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Introducere. Problema locu-
lui şi rolului persoanei în spa-

ţiul juridico-statal şi în cadrul siste-
mului politic al societăţii contem-
porane este una deosebit de actuală 
pentru doctrina juridică şi practica 
socială. În prezent, modernizarea 
societăţii a accentuat şi mai mult 
semnificaţia deosebită a statutu-
lui juridic al persoanei. Respectiv, 
aceasta este considerată una din-
tre cele mai importante categorii 
politico-juridice, strâns legate de 
structura socială a societăţii, nive-
lul democraţiei şi starea legalităţii 
[1, p. 91]. 

Dincolo de semnificația deo-
sebită a acestui concept, atragem 
atenția că doctrina operează și cu 
alte noțiuni apropiate cum ar fi, 
situație juridică și condiție juridi-
că, care astfel crează o confuzie în 
ceea ce privește conținutul seman-
tic al statutului juridic. 

În literatura de specialitate, în 
cea mai mare parte, noţiunile de 
statut, condiție și situație sunt tra-
tate ca sinonime, considerându-se 
că nu are sens să se facă distincția 

între ele. Înviziunea noastră în să, 
acest polisemantism nu contribu-
ie la o percepție clară și o analiză 
adecvată a unor categorii-cheie ale 
dreptului. Suntem de părerea că în-
ciuda identității etimologice a ter-
menelor statut, condiție și situație, 
convenţional, înțelesul lor este unul 
diferit [6, p. 55]. Evident, o aseme-
nea poziție este susținută și de alți 
cercetători. Cu toate acestea, nu 
poate fi atestat un consens referitor 
la criteriile care ar permite diferen-
ţierea noțiunilor date. Totodată, nu 
este conturat minimul elementelor 
structurale, necesar pentru definiti-
varea lor [8, p. 10].

Scopul studiului. Pornind de la 
cele menționate, în prezentul arti-
col științific ne propunem o succin-
tă a bordare a termenilor în cauză în 
vederea precizării conținutului lor 
semantic și identificării corelației 
dintre ele.

Discuții și rezultate obținute.
Din punct de vedere etimologic, 
termenul statut provine de la cu-
vântul latin statutum – a statua, a 
decide, a ordona. În sens obişnuit, 

potrivit unor cercetători, statutul 
semnifică: prestigiu; situaţia stabilă 
în interiorul sistemului social, lega-
tă de anumite aşteptări, drepturi şi 
obligaţii etc.; reputaţie pozitivă sau 
negativă, autoritatea persoanei în 
cadrul anumitor relaţii sociale [22, 
p. 219].

În sociologie, statutul (numit 
şi status) este privit ca o poziţie în 
cadrul unui sistem social, precum 
ar fi cea de „copil” sau „părinte”. 
Respectiv, statutul indică ceea ce 
omul este. Fiecare om dispune de 
câteva statusuri concomitent. De 
exemplu, un adolescent este fiu 
pentru părinţii săi, este frate pentru 
sora sa, prieten pentru cercul său 
social, coleg pentru membrii clasei 
lui. Asemenea combinări de statu-
suri se ramifică în diferte direcţii şi 
se modifică pe parcursul vieţii. Co-
pilul creşte şi devine părinte, stu-
dentul devine jurist sau medic, oa-
menii se căsătoresc devenind soţi 
şi soţii (acest statut încetând în caz 
de divorţ sau deces). Angajarea la 
serviciu sau asocierea la o organi-
zaţie măreşte numărul statusurilor; 
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încetarea activităţii – îl micşorea-
ză. Astfel, pe parcursul vieţii omul 
obţine şi pierde mai multe statusuri 
[27, p. 199].

În materia dreptului, acest ter-
men a fost iniţial utilizat în Teoria 
dreptului şi Dreptul constituţional, 
ulterior fiind preluat şi în alte ra-
muri ale dreptului [33, p. 139]. În 
cadrul Teoriei dreptului, termenul 
„statut” are o conotaţie distinctă, 
fapt destul de clar expus şi în dic-
ţionare.

Potrivit Dicţionarului explica-
tiv al limbii române [2, p. 1016] 
cuvântul statut presupune: sub as-
pect juridic: statut personal – tota-
litatea legilor care se aplică cetăţe-
nilor unui stat; şisub aspect socio-
logic: statut social – locul pe care 
îl ocupă un individ într-un sistem 
social dat şi la un anumit moment. 
În acelaşi timp, prin termenul de 
statut este desemnat: a) actul sau 
ansamblul de dispoziţii cu caracter 
oficial, prin care se reglementează 
scopul, structura şi modul de func-
ţionare al unei organizaţii, asociaţii 
etc.; b) Constituţie.

În Micul Dicţionar Juridic [4, 
p. 171] este dată următoarea ex-
plicaţie pentru termenul statut: 1) 
regulament sau convenţie destinată 
să asigure funcţionarea unei colec-
tivităţi publice sau private. 2) sta-
tut personal, normele referitoare la 
starea şi capacitatea persoanelor.

Aşadar, statutul presupune o 
stare, o situaţie a persoanei. În ca-
zul în care situaţia persoanei este 
reglementată prin norme juridice, 
suntem în prezenţa unei situaţii ju-
ridice [7, p. 372].

Referitor la sintagma statut juri-
dic, aceasta este explicată în Mare-
le dicţionar juridic rus [13, р. 587] 
ca „situaţia subiecţilor de drept, 
totalitatea drepturilor şi obligaţiilor 
acestora, stabilită de normele drep-
tului”.

Rezumând asupra celor două 
accepţiuni ale noţiunii de statut, 
cercetătorii subliniază ideea că 
statutul juridic al persoaneise află 
într-o strânsă interacţiune cu statu-

tul social al acesteia [10, p. 114]. 
În cadrul interacţiunii date, statutul 
social reprezintă cauza primară a 
apariţiei şi existenţei statutului ju-
ridic care, la rândul său, în anumite 
condiţii influenţează relaţiile socia-
le, corectându-le [36, p. 317].

În literatura de specialitate nu 
poate fi atestată o viziune unică 
asupra definirii statutului juridical 
persoanei. Unii cercetători iden-
tifică noţiunea de statut juridic al 
persoanei cu cea de situaţie juri-
dică [37, p. 45; 20, p. 38], în timp 
ce alţii le consideră distincte [17, p. 
25]. 

Într-o accepţiune mai largă, sta-
tutul juridic este definit ca „situaţia 
juridică a persoanei în cadrul soci-
etăţii reglementată de lege” [28, p. 
90]. În acest sens, М.С. Строгович 
consideră că „statutul juridic al per-
soanei presupune o exprimare şi 
asigurare juridică a situaţiei reale pe 
care o are omul în cadrul statului şi a 
societăţii” [34, p. 30].

Majoritatea cercetătorilor consi-
deră că statutul juridic al persoanei 
presupune totalitatea drepturilor, 
libertăţilor şi a obligaţiilor de care 
dispune aceasta în baza legii (a le-
gislaţiei naţionale şi a normelor de 
drept internaţional [35, p. 475]). 
În concret, A.A. Джафарова sus-
ţine că „statutul juridic al omului 
şi cetăţeanului poate fi caracterizat 
ca fiind un sistem de drepturi şi 
îndatoriri, consacrate legislativ de 
către stat în constituţii sau alte acte 
normativ-juridice” [22, p. 221]. La 
rândul său, Е.В. Ермакова pre-
cizează că „relaţiile complexe ce 
apar între stat şi individ, precum şi 
între indivizi sunt fixate juridic sub 
formă de drepturi, libertăţi şi în-
datoriri, formând în totalitatea lor 
statutul juridic al persoanei” [23, 
p. 16].

Totodată, tot mai mulţi autori 
tratează statutul juridic al persoa-
nei ca un fenomen complex, care 
pe lângă drepturi, liberăţi şi obli-
gaţii cuprinde şi alte elemente. În 
acest sens, А.И. Лепешкин [25, 
p. 3-11] şi И.А.Кузнецов [24, p. 

144-145] menţionează – garanţiile 
drepturilor omului; Л.Д. Воеводин 
[19, p. 42-50] – capacitatea juridi-
că şi principiile; Н.И. Матузов 
[28, p. 189-205] – răspunderea ce-
tăţeanului faţă de stat şi societate; 
Б.В.Щетинин– cetăţenia [39, p. 
4]; Н.В. Витрук[17, p. 38], А.В. 
Малько şi В.В. Субочев [26, p. 
120-132] – interesele legale etc. 

În concret, А.Б. Венгеров defi-
neşte statutul juridic ca „o totalita-
te de drepturi, libertăţi, în datoriri 
şi răspunderea persoanei”[15, p. 
585]; В.А. Патюлин consideră că 
statutul juridic al persoanei cuprin-
de cetăţenia, capacitatea juridică 
generală, drepturile şi în datoririle 
fundamentale (inclusiv constituţi-
onale), principiul constituţional al 
egalităţii în drepturi [32, p. 230].

În aceeaşi ordine de idei, Н.В. 
Витрук propune realizarea unei 
distincţii între situaţia (statutul) ju-
ridic al persoanei în sens larg – de-
numită convenţional – situaţie ju-
ridică şi situaţia (statutul) juridică 
a persoanei în sens îngust ca statut 
juridic, categorii aflate în relaţii de 
la întreg la parte [17, p. 38-39]. 

Elemente ale situaţiei juridice 
a persoanei sunt recunoscute a fi 
fenomenele juridice, trăsăturile, 
calităţile şi caracteristicile juridice 
ale persoanei cu ajutorul cărora le-
giuitorul îi reglementează situaţia 
juridică. Dintre toate fenomenele 
juridice ce caracterizează situa-
ţia juridică a persoanei, sistemul 
drepturilor, libertăţilor şi obligaţi-
ilor constituie nucleul, elementul 
principal. Anume acest sistem for-
mează, în viziunea cercetătorului, 
statutul juridic al persoanei[18, p. 
28-29; 17, p. 40].

După cum s-a enunţat ceva mai 
sus, o asemenea idee nu este gene-
ral acceptată. Majoritatea cercetă-
torilor nici nu invocă distincţia în 
cauză (cum ar fi: В.М. Сырых [35, 
p. 469-478]; А.Б. Венгеров [14, p. 
585]), unii însă se implică în dis-
cuţii. De exemplu, Н.И. Матузов 
susţine că statutul juridic şi situaţia 
juridică sunt noţiuni identice [29, 
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p. 58]. А.Ю. Верин consideră că 
statutul juridic şi situaţia juridică 
nu trebuie privite ca categorii dis-
tincte. Potrivit Constituţiei, statutul 
juridic al persoanei este o categorie 
destul de largă care cuprinde aşa 
elemente precum: drepturi, liber-
tăţi şi îndatoriri, cetăţenia, capaci-
tatea de a fi subiect de drept, princi-
pii şi garanţii ale statutului juridic. 
La rândul său, noţiunea situaţie 
juridică poate fi utilizată pentru ca-
racterizarea subiectului unui raport 
juridic concret, adică este vorba de 
statutul juridic special (ramural) 
[16].

În viziunea noastră, pornind 
de la cele menţionate, există puţi-
ne temeiuri şi argumente pentru a 
delimita strict situaţia juridică de 
statutul juridic. Mai mult, ţinând 
cont de faptul că noţiunile situaţie 
şi statut sunt sinonime, iar în le-
gislaţie şi doctrină este utilizat în 
mare parte doar termenul statut, 
devine evidentă inutilitatea delimi-
tării acestora, ea fiind doar genera-
toare de confuzii [7, p. 375; 6, p. 
60]. Drept argumente în acest sens 
servesc şi următoarele accepţiuni 
date noţiunii de statut juridic: „si-
tuaţia juridică a persoanei în cadrul 
societăţii, reglementată de lege”; 
„exprimarea şi asigurarea juridică 
a situaţiei reale pe care o are omul 
în cadrul statului şi a societăţii”; 
„aspectul juridic al situaţiei sociale 
a persoane” [38, p. 179].

