениях о призна-
нии прав и свобод в качестве 
высшей ценности общества и 
государства, гарантированности 
прав и свобод, соответствии их 
общепризнанным принципам и 
нормам международного права, 
осуществлении без ущерба пра-
вам и свободам других лиц, не-
допустимости нарушения или 
ограничения.

 Выводы. Исследовав 
принципы правового стату-
са личности как структурный 
элемент его юридической кон-
струкции, необходимо отметить 
следующее. Принципы право-
вого статуса личности следует 
рассматривать как один из до-
полнительных, «спутниковых» 
элементов правового статуса 
личности, так как они составля-
ют теоретико-методологический 
и правовой стержень, основу 
юридических параметров лично-
сти, цементируют, объединяют в 
одно целое комплекс структур-
ных элементов правового стату-
са личности, дают философско-
идеологическое его обоснова-
ние.
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К основным принципам сле-
дует отнести принципы уважения 
достоинства личности, призна-
ния человека, его прав и свобод 
высшей ценностью, равенства 
всех перед законом и судом, не-
допустимости ограничения прав 
и свобод, неотчуждаемости. Ду-
мается, что при характеристике 
правового статуса личности все 
указанные принципы должны 
рассматриваться в совокупно-
сти, образуя целостную систе-
му основополагающих начал и 
идей, которые ложатся в основу 
понимания социально-правового 
измерения личности. Однако, на 
наш взгляд, первостепенное зна-
чение имеют те принципы, кото-
рые закреплены в Конституции 
государства в соответствии с по-
ложениями международных ак-
тов и отражают основы общего 
(конституционного) правового 
статуса. Эти принципы, в свою 
очередь, будут конкретизиро-
ваться и дополняться теми, кото-
рые закрепляются в отраслевом 
законодательстве и определяют 
специальный и индивидуальный 
статусы человека. 

С учетом основополагающего 
значения принципа неотчуждае-
мости прав человека представля-
ется обоснованным его самостоя-
тельное закрепление в конститу-
ционных нормах. Комплексный 
анализ положений Конституции 
Республика Молдова (ст.ст. 1, 7, 
15, 16, 54, 142) показывает, что 
отдельные элементы принципа 
неотчуждаемости прав челове-
ка получают свое нормативное 
оформление. На наш взгляд, не-
обходимо дополнить ст. 15 Кон-
ституции Республики Молдова 
частью (2) следующего содержа-
ния: «Основные права и свободы 
человека носят неотчуждаемый 
характер». Соответственно, само 
название статьи 15 Конституции 
Республики Молдова обозначить 
следующим образом: «Универ-
сальность и неотчуждаемость».
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Постановка проблемы. 
Временем зарождения 

современных демократий, отли-
чающихся в наши дни экономи-
ческим процветанием, высоким 
уровнем развития человеческого 
потенциала и богатством воз-
можностей для свободного раз-
вития личности, считается время, 
когда именно такие задачи были 
ясно сформулированы в качестве 
основных для государства и как 
таковые всерьез были перед ним 
поставлены. Тема, связанная с 
принципом разделения властей 
в истории, теории государства и 
права, конституционном праве 
является достаточно актуальной 
на современном этапе, особенно 
для стран постсоветского про-
странства государства. Связано 
это в первую очередь с тем, что 
в советское время, на протяже-
нии длительного исторического 

периода данная тема не находи-
ла отражения в отечественной 
правовой концепции, более того, 
сам факт разделения властей от-
рицался как идеологически несо-
ответствующий общей стратеги-
ческой цели социалистического 
государства.

Целью и задачей статьи явля-
ется теоретико-правовой анализ 
становления и развития концеп-
ции разделения властей на раз-
ных этапах развития государства 
в различных странах мира, выяв-
ление устойчивых признаков на-
личия разделения властей и тен-
денций развития данной теории 
на современном этапе. 

Состояние исследования. 
Идеи разделения государствен-
ной власти связывают с именами 
англичанина Д. Локка и францу-
зом Ш.Л. Монтескье [1, 2]. С тех 
пор над принципом разделения 

государственной власти раз-
мышляли многие зарубежные и 
отечественные государствоведы: 
Т. Гоббс [3], Ф.Кокошкин [4], Н 
Коркунов [5] и др. В современ-
ной период по данной пробле-
матике в различных контекстах 
выступали со своими размыш-
лениями такие специалисты 
как Г. Аворник [6], В. Попа [7], 
А. Арсени [8], Н. Блажич [9], в 
Нерсесянц [10] и др. Однако на-
учных работ, специально посвя-
щенных принципу разделения 
государственной власти, явно 
недостаточно.