Sinonimia dintre concepte-
le analizate este confirmată şi în 
doctrina românească, în care sta-
tutul juridic al persoanei este nu-
mit şi situaţie juridică (condiţie 
juridică[6, p. 178-180]), care indi-
că astfel condiţia sa juridică într-un 
sistem de drept [11, p. 490-49; 9, 
p. 302].

Dincolo de aceste particularităţi, 
trebuie recunoscut faptul că noţiu-
nea de statut juridic reprezintă o 
noţiune generală caracteristică ori-
cărui subiect de drept [10, p. 115], 
în acelaşi timp, fiind şi o instituţie 
juridică complexă şi multilaterală. 
Sub acest aspect, ea înglobează 

toate tipurile de relaţii juridice, de-
termină poziţia subiecţilor în soci-
etate, reflectă şi consacră în drept 
situaţia reală, de facto, a acestora. 
Altfel spus, statutul juridic repre-
zintă exprimarea juridică a poziţiei 
reale pe care o are cetăţeanul/per-
soana în sistemul relaţiilor sociale 
reglementate de drept [21, p. 334; 
10, p. 115].

În acelaşi timp, statutul juridic 
determină situaţia de drept a cetă-
ţenilor în diferitele sfere ale activi-
tăţii lor sociale şi de stat, stabileşte 
caracterul relaţiilor dintre persoană 
şi societate, dintre stat şi cetăţean 
[3, p. 6].

Potrivit unor cercetători, statu-
tul juridic reprezintă nucleul expri-
mării normative a principiilor de 
bază ce guvernează relaţiile per-
soanei cu statul; un sistem de eta-
loane, modele de conduită a oame-
nilor (limitele conduitei posibile şi 
necesare [31, p. 147]), sancţionate 
şi protejate de către stat şi, de re-
gulă, general acceptate de societate 
[36, p. 312].

Într-o altă viziune, statutul juri-
dic al persoanei reprezintă consa-
crarea legală a poziţiei individului 
în societate, este parte a statutu-
lui social, reglementat prin lege. 
El include drepturile, libertăţile 
și îndatoririle persoanei prevăzu-
te de lege ca elemente structurale 
de bază. Drepturile persoanei în 
structura statutului juridic repre-
zintă facultățile, formal determi-
nate și legal garantate, de a accede 
la beneficiile sociale. Totodată ele 
reprezintă măsura oficială a limi-
telor comportamentului uman în 
societatea organizată în stat [12, p. 
21-35].

Referitor la coraportul dintre 
statutul juridic și condiția juridică, 
precizăm că unii autori propun să se 
facă distincțieîntre acestea, statutul 
juridic fiind privit în acest sens ca 
totalitate de drepturi și obligații ce 
servesc ca bază a condiției juridice 
a persoanei [18, p. 115]. 

Un punct de vedere similar, dar 
care încearcă să depășească disensi 

unile terminologice, este să se ana-
lizeze statutul juridic în sens în 
gust, ca ansamblul de drepturi și 
obligații ale persoanei, și în sens 
larg, incluzând și totalitatea com-
ponentelor ce determină poziția in-
dividului în societate [30, p. 7-8]. 
În esență, aceasta este o încercare 
de a contura statutul juridic al per-
soanei în sens vast, mergând din-
colo de totalitatea de drepturi și 
obligații egale. Considerăm acest 
lucru cu siguranță unul pozitiv [8, 
p. 13]. Cu regret, o asemenea abor-
dare a conținutului fenomenului 
studiat se realizează în cadrul apa-
ratului categorial existent, printr-
un efort de extindere a conceptu-
lui teoretico-științific tradițional al 
statutului juridic al persoanei ca 
totalitate de drepturi și obligații. 
Luând în considerație multitudinea 
de relații sociale, pare inadecvat 
să ne limităm la un singurtermen. 
Considerăm mai rațional să se facă 
distincție între două concepte sepa-
rate – condiția juridică și statutul 
juridic al persoanei – raportul din-
tre ele fiind ca unul dintre întreg și 
parte.

Condiția juridică a persoanei se 
prezintă astfel ca un concept gene-
ralizator, 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-
soanei, desigur servesc fenomenele 
juridice prin care legiuitorul fixea-
ză starea de drept a individului în 
sistemul relaţiilor sociale. 

Generalizând, subliniem că în 
totalitatea fenomenelor juridice, 
care caracterizează condiția juri-
dică a individului, este necesar de 
evidențiat sistemul de drepturi, li-
bertăţi şi responsabilităţi, recunos-
cute de stat, ca nucleu al condiţiei 
juridice. Acesta ar trebui definit ca 
statut juridic al persoanei. Anume 
cu statutul juridic al persoanei sunt 
interconectate toate celelalte fe-
nomene juridice care, în raport cu 
drepturile, obligaţiile şi intereselor 
legale, joacă rolul de aranjamen-
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te. Astfel, luate în totalitatea lor, 
drepturile, libertăţile şi îndatoriri-
le individului recunoscute de stat, 
constituie statutul juridic – nucleu 
al condiţiei juridice a individului 
[6, p. 55].
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Introducere. Problema obți-
nerii celei mai bune forme de 

stat – este una dintre cele mai actu-
ale problemele ale studiilor de stat. 
Ea fost subiectul unei atenții deose-
bite a cercetătorilor în toate etapele 
dezvoltării societății organizate de 
stat și nu și-a pierdut atractivitatea 
științifică, importanța teoretică și 
practică și în timpul nostru. Jude-
când după problemele construirii 
statului, care, din motive obiective 
și subiective, au apărut în ultimul 
deceniu pe teritoriile țărilor post-
socialiste (inclusiv Ucraina și Mol-
dova), putem spune cu certitudine 
că relevanța problemelor implicate 
odată cu „înregistrarea” statului, 
precum și nevoia de înțelegere 
științifică ulterioară a acestora nu 
numai că a rămas, dar a crescut 
semnificativ. Aceasta se datorează, 
în special, faptului că teoria exis-

tentă a formei statului necesită o 
nouă „citire” și chiar o revizuire 
radicală a dispozițiilor sale indi-
viduale, ținând cont de realitățile 
socio-politice existente în lume la 
începutul secolului XXI. Ne refe-
rim, în primul rând, la o formă de 
guvernare a statului în legătură cu 
care există o convingere puternică 
că a fost cercetată cuprinzător și 
amănunțit.

Scopul articolului. Într-adevăr, 
se poate de spus că despre forma 
de guvernare sa-scris mult. Vasta 
gamă de materiale sursă pe aceas-
tă problemă (monografii, disertații, 
articole etc.) face impresia că nu 
există perspective de dezvolta-
re mai departe. Dar nu este cazul, 
pentru că practica «aruncă» în 
mod constant noi materiale empi-
rice pentru înțelegerea teoretică. 
Având în vedere lacunele actuale 

din știința juridică teoretică, inclu-
siv, lacunele și nevoile construirii 
de stat în etapa actuală, noi propu-
nem să familiarizăm comunitatea 
științifică românească cu unele 
abordări cognitive noi care pot da 
rezultate neconvenționale privind 
definiția conceptuală a formei de 
guvernare, definirea tipurilor aces-
teia, precum și a modelelor de dez-
voltare.

Rezultate și discuții obținute. 
În ceea ce privește conceptul de 
formă de guvernare de stat, se poa-
te afirma că există un anumit aparat 
terminologic fixat, destul de sta-
bil. Dar, având în vedere că inad-
misibilitatea și unicitatea viziunii 
conceptuale a anumitor fenomene 
în știință este extrem de rară, con-
siderăm recomandabil să acordăm 
atenție acelor dispoziții conceptua-
le care ne-au servit o anumită bază 
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teoretică și metodologică pentru 
formarea unei idei doctrinare a for-
mei de guvernare [1].

În primul rând, definiția con-
ceptului acestui fenomen este posi-
bilă printr-o conștientizare obliga-
torie a acestuia ca o sistemă socială 
concepută pentru a produce un tip 
special de putere politică – guver-
nare de stat. În această privință, 
termenul „formă de guvernare”, 
care este utilizat pe scară largă în 
studiile de stat, în opinia noastră, 
nu este suficient de precis. Avem 
în vedere că «forma de guvernare» 
nu este numai la statul, dar și, de 
exemplu, la instituțiile familiale, 
publice sau private, partidele po-
litice, organizațiile profesionale 
și publice etc. Prin urmare, aceas-
tă denumire terminologică pentru 
stat, credem noi, trebuie să fie spe-
cificată ca „formă de guvernare de 
stat”.

În al doilea rând, formă de gu-
vernare de stat are mai multe „la-
turi” necesită utilizarea abordărilor 
ontologice și epistemologice. În 
plan ontologic, forma guvernării 
de stat, în opinia noastră, trebuie să 
fie o parte a existenței statului, care 
este un sistem de putere structural-
instituțional și funcțional, al cărui 
conținut este determinat de o anu-
mită ordine de formare, princi-
pii de organizare și interacțiune a 
subiecților săi – organe superioare 
ale puterii de stat.

În plan epistemologic, unde for-
ma guvernării de stat acționează ca 
un „produs” cognitiv al unei anu-
mite științe, situația este mai mult 
complicată. Acest lucru este de-
monstrat de numeroasele definiții 
a formelor de guvernare de stat 
analizate de noi, al căror conținut, 
nediferențiat în funcție de subiec-
tul științei relevante, dă naștere la o 
anumită confuzie conceptuală și, în 
consecință, o problemă științifică. 

Pentru a rezolva această pro-
blemă, sunt propuse următoarele 
abordări pentru înțelegerea formei 
de guvernare:

1) din punctul de vedere al teo-

riei statului și dreptului, forma de 
guvernare de stat este o modalitate 
de existență și de exprimare a ace-
lei părți a conținutului statului, care 
se reflectă extern în sistemul prede-
terminat istoric al autorităților su-
preme, care exercită un fel special 
de putere politică – guvernare de 
stat;

2) din punctul de vedere al 
dreptului constituțional – forma 
de guvernare de stat este un sistem 
instituțional stabil de putere consa-
crată de normele constituționale-
juridice, conținutul cărei este de-
terminat de statutul juridic și prin-
cipiile relațiilor dintre organele 
superioare ale puterii de stat;

3) din punct de vedere al științei 
politice, forma guvernării de stat 
este un sistem dinamic de relații 
funcționale ale autorităților respec-
tive, rezultat al cărei este o guver-
nare reală în stat.

Cele de mai sus arată că forma 
guvernării de stat este într-adevăr 
un fenomen polivalent, care are 
cel puțin trei „fețe” care trebuie lu-
ate în considerare cu domeniul de 
știință relevant. Deoarece pentru 
studiul nostru un astfel de domeniu 
este teoria statului și a dreptului, 
vom lua ca bază definiția teoretică 
de mai sus, care reflectă universa-
lul pentru toate epocile istorice și 
creează o imagine generală al for-
mei de guvernare de stat.

Pentru identificarea regularități 
de dezvoltare a formei de guverna-
re de stat, adică obiectiv și sistema-
tic repetate fapte interrelaționate 
[2, p. 27], care determină linia 
generală (strategică) a dezvoltă-
rii acestor fenomene, este necesar 
să ne dăm seama că acest sistem 
de putere socială nu este o unitate 
„independentă”, este un subsistem 
– element structural al unui sistem 
de putere de ordin mai superior – a 
formei de stat. Aceasta, la rândul 
său este un subsistem al statului, iar 
statul – un subsistem al societății, 
care se dezvoltă istoric. „Statul ..., 
– a scris A.Gradovsky pe această 
temă, – cum un orice fenomen is-

toric este supus condițiilor de dez-
voltare, legilor progresului, adică 
formele sale se modifică de la un 
principiu relativ potrivit pentru un 
timp în altul adecvat pentru urmă-
torul timp”[3, p. 31]. 

Acele intervale mari de timp 
(epoci) care determină apariția, 
dezvoltarea și tranziția calitativă 
de la un stat social la altul și stau 
la baza tipurilor istorice necesa-
re pentru cunoașterea modelelor 
de dezvoltare a fenomenelor so-
ciale [2, p. 48]. Pentru a determi-
na tipurile istorice de state într-o 
lungă perioadă de timp, înainte a 
fost utilizată o abordare formativă, 
conform căreia existau tipuri isto-
rice de sclavi, feudali, burghezi și 
socialiști.

Prăbușirea socialismului în stil 
sovietic și schimbările care au avut 
loc în arsenalul metodologic al 
științei post-socialiste au dus la o 
revizuire a opiniei despre acest sis-
tem. În special, cunoscutul om de 
știință rus O. Leyst [4], analizând, 
în primul rând, societățile după cri-
terii sociale și de drept, a ajuns la 
părerea că este corect să concluzi-
onăm că societatea organizată de 
stat nu este împărțită în patru tipuri 
de societate istorică (sclavă, feuda-
lă, burgheză și socialistă), a doua: 
societate diferențiată, care, pe de o 
parte, ar trebui să includă societatea 
sclaviană și feudală, din altă parte – 
societatea civilă, care s-a construit 
la bazele societății burgheze.

Poziția conceptuală propusă 
de O. Leist creează o bază privind 
soluționarea lor și face o claritate 
în tipurile istorice de stat pentru re-
zolvarea între altele, și problema ti-
purilor istorice de stat. Dacă facem 
trimitere la ideile propuse de L. Ro-
zhkova [5, p. 22–23] care, într-o 
oarecare măsură, le completăm cu 
dispozițiile noastre teoretice și me-
todologice privind tipurile genetice 
(esențiale) și structurale (formale) 
ale statului, atunci se poate consta-
ta că societatea de castă-feudală și 
societatea civilă determină calitativ 
diferite tipuri genetice ale statului: 
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în primul caz, vorba merge de un 
stat asocial, nedemocratic și ne-
drept, în al doilea caz – de un stat 
social, democratic și de drept. Ti-
purile genetice istorice ale acestor 
state, la rândul lor, dau naștere la 
tipuri istorice de tipuri structurale 
de state, clasificarea căror, în opi-
nia corectă a L. Rozhkova, există 
sub forma clasificării a formelor de 
stat [5, p. 23].

Tipurile istorice de forme de 
state, bazate pe teoriile propu-
se de savanți cu o mare autorita-
te, ca R. Mukhaev, M. Rassolov, 
V. Chirkin, etc., dispoziții con-
ceptuale pentru determinarea ti-
purilor de forme de stat, vor fi: 
pentru statul societății de castă-
feudală – monocrație, dar pentru 
statul societății civile – policrație. 
Monocrația se caracterizează prin 
concentrarea politică și centraliza-
rea teritorială a puterii în mâinile 
unei instituții – de obicei în mâinile 
unei persoane ale cărei mijloace și 
metode de guvernare sunt violența, 
constrângerea, ideologia de stat sau 
religia și, de fapt, absența drepturi-
lor și libertăților omului. Policrația 
se caracterizează prin separarea 
puterilor pe linie orizontală și ver-
ticală, pluralismul stabil al grupu-
rilor sociale, metodele democratice 
de formare a autorităților publice și 
funcționarea lor, existența drepturi-
lor și responsabilităților consacrate 
legal și efective ale individului și 
cetățeanului.

Tipul istoric al formei de stat 
determină, la rândul său, și tipul 
istoric de formă de guvernare co-
respunzător, a cărui definiție este 
asociată cu unele dificultăți. Tre-
buie să constatăm că știința statului 
modern nu operează cu conceptul 
de „tip istoric de formă guverna-
re”. Pentru științele juridice post-
socialiste este acceptată o astfel 
de schemă generală de clasificare 
în care toate statele moderne sub 
formă de guvernare sunt împărțite 
în două tipuri principale: monarhia 
și republica. Monarhiile sunt neli-
mitate (absolute) și restricționate 

sau constituționale (dualiste și par-
lamentare); republicile – clasice 
(prezidențiale și parlamentare) și 
hibride (mixte). Adică monarhia și 
republica sunt definite ca două for-
me de guvernare de bază, dar nu ti-
puri structurale istorice. Această di-
viziune nu este posibilă, potrivit lui 
L. Rozhkova, că în toate epocile și 
în societăți istorice există aceleași 
elemente ale formei de stat: monar-
hia și republica; regimuri antide-
mocratice și democratice; imperiu, 
stat unitar și federație. 

Într-adevăr, beneficiul acestui 
lucru este faptul că monarhiile și 
republicile au existat, în special, în 
vremea Antică și în Evul Mediu, și 
în Timpul Nou, și în Timpul Mo-
dern. Dar noi putem să fim de acord 
cu această afirmație, dacă ne uităm 
la problema indicată pur formal. 
Dacă pătrundem adânc în esența 
acestor fenomene și procese, ob-
servăm că pentru societatea clasei 
de castă-feudală, a cărei istorii da-
tează de aproape șase milenii (până 
la revoluțiile burgheze din secolele 
XVII și XVII), așa-numita „repu-
blică” este un episod temporar în-
tr-o masă generală de forme de gu-
vernare monarhică la acea vreme. 
Mai mult, „republicile sclave” din 
acele vremuri, în opinia noastră, se 
diferă de cele moderne prin faptul 
că erau o manifestare exterioară a 
rămășițelor democrației tribale (mi-
litare). Când au apărut trăsăturile 
societății Antice, republica antică 
a cedat în mod natural monarhiei – 
formei de guvernare tipică pentru 
statul societății de castă-feudală, 
conținutul a cărui este reflectat în 
sistemul politic și juridic al puterii 
supreme, care se concentrează toa-
tă in mâinile șefului statului – mo-
narhului.

Prin urmare, tipul istoric de 
formă de guvernare al statului 
societății de castă-feudală este mo-
narhia. Se pune întrebarea : care, la 
rândul său, ar trebui să fie tipul is-
toric de formă de guvernare pentru 
statul societății civile? Prin logică, 
el ar trebui să fie o republică, forma 

de guvernare care este considerată 
la marile majorități al statelor mo-
derne. Suntem de acord cu aceasta, 
dar cu o modificare conform căreia 
termenul „republică” trebuie să se 
refere nu la forma de guvernare a 
statului societății civile, la esența 
socială a statului acestei societăți. 
Aceasta vine logic din tratatul 
strămoșului termenului – Cicero 
„De republica (Despre stat)”, în 
care el, în sintagma „res publica est 
res populis” [6, p. 20–183] indică 
faptul că statul (res publica – o ca-
uză comună) trebuie să fie pentru 
poporul (res populis). Faptul că Ci-
cero a însemnat exact proprietățile 
nu formale, dar esențiale ale statu-
lui dovedește lista formelor de gu-
vernare de stat care el o dato: mo-
narhia (puterea țaristă), aristocrația 
(puterea optimilor) și democrația 
(puterea poporului). Cum vedem in 
această listă, nu este republică. 

Fără să ne oprim în detaliu la 
argumentarea propriei poziții , care 
se demonstrează mai rezonabil în-
tr-un articol separat [7], propunem 
să determinăm tipul istoric al for-
mei de guvernare a societății civile 
ca poliarhie – tipică pentru statul 
acestei societăți forma de guver-
nare, conținutul cărei este bazat pe 
principiile democrației și distribu-
irea puterii sistemului socio-poli-
tic-juridic al organelor superioare 
ale puterii legislative și executive, 
funcționarea cărora are drept scop 
satisfacerea nevoilor socio-eco-
nomice, politice și spirituale-cul-
turale ale cetățenilor. Adică, dacă 
μοναρχια este un rezultat de gu-
vernare de un subiect de autoritate, 
atunci ρολιαρχια este un rezultat 
de guvernare de multe subiecte de 
autoritate care interacționează între 
ei. 

Din cele de mai sus rezultă că, 
în dezvoltarea sa, forma de guver-
nare de stat „împreună” cu socie-
tatea, statul și forma sa generală 
trebuie să meargă pe calea naturală 
de la monarhie la poliarhie. Dar 
este o întrebare: dacă trăim într-o 
epocă a societății civile, de ce mai 
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există forme de guvernare monar-
hice, care sunt tipice pentru statul 
societății castă-feudală? 

Aceаsta poate fi explicată, în 
primul rând, prin faptul că societa-
tea civilă a fost începută aproxima-
tiv trei secole în urmă, și procesul 
de dezvoltare al ei se caracteri-
zează printr-o anumită denivelare: 
o grupă de state, în realitate, sunt 
localizate încă în societatea de 
castă-feudală, altele construiesc 
bazele societății civile, al treilea a 
ajuns mai maturi, dar încă nu per-
fecte forme. În al doilea rând, ce 
noi trebuie în condiții moderne să 
înțelegem ca monarhie. Definiția 
tradițională a acesteia din urmă ca 
o formă de guvernare, în care șeful 
statului înlocuiește postul de șef al 
statului prin moștenire, nu reflec-
tă într-adevăr conținutul de formă 
de guvernare monarhică. Monar-
hia „adevărată”, în opinia noastră, 
este o formă de guvernare în care 
caracteristica principală este unică 
– mono-guvernare, și dacă nu exis-
tă un astfel de semn, toate celelalte 
(ereditate, iresponsabilitate și dura-
tă nedeterminată) nu sunt suficien-
te pentru recunoașterea unui stat ca 
monarhie. 

În lumina celor de mai sus, pu-
tem specifica într-un detaliu tipurile 
istorice ale formelor de guvernare 
de stat. Cu ajutorul operațiunilor de 
clasificare, am ajuns la concluzia 
că tipul istoric monarhic de formă 
de guvernare, care servește drept 
trăsătură pentru tipul societății de 
castă-feudală astăzi se reprezentă 
cu așa-numită monarhie neabsolută 
(Bahrain, Brunei Darussalam, Qa-
tar, Emiratele Arabe Unite, Oman, 
Arabia Saudită, Swaziland). Tipul 
istoric poliarhic al formei de guver-
nare, care se bazează pe „tipul de 
distribuție a puterii” și diferite mo-
dele („greu”, „moderat” și „moa-
le”), face posibilă determinarea 
următorilоr subtipuri de monarhie: 
prezidențială, mixtă și parlamenta-
ră. Această din urmă își are subspe-
cia: a) o monarhie parlamentară cu 
un șef de stat ales (clasificat în mod 

tradițional ca republică parlamen-
tară. – S.B) și b) o monarhie par-
lamentară cu un șef de stat ereditar 
(considerată în mod tradițional ca 
monarhie parlamentară. – S.B). 
Dacă noi nu împărtășim părerea că 
formele de guvernare ale unor sta-
te, de exemplu, Australia, Belgia, 
Marea Britanie, Spania, Canada, 
Norvegia, Suedia, Japonia etc., 
pot fi definite drept ca monarhice, 
atunci când ne referim la monarhii-
le parlamentare cu șef de stat eredi-
tar [8]. Explicația este, că șeful de 
stat ereditar modern, cum de fapt, 
și cum de legal de drept, a pierdut 
fostul iui statut de monarh – singu-
rul conducător al statului.