Методы и используемые ма-
териалы. Использование обще-
научных и специальных методов 
позволило комплексно и систем-
но подойти к исследованию тео-
ретической основы развития, со-
держания и применения концеп-
ции разделения властей, как на 
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разных исторических этапах, так 
и в современном государстве. 

Использование метода истори-
зма способствовало многоаспек-
тно изучить вопросы зарождения 
и постепенного развития концеп-
ции разделения властей, практи-
ки ее применения в различных 
исторических условиях. Это 
дало нам возможность осмыс-
лить закономерности сложного и 
противоречивого пути эволюции 
доктрины разделения властей, ко-
торый не отличался плавностью 
и безошибочностью. Исследова-
ние проведено с использованием 
понятийного аппарата и нарабо-
ток теории государства и права о 
сущности и содержании принци-
па разделения властей и практики 
его воплощения.

Изложение основного мате-
риала. С момента возникновения 
государства лучшие представите-
ли человечества пытались найти 
наиболее «оптимальное сочета-
ние между необходимостью со-
циального регулирования, власт-
ными претензиями государствен-
ного аппарата и возможностью 
свободного развития общества» 
[11]. Теологи, философы, ученые 
искали ответ на один из самых 
сложных вопросов социального 
бытия: «как примирить приро-
ду государственной власти с по-
требностью свободы личности» 
[11]. Своеобразным ответом на 
этот вопрос стало создание не-
скольких научных концепций, 
впоследствии объединенных в 
единую теорию о формах осу-
ществления государственной 
власти и ее политической орга-
низации. Такая теория в науке 
государственного права получила 
название «теории разделения вла-
стей», основу которой составляет 
идеологическое, научное и прак-
тическое содержание принципа 
разделения властей. Сегодня эта 
теория сочетает в себе элементы 
универсальной мировоззренче-
ской доктрины, и практического 
политико-правового опыта госу-
дарственного управления.

Теория разделения властей воз-
никла в результате предшествую-
щих ей периодов социально-

политического развития и на-
копления исторического опыта 
в организации государственно-
правовой жизни и поддержании 
стабильности в обществе и госу-
дарстве.

Разделение власти историче-
ски сложилось на самых ранних 
этапах формирования государства 
и вылилось в «специализацию 
власти разных лиц и институ-
тов», где, в итоге, обнаружились 
две устойчивые тенденции: «кон-
центрация власти в одних руках 
или в одном институте и потреб-
ность разделить власть, труд и от-
ветственность» [12, c. 5]. 

В контексте рассмотрения 
разделения властей следует от-
метить оригинальность античной 
интерпретации личности и граж-
данского общества, понимание 
особенностей их взаимодействия 
с государством и отдельными его 
институтами, поскольку ориен-
тир на общественный интерес и 
права личности стали опорой и 
образцом для западноевропей-
ской политической и правовой 
культуры. Древнегреческие пред-
ставления о власти сформиро-
вались в общем русле мифоло-
гических представлений о том, 
что государство (полис) и законы 
имеют божественное происхо-
ждение и опираются на высшую 
справедливость. Все категории, 
входящие в систему ценностей 
древнегреческой цивилизации, 
объединяет общий источник 
возникновения. Таким источни-
ком является демократическое 
устройство первых государств-
полисов и мифологическое пред-
ставление о божественной при-
роде законов социального обще-
жития, основанных на принципе 
справедливости. В то время пра-
вом признавалось только такое 
притязание, которое соответство-
вало понятиям о справедливости. 
Развитие древнегреческой право-
вой мысли происходило в контек-
сте поиска естественно-правовой 
связи полиса-государства и лич-
ности на основе принципов спра-
ведливости, равенства и граждан-
ской свободы. Идеи тонкой связи 
справедливости, полиса и закона 

высказал в своих поэмах «Теого-
ния» и «Труды и дни» Гесиод, за-
тем в качестве отражения косми-
ческого порядка и божественного 
разума трактовал полис и его за-
коны Гераклид. С точки зрения 
Солона «параметрами политики» 
были: закон, право и сила. 

Огромный вклад в разработку 
политико-правовых принципов 
античного мира внес Аристотель, 
с именем которого связано воз-
никновение политической науки. 
В контексте разделения властей 
Аристотель в «Политике» писал, 
что в любом государстве имеется 
три элемента: законосовещатель-
ный орган, магистратуры и судеб-
ные органы [13, c. 117].

Полибий наилучшим считал 
такое устройство государства, где 
власть поделена между консулом, 
сенатом и народным собранием, 
которые должны одновременно 
и поддерживать и сдерживать от 
злоупотреблений друг друга [14, 
c. 19].