Prin urmare, în procesul de dez-
voltare a formei de guvernare de 
stat natural este înlocuirea tipului 
istoric monarhic cu tipul istoric po-
liarhic. Dar aceasta este o schemă 
teoretică. Practica politică arată că 
o schimbare calitativă a acestora și 
altor tipuri istorice sociale are loc 
nu la un moment dat, dar într-o 
anumită perioadă de tranziție, când 
există „rămășițe” ale trecutului și 
elemente ale noului în conținutul 
formei de guvernare. Procesul 
acestei transformări „clasice” este 
evident în exemplul istoric al mo-
narhiei engleze, care a ajuns în 
cadrul societății de castă-feudală 
„maturității” sale sub forma mo-
narhiei absolute după revoluția 
burgheză de la mijlocul secolului al 
XVII a devenit o monarhie dualistă 
(sec. XVIII) și apoi, funcționând o 
anumită perioadă de timp în aceas-
tă calitate (secolele XVIII–XIX), 
odată cu întărirea societății civile 
(secolul XX), a evoluat într-o așa-
numită monarhie parlamentară sau, 
prin definiția noastră, într-o monar-
hie parlamentară cu un șef de stat 
ereditar.

Marea Britanie și alte astfel de 
„monarhii” sunt un exemplu pri-
mordial al inconsistenței formei de 
guvernare a entității lor republica-
ne, democratice și de drept, care 
necesită în mod obiectiv o altă or-
dine de formare a șefului statului. 

Dar aici este cazul când tradiția, 
care se bazează pe un anumit ni-
vel de conștiință de masă în soci-
etate, uneori destul de lung timp, 
„deține” o formă cristalizată arha-
ică. O astfel de discrepanță între 
esența statului și forma sa este una 
dintre trăsăturile specifice ale for-
mei guvernului de stat a societății 
civile în etapa actuală.

O altă caracteristică este ace-
ea că în multe țări există o astfel 
de discrepanță între modelele de 
drept-constituțional și modelele 
formelor de guvernare în practica 
politică. Dacă o astfel de bifurcație 
nu este în caracterul monarhiei, 
pentru că conținutul socio-poli-
tic depinde de factorii obiectivi ai 
societății de castă-feudală și este 
legitimat și asigurat legal de drept 
de monarh, atunci în societatea 
civilă, dimpotrivă: mai întâi, prin 
voința subiectivă a legiuitorului, 
se face o construcție normativă-
constituțională –„forma juridică”, 
împrumutată, de regulă, în țările 
dezvoltate, iar „forma politică” 
se adaptează conform de nivelu-
lui dezvoltării sociale, economice, 
politice și spirituale al societății ci-
vile pe teritoriul unui anumit stat. 
Având în vedere acest lucru, sub-
liniem faptul că monarhia trebuie 
recunoscută ca unsistem care are 
două „fețe” a formei puterii de stat: 
–„juridică” (de-jure) și „politică” 
(de-facto).

Concluzii. Rezumând cele de 
mai sus, putem concluziona că so-
cietatea civilă, ale cărei principii 
inițiale în sfera politică este de-
monopolizarea, desconcentrarea și 
descentralizarea puterii de stat, a 
influențat dramatic la esența statu-
lui și formele acestuia, inclusiv la 
formele de guvernare. Deși de la 
începutul formării unei noi societăți 
a trecut foarte puțin timp (câteva 
secole), dar unele regularități și 
tendințe de dezvoltăre а formei de 
guvernare de stat se văd deja destul 
de clar. Dacă în forma cea mai con-
centrată să reflectăm cursul natural 
de dezvoltare a statului și forma sa 
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de guvernare, atunci „drumul” va 
fi așa. Forma de guvernare tipică 
pentru un stat de societate castă-fe-
udală este monarhia. Bazat pe prin-
cipiul concentrării puterii de stat în 
mâinile unei persoane care a primit 
această putere nu de la oameni, dar 
de la un „proces de moștenire”, 
această formă de guvernare, ca 
vestigiu al vechii ere, nu a putut să 
nu contrazică principiul separației 
puterilor inerente societății civile. 
După secole de stăpânire nediviza-
tă, în secolul al XX-lea, monarhia 
a dat loc altei forme de guvernare, 
care este caracteristică pentru statul 
societății civile – adică republica, 
prin definiția noastră, poliarhia.

O caracteristică particulară a 
poliarhiei este acea că ea a fost 
umplută cu conținut nou treptat, 
„simțind” în mod natural impac-
tul „marii tranziții” a societății 
și a statului de la societatea cas-
tă-feudală la societatea civilă. 
Motivul principal al incomple-
titudinii formelor de guvernare 
poliarhice, inconsecvența acesto-
ra cu proprietățile substanțiale și 
esențiale ale statului este neuni-
formitatea procesului de tranziție a 
țărilor de la un stat social la altul. 
Însă considerăm necesar să subli-
niem, încă o dată, că poliarhia este 
o formă tânără de guvernare, care 
prin micul timp istoriс este încă la 
începutul drumului său. 

Extrem de importantă în planul 
cognitiv și practic pentru o anumi-
tă grupă de state, inclusiv Ucrai-
na și Moldova, este specificitatea 
formei de guvernare în condițiile 
„micii tranziții” – tranziția de la 
societatea „socialistă” către soci-
etatea civilă. Marea majoritate a 
țărilor din fosta tabără socialistă, 
așa cum o demonstrează mai pre-
sus de experiența constituțional 
de drept, au luat cursul construirii 
unei forme de guvernare poliar-
hice, dar cu diferite modele al ei. 
Analiza conținutului acestuia din 
urmă, care a fost influențată în mod 
semnificativ de conținutul regimu-
lui politic (lider în sistemul de ele-

mente ale formei statului), a arătat 
mai multe tendințe în formarea și 
dezvoltarea formei de guvernare a 
statelor post-socialiste. O tendință, 
pentru care indicatorul principal 
este forma prezidențială de guver-
nare, denotă că astfel de forme de 
guvernare sunt caracteristice pen-
tru țările situate la estul Ucrainei și 
Moldovei: Azerbaidjan, Armenia, 
Belarus, Rusia (cu unele excepții 
Georgia), Kazahstan și toate state-
le post-sovietice din Asia Centrală. 
O altă tendință, caracterizată prin 
influența dominantă a parlamentu-
lui în sistemul de elemente de gu-
vernare, este caracteristică „veci-
nilor” noștri occidentali: Bulgaria, 
Letonia, Lituania, Polonia, Româ-
nia, Slovacia, Ungaria, Republica 
Cehă, precum și statele formate pe 
teritoriul fostei Iugoslavii. Ucrai-
na și Moldova sunt la „răscruce” 
a acestor tendințe. În perioadele 
de independență în ambele țări (în 
Ucraina mai mult, în Moldova – 
mai puțin), a dominat o tendință, 
apoi alta și nu este încă posibil să 
vorbim despre certitudine în aceas-
tă chestiune. Sperăm că, de această 
dată, țările noastre vor face un pas 
corect în direcția europeană și vor 
alege un astfel de model al formei 
de guvernare de stat care maximum  
va satisface nevoile socio-econo-
mice, politice și spirituale-cultura-
le ale cetățenilor.
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Formulation of the problem. 
Ukrainian civil law 

purposefully introduces a mechanism 
for the exercise of the right to own 
someone else’s property and the 

right to protection from violation of 
such holder ship, including from the 
owner. In this context, the restoration 
of the mechanism for applying 
acquisitive prescription in domestic 
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Статья посвящена изучению юридического инструментария при приобретении собственности незаконным до-
бросовестным покупателем. Оценено принципиальное различие этого процесса, когда переход собственности про-
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ного оккупанта. Изложено видение автора этой проблематики.
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legislation was caused by the needs 
of improving the legal regulation of 
real material interactions in property 
circulation;therefore it is positively 
assessed by most researchers [1, p. 
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58; 2, c. 152, 159–170]. In the current 
edition of Ukrainian civil law, this 
institution is somewhat different in 
content from legal constructions 
that ensured the achievement 
of the same result in previous 
codifications. It is easy to notice that 
the legal structure of the commented 
legal mechanism is quite specific; 
a person can obtain ownership of 
another person’s property only if 
all the factors that are part of it and 
have legal significance are present. 
As indicated in Art. 344 of the 
CCU, the right to own property is 
acquired by a person who has taken 
possession of the property in the 
manner established by this norm, 
and continues to continue to openly 
and continuously hold it for certain 
periods.

So in the Ukrainian legal field, 
along with the application of the 
mechanism for acquiring own of 
property when receiving things 
from an incomplete transferor (Art. 
330 of the Civil Code of Ukraine), 
serious steps have been taken to 
normatively resolve the issue of 
transferring property to the holder 
by acquisitive prescription (Art. 
344 of the Civil Code of Ukraine). 
Moreover, in both cases, the 
conscientious status of the occupier 
is decisive; bona fides must be 
present upon receipt of the property. 
In other words, the acquirer should 
not be aware of the illegality of the 
alienation. The conscientiousness of 
holding someone else’s thing is an 
internal indicator of the awareness 
of a certain property condition by 
the subject himself. Considering 
himself the legal acquirer of things, 
knowing the social value of his 
own personality, he simultaneously 
recognizes the autonomy of the 
counterparty and shows respect 
for him. And just in this way, this 
subject provides the strength of 
the material connection created by 
him. So, the concept of good faith 
is a manifestation of conformity 
with respect to the principles of 
justice, conscious and perceived by 
a person at the level of individual 
value orientations [3, p. 96–97].

At the same time, national 
legislation, unfortunately, does 
not draw a clear line between the 
prescription of property and the 
acquisition of this right immediately 
with the adoption of things from an 
incomplete alienator. Article 330 of 
the Civil Code of Ukraine provides 
for the latter situation if there is 
a full package of restrictions on 
vindication at the time of transfer of 
property. But, the key requirement 
for the implementation of such a 
mechanism is the good conscience 
of the purchaser at the time of 
receipt of the goods. Since this 
design is essentially very close to the 
other – the acquisition of ownership 
as a result of prolonged open and 
continuous holdership of other 
people’s property, it becomes very 
relevant to clarify the relationship 
between the two seemingly 
fairly substantive mechanisms 
for acquiring ownership: when 
buying a thing with an incomplete 
transferor (Art. 330 CCU), and by 
acquisitive prescription (Art. 344 
CCU). Despite a certain external 
similarity, they are still not the same 
in essence. Also very interesting and 
insufficiently studied is the problem 
of a legal conflict between the static 
ownership of a non-possessing 
owner and the dynamic right of a 
non-owner. Traditionally, in the 
science of civil law, it was decided to 
solve it by building the appropriate 
protective tools – vindication – 
on the one hand, and vindication 
restrictions – on the other. 
Therefore, the important question 
is whether the existing mechanism 
of legal protection of these rights of 
participants in relations is adequate, 
appropriate and effective?

Research state. The doctrine of 
the works of such scientists as M.A. 
Levitsky, G.F. Shershenevich, D.I. 
Meyer, I.V. Aksyuk, A.K. Butovsky, 
D.V. Dozhdev, K.I. Sklovsky, G.A. 
Hajiyev, T.Yu. Drozdova, A.I. 
Avlasevich, P.V. Popovich, V.I. 
Tsikalo, V.P. Makovydevoted to 
issues related to legal instruments 
for obtaining property by an illegal 
occupier of another’s property. 