На смену античному полису и 
империи с республиканскими ин-
ститутами власти приходит сред-
невековое мировоззрение, осно-
ванное на системе вассалитета-
сюзеренитета и принципах 
христианской морали. Именно 
в это время складывается клас-
сическое государство, которое 
отделяется от общества и приоб-
ретает признаки самостоятельно-
го социального института. Стоит 
обратить внимание, что в эпоху 
средневековья создаются основы 
современной государственности, 
возникает само понятие «госу-
дарственный аппарат», смыс-
лом которого становится четкая 
государственно-властная иерар-
хия специальных органов управ-
ления. Концепция божественного 
происхождения власти едва ли 
совмещалась принципами раз-
деления властей. Ф. Аквинский, 
яркий последователь Аристотеля 
и Платона, в своих работах «О 
правлении властителей, «Сумма 
теологии»» писал, что государ-
ство должно стоять на страже 
внешней нравственности лич-
ности, а церковь - внутреннего 
его мира. Разделение властей он 
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усматривал между церковью и 
монархом, а монархию - высшей 
формой проявления власти [13, 
c. 22]. Близко подошел к вопро-
су о необходимости разделения 
властей М. Падуанский, который 
отграничил законодательную и 
исполнительную власть. Народ 
олицетворяет, по его мнению, «за-
конодательную функцию, форми-
рует и осуществляет контроль 
над правительственными орга-
нами. Правительство занимается 
исполнением закона и на основе 
закона. Наряду с этими функция-
ми Правительство осуществляет 
правосудие и должно быть подот-
четно народу» [12, c. 12].

Важнейшим этапом, подгото-
вившим все основные идейные, 
теоретические духовные пред-
посылки для дальнейшей разра-
ботки концепции разделения вла-
стей, стала Реформация. Первый 
шаг был сделан М. Лютером, ко-
торый в своей борьбе католициз-
мом отверг право не только отцов 
церкви, но самой церкви стоять 
над Библией. Дальше Лютера по-
шел Ж. Кальвин со своим учени-
ем об изначальном предопределе-
нии одних вечной гибели, других 
вечному блаженству. Хотя сам 
Кальвин об этом прямо и не го-
ворил, логика его доктрины вела 
формированию совершенно иной 
картины мира. Всемогущий, все-
ведущий Господь, до сотворения 
мира предопределивший не толь-
ко спасение одних, гибель других, 
но весь дальнейший ход истории, 
не вмешивается ход вещей, но 
постоянно направляет его своей 
волей. Такая картина мира под-
разумевает наличие своего рода 
закона, механизма. Так, сущность 
взаимоотношений человека и 
государства в период Реформа-
ции сосредоточилось в понятии 
«государство-механизм», которое 
можно изучать и, совершенство-
вать, существенно отличались от 
государства и общества, вырас-
тающих на почве обычаев, ухо-
дящих корнями в историческую 
глубину, отвергающих попытки 
радикального изменения. 

Первый шаг на пути констру-
ирования рационалистической 

модели государственного устрой-
ства был сделан представителя-
ми английского Просвещения, 
заложившими фундамент той 
государственно-правовой кон-
цепции, частью которой является 
концепция разделения властей. 
Одной из первых деклараций 
нового порядка стала работа Т. 
Гоббса «Левиафан, или Мате-
рия, форма и власть государства 
церковного и гражданского» [3]. 
Несмотря на такую достаточно 
традиционную для того времени 
интерпретацию государственной 
власти, было сделано главное: 
во-первых, была проведена ана-
логия между государством и чу-
довищем (совершенно не важно, 
что в толковании Гоббса данная 
аналогия имела более положи-
тельный, нежели отрицательный 
смысл), во-вторых, прозвучала 
мысль о договорной природе го-
сударственной власти.

Однако, как основополагаю-
щий принцип составного учения 
о демократическом государстве 
принцип разделения властей был 
сформулирован Д. Локком и раз-
вит впоследствии Ш. Монтескье. 
При этом теоретическая база 
была подготовлена всем объек-
тивным ходом истории, а толч-
ком к её оформлению послужили 
буржуазные революции в Англии 
в1640-1648 гг. и во Франции в 
1789-1794 гг. Компромисс между 
дворянством и буржуазией, о ко-
тором речь шла в предыдущем 
параграфе, стал важнейшей пред-
посылкой появления концепции, 
сформулированной Дж. Локком. 
С самого начала Дж. Локк реши-
тельно порвал исходившую от Т. 
Гоббса традицию отношения к 
монархии. Он прямо и недвусмыс-
ленно отверг ее: «..абсолютная 
монархия, которую некоторые 
счита ют единственной формой 
правления мире, на самом деле 
несовмес тима с гражданским 
обществом и, следовательно, не 
может быть фор мой гражданско-
го правления». [14, с. 312]. «Локк 
был сторонником решительного 
перевода средневековой монар-
хии на современные рельсы, он 
не бо ялся разрыва изжившей себя 

традиции»[16,с. 43]. Описанная 
Локком система, в которую вхо-
дили законодательная, исполни-
тельная судебная власти, в нема-
лой степени напоминает систему, 
если не динамического, то хотя 
бы статического равновесия.