In these works, various legal 
assessments are made of the features 
of acquisitive holdership institutions 
that are being studied now. A number 
of fairly authoritative civilian 
scientists point to the existence 
of an exceptional mechanism for 
obtaining the ownership of the 
property. Moreover, depending on 
legal justification, such exceptional 
methods are associated either with 
the result of the expiration of the 
statute of limitations, or with another 
– bona fide purchase of an item from 
an incompetent trader. Moreover, 
these mechanisms are presented as 
mutually exclusive. In particular, it is 
indicated that a bona fide purchaser, 
in case of refusal to the owner of 
vindication harassment, is able to 
obtain a property right only by the 
prescription of possession, another 
method is not provided for by 
applicable law [4]. In other words, 
a conscientious person who has 
received protection from vindication 
continues to hold without a title, 
illegally, and to become an owner 
requires acquisitive prescription 
[5, p. 253; 6, c. 69–70]. Other 
researchers more tolerantly evaluate 
the legal mechanism for acquiring 
property in ownership at the time 
of bona fide receipt of a thing from 
an incomplete seller, but they also 
use the institution of prescription 
acquisitions, giving it zero duration 
(instant acquisitive prescription) [7, 
p. 138].

Purpose and objective of the 
article.The study of this issue 
and the development of practical 
recommendations on the real nature 
of each of the methods of acquiring 
property is the goal of this article.We 
consider the above legal approaches 
not entirely balanced. In fact, one 
cannot help but see the different 
legal nature of the acquisition of 
own property rights by a bona 
fide acquirer from an incomplete 
alienator and in the regime of 
acquisitive prescription. Despite 
the fact that at least outwardly the 
same result is achieved, excellent 
legal and social pillars are involved. 
Prescription as the basis for further 
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ownership implements the tacit 
approval of the preliminary holder 
of the right to assign to another 
person [8, p. 28], this happens 
with or without the consent of the 
owner, but his passivity during 
the period established by law is 
voluntarily or involuntarily of legal 
significance. But in the presence 
of the circumstances specified in 
P. 1 of Art. 388 of the Civil Code, 
the possibility of a person who 
has lost a thing to return it stops 
just not taking into account the 
long-term use of another entity, 
namely in connection with the 
acquisition of the own property 
right by the latter. And no matter 
how some researchers interpret 
this situation, the application of 
the rule of Article 330 of the Civil 
Code must be unambiguous: a 
conscientious purchaser of property 
from an incomplete alienator 
becomes its owner precisely at the 
time of transfer of the thing. Bona 
fides is of decisive importance 
here: a party, having concluded an 
agreement with a person who has 
only the appearance of authority, is 
protected not because the right has 
been transferred to her, but contrary 
to this [9, p. 273].

Statement of the main material.
It should be noted that the most 
significant element that conditions 
recognition of non-title holdership 
by prescription and provides the 
necessary result – the conversion 
of the right to unjustified holdership 
of other people’s property into 
the right of ownership, is also the 
conscientiousness of the acquirer – 
bona fides. However, according to 
the requirements of P. 3 of Art. 344 
of the Civil Code of Ukraine is not an 
exceptional way to obtain property 
by the prescription of holdership. 
The law also provides for cases of 
acquisition of such a right in case 
of failure to return over time the 
thing received from the owner or 
title holder. In the literature, such 
acquirers are often identified with 
unscrupulous holders [10, p. 48]. It 
is hardly possible to agree with this 
thesis, because the concept of “bad 

faith”, as a matter of fact, and “good 
faith” in property law characterizes 
the relationship between the 
occupier and the incompetent trader, 
while in the situation referred to in P. 
3 of Art. 344 CCU, there is another 
subject composition. Nevertheless, 
the situation with fair acquisition is 
the most indicative for the analysis 
of the long-standing acquisition 
mechanism. It is this aspect that is 
most interested in scientists in this 
field [11, p. 41–43].

The meaning and significance of 
acquiring ownership by prescription 
is that the owner has lost interest 
in the law and does not require its 
implementation [12, p. 125]. In the 
case of bona fide acquisition, the 
person continues to consider him 
the owner, tries in every possible 
way to return the thing, but the law 
does not provide him with such an 
opportunity. Therefore, there is a 
fundamental difference between 
the two indicated phenomena: 
the acquisition of property by 
prescription of ownership and the 
bona fide purchase of a thing from 
an incomplete alienator. It should 
be recognized as quite correct the 
statement of V.A. Rakhmilovich: 
acquisitive prescription is applied, 
in particular, in cases where property 
could be claimed from a bona fide 
purchaser, but when it could not 
be claimed – there is no place for 
acquisitive prescription [13, p. 127–
128].

And with this in mind, the 
scope of application of acquisitive 
prescription for bona fide purchasers 
actually shrinks significantly: under 
current Ukrainian legislation, such 
entities will become owners of 
retained property only if they have 
complex actual composition: 1) the 
thing was received free of charge or 
it left the owner with a will defect; 
2) the owner during the limitation 
period did not claim the case from 
bona fide illegal possession. When 
such circumstances are absent, 
we are talking about the presence 
of objections established by law 
against vindication, so the property 
is acquired by a bona fide illegal 

occupier immediately upon receipt 
of the thing.

Thus, it is obvious the thesis 
that the transfer of ownership from 
an incomplete alienator to a bona 
fide acquirer in the presence of 
those provided for in Art. 330 CCU 
circumstances occur precisely at the 
time of the transfer of holdership. 
We consider such an approach to 
be adequate and the only right one. 
In the doctrine, such a position has 
definite, although far from universal 
support. Its supporters believe that 
the transfer of ownership from the 
previous owner to the illegal bona 
fide acquirer occurs regardless 
of the desire of the owner and 
participants in the alienation in 
the presence of a complete set 
of elements of legal structure. 
Elements of this composition have 
a separate legal significance, and 
only their combination causes 
the corresponding legal effect. 
This list includes the following 
legal facts: conclusion between 
an unauthorized alienator and the 
acquirer of an agreement on transfer 
of holdership; the acquirer is in good 
faith; the contract must be onerous; 
the actual transfer of property to the 
acquirer took place; the item is not 
withdrawn from circulation and its 
turnover is not limited; the thing 
has dropped out of the possession 
of the owner or the first title holder 
against their will [13, p. 132]. The 
focus of the law in this case is to 
protect the interests of a bona fide 
paid purchaser, who, on the basis 
of a comprehensive legal structure, 
immediately becomes the owner of 
the acquired property. That is why 
it is impossible to indict a thing that 
the acquirer has become its owner.

This legal consequence – the 
acquisition by the acquirer of 
property takes place regardless of the 
will of the previous owner and his 
recognition of the fact of unlawful 
alienation. Actually, the presence of 
circumstances that form the content 
of objections to vindication, the 
valley is assumed, and when at a 
certain point in the future during 
the consideration of the relevant 
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vindication claim their presence 
will be refuted in court, the absence 
of the acquired right of ownership 
will be established by way of non-
title alienation of the thing to a 
bona fide person. Otherwise, such 
an acquirer should be considered 
the owner. Then the circle of bona 
fide long-standing holders who did 
not receive property is significantly 
reduced. Only persons who receive 
property from an incompetent 
alienator free of charge refer to it, 
considering the latter to be the owner 
that is, conscientiously mistaken in 
this regard. Other categories of bona 
fide purchasers frankly do not fit 
their qualifications as long-standing 
holders. After all, a person who has 
received from a non-title trader a 
thing that once dropped out of the 
owner against his will (by deception, 
was stolen or taken out of possession 
with a different defect of will), not 
knowing about such defects, is fully 
covered by the concept of good 
faith set forth in the rule of Art. 330 
CCU with the corresponding result 
– the recognition of the right of 
ownership from him from the time 
of occupation, of course, under the 
threat of a possible refutation of this 
fact in the indictment process in 
court.

Therefore, a classic vindication 
lawsuit as a procedural requirement 
of an undisputed non-possessing 
owner to an undoubtedly owning 
bona fide occupier is possible only 
if the latter receives property free 
of charge. In all other cases, when 
such a demand is submitted to the 
court for the seizure of a thing (from 
a formal point of view, this claim 
cannot be called vindication, because 
the question of whether the plaintiff 
has a title is still to be established), 
the dispute turns into establishing 
ownership of the disputed thing. If it 
turns out that the defendant has the 
whole set of statutory objections to 
claims for property (they are called 
objections against vindication in 
science), it will be established that 
the real owner, both at the time of 
the unlawful alienation and at the 
time of the trial, is a bona fide the 

acquirer. Therefore, his right will 
be protected by refusing a lawsuit 
against a person who has presented 
harassment. And the indicated 
consequence will come not because 
the defendant applied his objections 
to vindication (after all, by definition, 
vindication is the court’s claim of 
the owner against the holder), but 
because the plaintiff, who was once 
deprived of the title by law, does not 
have the right to defense. In turn, 
the defendant is the owner and has 
the right to protect his right not only 
from the former owner, but also 
from other persons not endowed 
with the corresponding title.

In the case when, when 
considering such a claim, it turns 
out that the defendant, a bona fide 
illegal acquirer of the property, does 
not have a full set of objections 
to the requirements prescribed 
by law, a number of other legal 
consequences will be established. 
Firstly, it establishes the absence of 
legislative presumption about the 
acquisition of the right of ownership 
at the time of transfer of the thing. 
Secondly, the process acquires the 
signs of vindication, and the holder 
qualifies as a long-standing bona 
fide holder. Finally, thirdly, the 
plaintiff, whose ownership right, 
and therefore the possibility of 
his judicial defense, is confirmed 
in this very process, can claim his 
property. But such a consequence 
of satisfying his claim occurs only 
when the statute of limitations for 
the relevant claims has not expired, 
as announced by the occupier. 
Otherwise, even being authorized 
to claim, the owner receives a 
procedural decision to refuse. 
And the illegal occupier, qualified 
in the framework of this process 
as a prescriptive holder from the 
moment of receiving the property, 
to continue further holdership of 
other people’s property until he 
acquires a complete set of factors 
for transferring such holdership 
into ownership by acquisitive 
prescription.

Only in this way will we avoid 
the accusations of many apologists 

for the theory of violations in the 
vindication process of the right 
of either the owner or the illegal 
acquirer. Departing when resolving 
the dispute from the classic but, as we 
see, the essentially wrong question 
about the presence of objections to 
vindication in this case, and putting 
emphasis on the presence or absence 
of the right to claim protected by law, 
we practically shift the focus on the 
subject of consideration to the plane 
of the legal dispute. In fact, a non-
contractual dispute between persons 
regarding the fact of ownership 
of disputed property that is not 
formally associated with specific 
requirements for returning a thing 
or removing obstacles in its content 
is subject to resolution. Therefore, 
it is necessary to understand just 
the primary goal, the achievement 
of which the specified method of 
protection is aimed at. It is this issue 
that is solved first, and only then 
comes a resolution to protect the 
existing right by satisfying the claim 
or rejecting it. At the same time, the 
actual location of the property by the 
plaintiff or defendant is not critical 
for resolving the issue of protection. 
In any case, only the right that will 
be established in the process of 
deciding the issue of recognition 
should be protected. Thus, as we see, 
the classical concept of vindication 
or is used in our doctrine is incorrect, 
violating the proprietary right of the 
illegal bona fide acquirer, provided 
for by Art. 330 CCU, or has lost its 
real nature, taking into account the 
above specific features.

Thus, a good conscience is 
the basis for the acquirer in some 
cases to have ownership right at the 
time of transfer of the thing (Art. 
330 of the Civil Code of Ukraine), 
in others – the right to preserve 
holdership with the possibility of 
acquiring property in the future 
after expiration of acquisitive 
prescription. But during the period 
of the due date, such an owner, even 
despite his conscientiousness, is not 
able to oppose it to the requirements 
of verification. Because the law 
defines a clear list of objections to 
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vindication. Within the meaning 
of Art. 388 of the Civil Code of 
Ukraine in relation to a person who 
in good faith received property that 
has dropped out of the owner’s 
possession against or against his 
will or free of charge, the provisions 
on limiting vindication do not apply. 
A properly and timely lawsuit filed 
by the owner to recover the thing 
from the bona fide holder is subject 
to satisfaction. Since this property 
can be vindicated, the acquirer does 
not receive ownership of it at the 
time of transfer and by virtue of the 
provisions of Art. 330 of the CCU. 
What is the significance of honesty 
in such a situation? It is obvious that 
a good conscience at the time of the 
occupation of things is a qualifying 
attribute of a long-standing holder, 
which, in accordance with the 
requirements of the same law, 
allows you to obtain ownership of 
other people’s property.

The rule by which the owner 
can demand property from persons 
possessing it without a proper legal 
basis has long been applied in civil 
law. However, the boundaries of 
its application have not historically 
been constant. In the law of 
ancient Rome, the principle of full 
vindication “ubi rem meaminvenio, 
ibivindico” acted, which meant 
“where I find my thing, I vindicate 
it there”. Subsequently, the other 
principle of “Hand muss Hand 
wahren” (hand in hand corresponds), 
which in the doctrine received the 
abbreviated designation “H. w. H.”. 
According to him, only things that 
are retired from the titular holder 
(including the owner) against his 
will can be vindicated from any 
third party. This approach was most 
consistently applied in German 
civil law, later it was supported by 
many scientists in other countries, 
including in pre-revolutionary 
Russia. According to him, the owner 
could withdraw in court his thing 
only from an unscrupulous holder. 
As for the conscientious, the thing 
was taken from him only when she 
dropped out of the holdership of the 
owner with a defect in the will of 

the latter. Corresponding changes 
in the theoretical substantiation are 
reflected in modern legislation.

However, far from all 
researchers agree with the existing 
limitations of vindication, arguing 
that this violates the rights of the 
owner. In different periods, these 
legal approaches had both their 
supporters and opponents. It is quite 
logical that the modernization of the 
stable provision of Roman law on 
vindication in favor of protecting the 
interests of a bona fide holder could 
not be perceived as a restriction of 
the rights of the owner. At the same 
time, some scholars categorically 
declared the undesirability of such a 
transformation, noting that it violates 
the basic principle of inviolability 
of private property, and the rules of 
the law on the protection of a bona 
fide holder against the owner were 
qualified as actual confiscation of 
property [14, p. 120–122]. Indeed, 
from the classical point of view, it 
seems rather unjustified to provide 
a person with the legal opportunity 
to exercise other people’s rights 
without proper authority from their 
true bearer. This contradicts both the 
interests of the latter and of society. 
After all, the previous owner at the 
time was also a bona fide acquirer; 
he also rightfully performed all the 
powers of the owner. If you transfer 
the ownership right to a non-titular 
acquirer, it turns out that the law 
provides its good conscience with 
the highest value, compared with the 
same characteristics of the owner, 
is completely unjustified. Actually, 
it is rather difficult to refute the 
given argumentation. Therefore, 
other researchers, defending the 
priority of interest of a bona fide 
acquirer, did not object to the fact 
of a possible infringement of the 
interests of the owner in case of 
restriction of vindication. They only 
pointed to the overlapping of these 
shortcomings with positive effects 
for civil circulation in the case of 
application of this legal toolkit.

But, back to the issue of 
resolving the existing conflict 
between statics and the dynamics 

of material-material relations in 
civil law. The above prescription, 
even after a court decision to refuse 
to satisfy a vindication claim due 
to the expiration of the statute of 
limitations, in no way transforms 
the holdership right into ownership. 
It continues until the circumstances 
provided for in Art. 344 of the CCU. 
This can last a long time and the 
holder will be in a similar status 
all the time. Moreover, the right of 
ownership may not be acquired at 
all, at least for an arbitrarily long 
time: possession may expire before 
the statutory limitation period 
expires; the occupier may change, 
etc. Therefore, a new acquisition 
period begins and so can continue 
indefinitely. In this case, holdership 
will not be provided with any legal 
title. In turn, a person who has 
received a judicial refusal to claim 
his property does not lose the status 
of owner, although he possesses 
property. He has a legal title, but can 
the subject get any practical reason 
from this by realizing it?

The question is not so simple. 
Say, the owner can demonstrate 
arbitrariness and independently 
take away property from a bona 
fide prescriptive holder. Actually, 
in this case he will be outside the 
law and such actions will be illegal. 
But the question arises as to how 
the prescriptive holder can protect 
his possession, which was illegally 
terminated. In addition to the moral 
side of the case, when the court will 
have to defend the illegal occupier 
against the real owner, there is a 
problem of legal justification for 
such a court claim. Indeed, strictly 
speaking, the rule of P. 3 of Art. 344 
of the Civil Code, which seems quite 
progressive and adequate, actually 
concerns only one aspect of possible 
situational issues - the impossibility 
of unlawful seizure of property by 
its owner from a person who at one 
time acquired the authority of a long-
time holder in case of timely non-
return of the thing. This rule does 
not directly apply to cases of bona 
fide possession of property in the 
order of its use for prescription. We 
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consider this a significant drawback 
of the current civil law, which 
must be eliminated by providing 
the indicated rule with a general 
rather than local character in the 
implementation of any mechanisms 
for the prescription of property. But 
even this is not enough now. Actual 
legal definition of the whole system 
of possession protection.

At the same time, another major 
factor in this process is ensuring a 
reliable balance in protecting the 
rights of the owner and the long-
standing holder. In particular, for 
the stability of material circulation, 
adequate protection of property 
rights must be guaranteed. 
Considering the situation when the 
owner, having passed the statute 
of limitations on the vindication 
claims, does not cease to have a 
legal title, but is deprived of the 
opportunity to legally claim his 
property, they must say that this rule 
should not be absolute. Otherwise, 
the fundamental presence of a title 
that has forever lost its ability to 
realize is simply not clear. Actually, 
according to the general laws 
of nature, the existence of any 
phenomenon that is devoid of a real 
property to be realized is impossible. 
Therefore, in accordance with the 
rules of the material world, a legal 
mechanism regulating specific 
relations in society must also work.

The rule must be clearly spelled 
out, according to which, in the event 
of the termination of the prescription 
of long-term acquisition of the illegal 
occupant, the same holdership begins 
on the part of the new acquirer, if in 
essence it complies with the rules 
of Art. 344 of the CCU. However, 
it is significant that under such 
circumstances a new violation of 
the rights of the non-possessing 
owner occurs. This is logical. 
Indeed, according to the general 
rule of substantive legal regulation, 
a violation of the right of ownership 
with respect to deprivation of 
the right of possession is not the 
seizure of property, but its unlawful 
retention. Therefore, the violator of 
the proprietary right of ownership 

will not be the person who seized 
the thing from the owner against 
his will, but just the illegal acquirer, 
even despite his good faith. Thus, 
regardless of whether the new 
occupier has a good conscience or 
not, whether the new ownership has 
a prescriptive character or not, a 
new violation of the ownership right 
of the person who continues to hold 
the possessive title occurs at the time 
of the next occupation. This offense, 
although it has the same subject as 
before, contains a new subjective 
composition. Therefore, just such 
a content violation occurred for the 
first time. So, within the meaning 
of the current temporal civil legal 
institute of statute of limitations, 
the new term for the requirements 
to claim the thing from the unlawful 
owner begins from the day when 
the person learned about the 
violation and about the identity of 
the offender (Art. 261 of the Civil 
Code of Ukraine). And the right of 
ownership, which, it would seem, 
has lost its ability to exercise, gains 
new strength. It’s another matter 
that with his vindication protection, 
the owner may have additional 
problems related to the need to refute 
the objection against vindication 
that the new holder has, arising from 
the actual circumstances of the new 
occupation.

Conclusions.From the 
foregoing, we can draw the 
following conclusions. In order to 
ensure a more rational and effective 
dynamics of material circulation, 
civil law recognizes the existence 
of full holdership of someone else’s 
thing and in a certain way tries to 
ensure its protection. Given this, 
we can talk about the existence of 
subjective substantive law – the 
right to illegally hold someone 
else’s property. Moreover, under 
certain circumstances, a bona fide 
illegal holder gains ownership of 
such property. It is from this point 
of view that the provisions of the 
code on the acquisition of property 
at the time of transfer of the thing 
from an incompetent trader and 
on acquisitive prescription should 

be considered. According to these 
rules, a bona fide purchaser becomes 
either the owner of the property 
immediately after receiving the 
thing (Art. 330 of the Civil Code of 
Ukraine), or a prescription holder 
(p. 1 of Art. 344 of the Civil Code of 
Ukraine). In the latter case, although 
he does not have the right to object 
to vindication, under certain 
circumstances (refusal of a lawsuit 
due to the expiration of the statute of 
limitations upon the demand for the 
claim of the thing, non-presentation 
of such a claim in general, expiration 
of the right of prescription), he may 
obtain the right to own someone 
else’s property. When, at the time of 
receipt of the property, the acquirer 
has a full package of objections to 
vindication, he becomes the owner 
from the time of transfer and the 
presence of such a package should 
be presumed.
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CARACTERISTICI ALE PROTECȚIEI ȘI 
CONSERVĂRII MEDIULUI MARIN ÎN ZONA 
ECONOMICĂ EXCLUSIVĂ A UNUI STAT DE 

COASTĂ

Maxim BRAILA,
Student-doctorand, Universitatea de Studii Europene din Moldova

Protecția și conservarea mediului marin sunt cele mai importante principii ale 
dreptului internațional al mării. Asociat cu dezvoltarea progresului tehnologic în 
a doua jumătate a secolului al XX-lea, poluarea mediului marin a dus la deter-
minarea statelor de a lua măsuri pentru reglementarea activităților statelor din 
oceane pentru a preveni poluarea ulterioară a mediului marin.

Partea 12 a Convenției ONU privind dreptul mării din 1982 este dedicată 
reglementării legale a protecției și conservării mediului marin. Articolul 192 din 
Convenție definește obligația generală a statelor în ceea ce privește mediul marin: 
„Statele sunt obligate să protejeze și să păstreze mediul marin”.

Conținutul legal al principiului protecției și conservării mediului marin este 
de a limita libertatea statelor în exercitarea drepturilor lor suverane în dezvol-
tarea resurselor naturale, a obligației de a preveni poluarea mediului marin și 
de a lua măsuri pentru a reduce poluarea deja existentă (articolele 193, 194 din 
Convenție).

Acest principiu formulat, în general, își găsește dezvoltarea în obligațiile spe-
cifice ale statelor de a proteja și păstra mediul marin în conformitate cu partea 12 
a Convenției ONU din 1982 privind dreptul mării.

Cuvintele-cheie: dreptul mării, mediul marin, conservarea mediului marin, 
Regimul spațiilor maritime. 