Монтескье широко известен 
как автор классической триады 
властей, предотвращающих де-
спотию и узурпацию власти. Раз-
деление властей, по мнению ве-
ликого французского мыслителя, 
не является, и не может являться, 
результатом субъективных дей-
ствий, а глубокого знания «при-
роды вещей». Действительно, 
полномочия законодательной вла-
сти неприемлемы для передачи 
исполнительной власти и наобо-
рот. Так же, как и ни одна из этих 
властей не подходит для приня-
тия и использования полномочий 
судебной власти, которые, в свою 
очередь, не должны участвовать 
в законодательной или исполни-
тельной деятельности. Он считал, 
что «полицентричность власти 
проявляется в разделении субъ-
ектов, которые ее выражают» [17, 
с. 78], т.е. в разнообразии высших 
органов власти. Сначала, в пред-
дверии рассуждений о балансе 
властей, Монтескье была сформу-
лирована идея, согласно которой 
свобода заключается в том, чтобы 
зависеть только от законов.

Монтескье верит, что поли-
тическая свобода в отношении 
государственного строя возмож-
на путем проведения разделения 
властей, а в отношении индивида 
возможна посредством установ-
ления билля о правах, защищае-
мого стабильным правопорядком, 
который был установлен благода-
ря разделению властей. Монте-
скье был первым, кто выдвинул 
идею о необходимости дополнить 
принцип разделения властей си-
стемой сдержек и противовесов. 
Французский мыслитель не огра-
ничился этим, а предложил кон-
кретные механизмы сдерживания 
и контроля.

Руссо критиковал ряд положе-
ний Ш.Монтескье и саму форму-
лу «разделение властей», не смо-
тря на то, что первая Конституция 
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Франции прямо закрепляла, что 
«общество, в котором не обеспе-
чено пользование правами и не 
проведено разделение властей, не 
имеет конституции» [18, с. 132]. 
Теоретическую позицию Руссо 
по этой проблеме характеризуют 
два принципиальных положения: 
разные проявления верховной 
власти вытекают из единого суве-
ренитета государства; разделение 
властей есть не что иное как раз-
деление функций государства.

Выводы. В результате про-
веденного анализа историко-
правовых истоков появления и 
эволюции теории разделения вла-
стей, научных источников, были 
сформулированы некоторые вы-
воды.

Итак, феномен концепции раз-
деления властей прошел слож-
ный путь исторического развития 
и в своем современном состоя-
нии представляет итог взаимо-
действия различных правовых и 
политических оснований, резуль-
тат воздействия на формирование 
правовой модели общемировой 
политической и правовой мысли. 

Теория разделения властей 
возникла в результате пред-
шествующих ей периодов 
социально-политического раз-
вития и накопления истори-
ческого опыта в организации 
государственно-правовой жизни 
и поддержании стабильности в 
обществе и государстве. Именно 
в историко-теоретической при-
вязке возможно раскрыть содер-
жание концепции разделения вла-
стей в конкретном государстве, ее 
практический смысл и государ-
ственное назначение. Без учета и 
анализа социального фона весьма 
затруднительно понять не только 
генезис, но и назначение теории 
разделения властей, заложенный 
в ней потенциал.

Как и другие политико-
правовые теории, концепция раз-
деления властей находит свои 
зачатки во взглядах мыслителей 
античности. Уникальная полити-

ческая и правовая культура Древ-
ней Греции стала той платфор-
мой, на которой сформировались 
основные ценности и категории 
современной цивилизации. Важ-
ный вклад в возникновении идей 
разделения властей внесли Ари-
стотель, Полибий, Платон. 

При всей значимости эпохи 
средневековья следует все же 
признать, яркими представите-
лями которой были Ф Аквин-
ский, М. Падуанский, что более 
важным этапом, подготовившим 
основные идейные, теоретиче-
ские и духовные предпосылки 
для дальнейшей разработки и мо-
дернизации концепции разделе-
ния властей, стали Реформация и 
Просвещение.

Цельное оформление теории 
разделения властей получает в 
период, предшествующий эпохе 
великих буржуазных революций 
в Европе, прежде всего в Англии 
и Франции. Указанный период со-
впадает со становлением общей 
теории правового государства, 
что подтверждает тезис о нераз-
рывном единстве правового го-
сударства и разделения властей. 
Классическая теория разделения 
властей была разработана Ш. 
Монтескье, развита Д. Локком. 
Учение Монтескьё о разделении 
властей на законодательную, ис-
полнительную и судебную было 
сформулировано применительно 
к социально-историческим усло-
виям постфеодальной Франции. 
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