CHARACTERISTICS OF THE PROTECTION AND CONSERVATION 
OF THE MARINE ENVIRONMENT 

IN THE EXCLUSIVE ECONOMIC AREA OF A COASTAL STATE

Maxim BRAILA
Doctoral student, University of European Studies of Moldova

The protection and preservation of the marine environment are the most im-
portant principles of international law of the sea.

Associated with the development of technological progress in the second half 
of the 20th century, pollution of the marine environment led to the determination 
of states to take measures to regulate the activities of states in the oceans to pre-
vent further pollution of the marine environment.

Part 12 of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea is devoted to the 
legal regulation of the protection and preservation of the marine environment. 
Article 192 of the Convention defines the general obligation of States with res-
pect to the marine environment: “States are obligated to protect and preserve the 
marine environment”. 

The legal content of the principle of protecting and preserving the marine 
environment is to limit the freedom of states in exercising their sovereign rights 
in the development of natural resources, the obligation to prevent pollution of the 
marine environment, and also take measures to reduce existing pollution sites 
(Articles 193, 194 of the Convention). 

This generally formulated principle finds its development in the specific obli-
gations of states to protect and preserve the marine environment in accordance 
with part 12 of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. 

Keywords: maritime law, marine environment, conservation of the marine en-
vironment, maritime regime.
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Introducere. Protecția mediu-
lui, inclusiv utilizarea marină 

și rațională a resurselor naturale, 
este în prezent una dintre prioritățile 
și direcțiile politicii de stat, atât a 
majorității statelor dezvoltate, cât 
și a celor în curs de dezvoltare in-
dividual, precum și a comunității 
internaționale în ansamblu.

În dreptul internațional, în sta-
diul actual al dezvoltării sale, are 
loc apariția și formarea unei noi in-
dustrii - legea mediului [14, p. 56]. 

Rezolvarea problemelor națio-
nale și internaționale de mediu în 
lumea modernă necesită institui-
rea unui sistem mai bun de relații 
internaționale de mediu.

Scopul acestei cercetări constă 
în efectuarea unei analize ample a 
celor mai importante principii ale 
dreptului internațional al mării, și 
anume, principiul protecției și con-
servării mediului marin, dar și anali-
za principalelor evenimente care au 
stat la baza fortificării conceptelor 
de protecție a mediului marin. 

În procesul elaborării acestui 
articol au fost utilizate metodele: 
logică, analitică și comparativă.

La elaborarea acestui studiu a 
fost utilizată literatura științifică a 
specialiștilor de talie internațională 
în domeniul dreptului internațional, 
cum este MaziluD., Caron D.D., 
Shinkaretskaya G.

Conținutul de bază.Apa este 
importantă pentru esenţa vieţii şi 
pentru înfăptuirea tuturor activităţi-
lor umane, fiind folosită în alimen-
taţie, agricultură, industrie, servicii, 
dezvoltare urbanistică, transport şi 
navigaţii, pescuit, etc. 

Considerată mult timp drept sur-
să inepuizabilă, apa nu este totuşi 
disponibilă în cantităţi suficiente 
şi de o calitate corespunzătoare în 
anumite perioade şi în anumite regi-
uni ale globului.

Condiţie esenţială şi indispensa-
bilă vieţii, supravieţuirii şi bunăstării 
oamenilor, nesubstituibilă cu niciun 
alt produs, apa acoperă o bună parte 
din suprafaţa Terrei (aproape 71%, 
circa 1400 milioane km3 de apă, din 
care 97% sunt ape sărate, respec-
tiv mări şi oceane şi doar 3% sunt 

ape dulci, aflate în calote de gheaţă, 
spaţii subterane, lacuri, fluvii, râuri, 
atmosferă, etc.).

Poluarea apelor maritime nu 
poate decât să creeze îngrijorare, 
prin urmare, multe țări încearcă de 
mult timp să rectifice situația sau, 
cel puțin, să minimizeze daunele pe 
care activitatea umană le provoacă 
oceanelor. 

De exemplu, în Franța, a fost 
adoptată o lege care reglementează 
amplasarea punctelor de admisie 
și evacuare a apei pentru fabrici și 
uzine; elicopterele patrulează regu-
lat coasta mării, a cărei sarcină este 
monitorizarea descărcărilor de cis-
terne. 

O soluție de înaltă tehnologie și 
eficientă a problemei deversărilor a 
fost găsită în Suedia - capacitățile 
fiecărei cisterne sunt marcate cu 
izotopi speciali, astfel încât oamenii 
de știință, care analizează vărsările 
de petrol, pot determina întotdeauna 
din ce anumită navă a fost evacua-
tă. 

Printre cei mai importanți pași 
ai omenirii în această direcție se nu-
mără:

Convenția de la Washington •	
pentru protecția mediului marin îm-
potriva poluării cu petrol, 1926;

Convenția de la Londra pri-•	
vind prevenirea poluării marine prin 
petrol, 1954;

Convenția Internațională din •	
Londra pentru prevenirea poluării 
din nave, 1973;

Convenția ONU privind drep-•	
tul mării din 1982 (partea a XII-ea, 
protecția și conservarea) [5].

La Conferința de la Washington 
privind poluarea cu petrol (1926) a 
fost elaborat un proiect de convenție 
privind poluarea marină. Aces-
ta a inclus interdicția descărcării 
intenționate a uleiului din nave, atât 
cel transportat, cât și cel utilizat ca 
combustibil [15, p. 178].

S-a recomandat crearea unor 
zone restrânse pentru drenarea ule-
iului cu o lățime de 50 până la 150 
mile la coaste, în special, în zonele 
de pescuit. 

Proiectul nu a intrat în vigoare, 
dar a jucat un rol, întrucât prevede-

rile sale sunt incluse în documentele 
ulterioare.

În 1954, la Londra, a fost adop-
tată Convenția internațională pen-
tru prevenirea poluării marine prin 
petrol (care a intrat în vigoare în 
1958). În 1962, a fost modifica-
tă și a fost numită Convenția din 
1954/62. A devenit primul act juri-
dic internațional– un document care 
definește obligațiile statelor de a 
proteja mediul marin. 

Prevederile sunt următoarele:
Convenția a obligat statele •	

să doteze porturile cu dispozitive 
receptoare pentru ulei rezidual și 
amestec ulei-apă;

Convenția a introdus zone •	
restrânse cu o lățime de 50 de mile 
(în unele zone până la 100 mile de-a 
lungul coastei și chiar până la 150 
de mile de coasta Australiei), în care 
evacuarea de ulei și ulei-apă a fost 
interzisă;

Convenția a introdus bușteni •	
pe petrol.

În 1972, Convenția privind pre-
venirea poluării marine prin scurge-
rea deșeurilor și a altor materiale a 
fost adoptată la Londra.

În 1973, la Londra a fost adop-
tată Convenția internațională pen-
tru prevenirea poluării din nave. 
În literatură și practică, se numește 
MARPOL 73/78, din 1978 a fost 
completată.

Regimul spațiilor maritime este 
determinat de normele dreptului 
internațional al mării, care sunt in-
cluse în prezent într-un astfel de tra-
tat internațional, precum Convenția 
ONU privind dreptul mării din 
1982 (în continuare - Convenția). 
În Rezoluția N 55/7, Oceane și Le-
gea Mării, adoptată de Adunarea 
Generală a ONU la 30 octombrie 
2000 la cea de-a 55-a sesiune, Adu-
narea Generală a ONU a remarcat 
natura universală a Convenției și 
importanța sa fundamentală pentru 
menținerea păcii și securității. Con-
ceptul de zonă economică exclusivă 
este unul dintre cei mai importanți 
piloni ai Convenției din 1982 pri-
vind dreptul mării.

Convenția este un tratat 
internațional cuprinzător privind 
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dreptul mării, o etapă istorică în 
domeniul codificării și dezvoltă-
rii progresive a normelor juridice 
internaționale menite să reglemen-
teze regimul oceanelor și să regle-
menteze principalele activități pen-
tru utilizarea, studiul și dezvoltarea 
acesteia în societatea modernă. 

Dispozițiile sale guvernează re-
gimul tuturor marilor spații mariti-
me: marea deschisă, marea terito-
rială, fundul mării profunde, raftul 
continental, zona economică ex-
clusivă, strâmtorile utilizate pentru 
transportul internațional etc.

Regimul juridic al zonei eco-
nomice exclusive conferă statelor 
de coastă drepturi suverane asu-
pra resurselor naturale și contro-
lului activităților legate de resurse 
din zonă, păstrând în același timp 
pentru comunitatea internațională 
libertățile de navigație, suprasolici-
tare și punerea cablurilor și conduc-
telor submarine.

La începutul lucrărilor celei de-a 
III-a Conferințe a ONU privind 
dreptul mării, unele state în curs de 
dezvoltare au făcut o propunere de 
a stabili suveranitatea statului de 
coastă asupra resurselor naturale ale 
zonei economice exclusive. 

Astfel, Declarația OAU 
(Organizația Unității Africane) pri-
vind Legea Mării a declarat că state-
le costiere ar trebui să exercite suve-
ranitatea inalienabilă asupra tuturor 
resurselor minerale vii și minerale 
din zona economică exclusivă

După cum a menționat Yu.G. 
Barsegov, din punct de vedere al 
conținutului și naturii juridice, drep-
turile statelor de coastă din zona 
economică exclusivă nu pot fi iden-
tificate cu suveranitatea lor terito-
rială, întrucât suveranitatea statului 
implică exercitarea supremației te-
ritoriale pe teritoriul său, iar zona 
economică exclusivă nu face parte 
din aceasta, prin urmare, Convenția 
din 1982 nu a putut vorbi despre 
suveranitatea sa în ceea ce privește 
resursele zonei. 

Prin urmare, autorii acestei 
convenții au refuzat să folosească 
termenul „suveranitate”.

Conferința ONU privind dreptul 

mării a acordat preferință termenu-
lui „drepturi suverane”, confirmând 
natura funcțională a drepturilor unui 
stat de coastă la resursele naturale 
dincolo de exercitarea suveranității 
naționale.

 Drepturile suverane nu provin 
din supremația teritorială, conținutul 
lor este de origine convențională.

În conformitate cu articolul 56, 
alineatul (1a) din Convenția din 
1982, statul de coastă din zona eco-
nomică exclusivă are drepturi suve-
rane pentru explorarea, dezvoltarea 
și conservarea resurselor naturale, 
atât vii, cât și nevii, în apele de pe 
fundul mării și din subsolurile sale, 
precum și pentru gestionarea aces-
tor resurse și în legătură cu alte ti-
puri de explorare și dezvoltare eco-
nomică a zonei specificate, cum ar fi 
producția de energie prin utilizarea 
apei, a curenților și a vântului.

Acordarea drepturilor suverane 
ale statului de coastă în raport cu re-
sursele naturale din zona economică 
exclusivă înseamnă următoarele: în 
primul rând, statul costier din zonă 
nu are suveranitate, ci drepturi su-
verane, adică drepturi strict limitate 
și domenii de aplicare limitate clar; 
în al doilea rând, aceste drepturi 
sunt stabilite în scopul explorării, 
dezvoltării și conservării resurselor 
naturale; și în al treilea rând, un alt 
stat nu are dreptul să desfășoare ast-
fel de activități fără acordul statului 
de coastă.

Pe lângă explorarea și dezvol-
tarea resurselor naturale, drepturile 
suverane în zona economică exclu-
sivă sunt acordate statului de coastă 
în alte scopuri. Vorbim despre drep-
turile suverane ale statului de coastă 
în raport cu alte tipuri de explorare 
economică și dezvoltare a resurselor 
zonei, cum ar fi, producția de ener-
gie prin utilizarea apei, a curenților 
și a vântului.

Dispozițiile 4.V din Convenția 
din 1982 prevăd drepturile unui stat 
de coastă cu privire la resursele na-
turale nu numai în coloana de apă, 
ci și pe fundul mării și în subsolurile 
sale, în limitele de 200 de mile ale 
acestei zone (art. 56, paragraful 1). 
Cu toate acestea, potrivit articolului 

56, drepturile suverane, în legătură 
cu fundul marin și subsolul acestu-
ia, sunt exercitate în conformitate cu 
partea a VI-ea a Convenției privind 
rafturile continentale din 1982.

Statele costiere au drepturi suve-
rane în scopul explorării și exploa-
tării, conservării și gestionării resur-
selor vii din zona economică exclu-
sivă (articolul 56). Dispozițiile refe-
ritoare la resursele care nu sunt vii 
sunt însoțite de dispozițiile privind 
raftul continental, deși jurisdicția 
asupra părții raftului continental 
care se află în zona economică ex-
clusivă nu depinde de considerente 
geofizice.

În ceea ce privește resursele vii, 
statul costier are mari competențe 
de reglementare și gestionare.

 Cu toate acestea, statul de coas-
tă trebuie să se asigure că resursa 
nu este pusă în pericol de supraex-
ploatare și trebuie să facă acest lu-
cru printr-o conservare și gestionare 
adecvată (articolul 61).

Aceste măsuri trebuie să fie con-
cepute pentru a asigura menținerea 
sau restabilirea populațiilor de spe-
cii la niveluri care pot produce ran-
damentul maxim durabil, calificat 
de factori ecologici și economici 
relevanți (articolul 61).

La inițiativa ONU, au fost sem-
nate multe acorduri internaționale 
importante, care reglementează uti-
lizarea resurselor din Oceanul Mon-
dial, producția de petrol, etc. 

Poate că Convenția ONU pri-
vind dreptul mării, semnată în 1982 
de majoritatea țărilor, a câștigat cea 
mai mare popularitate. 

Există, de asemenea, diverse 
convenții mondiale și regionale: 
Convenția privind prevenirea polu-
ării marine prin scurgerea deșeurilor 
și a altor materiale din 1972, 
Convenția internațională privind 
înființarea unui fond internațional 
pentru despăgubiri pentru daunele 
din poluarea cu petrol din 1971 și 
1974, Convenția internațională pri-
vind răspunderea și compensarea 
daunelor în legătură cu transportul 
substanțelor periculoase și nocive 
pe mare din 1996 și altele.

Primul document internaţional 
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în materie îl constituie “Carta euro-
peană a apei”, adoptată de Consi-
liul Europei în 1968, care a cuprins 
o serie de reguli şi principii care ul-
terior au primit consacrare juridică 
astfel:

resursele de apă nu sunt ine-•	
puizabile;

calitatea apei trebuie prezer-•	
vată;

apa nu are frontiere;•	
apa este un patrimoniu comun •	

al naţiunilor;
poluarea apei este interzisă;•	

Principiile aplicabile protecţiei 
şi managementului apelor, procla-
mate de acest document, au consti-
tuit punctul de plecare al altor docu-
mente adoptate la nivel internaţional 
în materie, care au adus contribuţii 
esenţiale cu privire la protecţia ape-
lor.

Adunarea Generală O.N.U. a 
adoptat în 1980 o Rezoluţie, prin 
care intervalul cuprins între anii 
1980 – 1990 a fost proclamat “De-
ceniul internaţional pentru apa po-
tabilă”, încercându-se prin aceasta 
o mobilizare a tuturor statelor lumii 
pentru protecţia şi dezvoltarea aces-
tor factori de mediu.

Deficitul natural, corelat cu ex-
plozia demografică, cu gradul înalt 
de urbanizare, de dezvoltare a unor 
industrii mari consumatoare de apă, 
dar şi mari poluante, a determinat 
apariţia şi accentuarea fenomenului 
dublu, denumit “secătuirea şi polua-
rea apelor”. 

Penuriei apei i se adaugă degra-
darea în ritm accelerat a calităţii ei, 
cu accente din ce în ce mai grave, 
datorată mai ales reziduurilor şi de-
şeurilor toxice sau periculoase care 
se descarcă sau se evacuează.

Protecția și conservarea mediu-
lui marin sunt cele mai importante 
principii ale dreptului internațional 
al mării. 

Asociat cu dezvoltarea progre-
sului tehnologic în a doua jumătate 
a secolului al XX-lea, poluarea me-
diului marin a dus la determinarea 
statelor de a lua măsuri pentru a 
reglementa activitățile statelor din 
oceane pentru a preveni poluarea 
ulterioară a mediului marin.

Partea 12 a Convenției ONU 
privind dreptul mării din 1982 este 
dedicată reglementării legale a 
protecției și conservării mediului 
marin. Articolul 192 din Convenție 
definește obligația generală a state-
lor în ceea ce privește mediul marin: 
„Statele sunt obligate să protejeze și 
să păstreze mediul marin”.

Conținutul legal al principiului 
protejării și conservării mediului 
marin este de a limita libertatea sta-
telor pentru exercitarea drepturilor 
lor suverane în dezvoltarea resurse-
lor naturale, a obligației de a preve-
ni poluarea mediului marin și de a 
lua măsuri pentru reducerea poluării 
deja existente (articolele 193, 194 
din Convenție).

Acest principiu, în termeni ge-
nerali, își găsește dezvoltarea în 
obligațiile specifice ale statelor 
de a proteja și păstra mediul ma-
rin în conformitate cu partea 12 a 
Convenției ONU din 1982 privind 
dreptul mării.

Acolo unde sunt regulile și stan-
dardele internaționale general ac-
ceptate inadecvate pentru a satisfa-
ce circumstanțe speciale în legătură 
cu „oceanograficul său și condițiile 
ecologice, precum și utilizarea sau 
protecția acestora, resursele și ca-
racterul particular al traficului său 
”, statele costiere pot, prin IMO, 
aplica măsuri speciale de protecție 
unei anumite persoane, în modul 
definit de ZEE. 

Statele costiere au două opțiuni 
de a prescrie măsuri mai stricte pen-
tru aceste domenii, ele pot adopta 
și aplica măsuri speciale obligatorii 
care au fost deja dezvoltate de OMI.

În cazul în care semnificația, 
„pentru recunoscute ecologice, 
socio-economice sau atributele 
științifice “ale unei zone” pot fi 
vulnerabile la daune provocate de 
activități internaționale de trans-
port maritim ”, statele costiere o 
pot desemna prin OMI ca „Zonă de 
mare sensibilă, în special (PSSA)”, 
unde este asociată o măsură de 
protecție care ar putea fi adopta-
tă pentru a „preveni, reduce sau 
elimina tratamentul sau identifica 
vulnerabilitățile. ” 

 PSSA pot fi desemnate în ZEE„ 
în vederea adoptării măsurilor 
internaționale de protecție cu privi-
re la poluare și alte daune provocate 
de nave. 

Cu toate acestea, statele costie-
re nu au unilateralitate competența 
legislativă în PSSA, orice măsuri 
de protecție propuse trebuie să fie 
„Deja disponibil în cadrul unui in-
strument IMO existent”, sau ar pu-
tea deveni dezvoltat în competența 
OMI sau în temeiul articolului 211 
alineatul (6) din zone speciale.

 Măsurile pentru desemnarea 
PSSA trebuie să fie adecvate și în 
mod clar legate de vulnerabilitatea 
zonelor proiectate care pot include 
desemnarea Zonelor Speciale din 
cadrul MARPOL, rutarea și raporta-
rea navelor sisteme, zone de evitat, 
scheme de pilotaj și alte traficuri de 
nave și sisteme de management. 

Concluzii. Tematica abordată în 
prezentul articol formează o latură 
valoroasă și actuală a procesului de 
analiză a protecției și conservării 
mediului marin. 

În apele mării deschise și pe 
fundul mării în cadrul Regiunii 
Internaționale, cercetările științifice 
marine efectuate în interesul 
protecției și conservării mediului 
marin pot și ar trebui privite ca o 
misiune de bunăvoință excepțională 
și, pe lângă cea proclamată, liberta-
tea cercetării științifice, acestea ar 
trebui să se bucure de sprijinul și 
asistența deplină. 

Pentru a le oferi acestor dorințe 
un fel de conotație legală, vom numi 
această totalitate (principiul juridic 
internațional plus obligația morală 
a comunității mondiale) regim de 
sprijin internațional. 

În opinia mea, acest lucru este 
destul de potrivit, dacă luăm în con-
siderare toate aspectele organizării, 
desfășurării și utilizării rezultatelor 
unor astfel de studii.

Fără a intra în detalii despre 
conținutul unui astfel de regim, ob-
servăm că aria studiată a activității 
științifice este foarte semnificativă 
diferită în orientarea sa altruistă din 
alte tipuri de activități maritime ale 
căror libertăți sunt proclamate la art. 
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87 din Convenție 1982 , și tocmai 
acesta îi dă dreptul moral să reven-
dice o poziție special, în general, și 
principiul fundamental al „libertății 
în marea liberă”.
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Introducerea. Reieşind din 
faptul că infracţiunea repre-

zintă o formă de manifestare a con-
duitei ilicite umane, este destul de 
important ca acest act să fie supus 
unei analize psihologice profunde 
care ar include studierea propriu-
zisă a acţiunii şi inacţiunii preju-
diciabile, precum şi a motivelor şi 
scopurilor de comitere a acesteia 
[15, p. 7].

Latura subiectivă a infracţiunii 
reprezintă cea mai complexă par-
te a componenţei de infracţiune, 
deoarece este legată de cercetarea 
unor fenomene care se supun cu 
dificultate unei evaluări obiective. 
La baza respectivei evaluări stau 
cunoştinţele din domeniul psiho-
logiei juridice şi criminologiei, ex-
trapolate în spaţiul juridico-penal. 
Aplicarea acestor cunoştinţe are o 

însemnătate deosebită pentru ana-
liza diferitor infracţiuni, dat fiind 
faptul că anume semnele subiective 
joacă deseori un rol de bază pentru 
calificarea faptei infracţionale con-
crete [5, p. 121].

La fel ca şi latura obiectivă, cea 
subiectivă este constituită din două 
grupuri de semne, care, la rândul 
lor, se împart în obligatorii şi facul-
tative. Din categoria celor obliga-
torii fac parte semnele care prezin-
tă o importanţă majoră pentru cali-
ficarea infracţiunii, ca de exemplu, 
vinovăţia şi formele acesteia (in-
tenţia şi imprudenţa), de asemenea, 
prezenţa vinovăţiei în fapta comisă 
constituie drept un temei legal de a 
trage persoana la răspundere pena-
lă. La grupul semnelor facultative 
se atribuie acele semne care sunt 
utilizate pentru individualizarea 
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răspunderii şi pedepsei penale (de 
ex. motivul şi scopul infracţiunii). 
Importanţa juridico-penală a aces-
tor semne nu este identică, însă 
toate în ansamblu caracterizează 
procesul lăuntric care are loc în 
conştiinţa celui vinovat [3, p. 199].

Metode aplicate și materiale 
utilizate.

În scopul realizării scopului 
propus, în respectivul articol s-au 
utilizat următoarele metode: meto-
da sistemică, metoda comparativă 
și, nu în ultimul rând, metoda lo-
gică (bazată pe analiza deductivă şi 
cea inductivă).

În procesul elaborării articolu-
lui științific, au fost consultate ur-
mătoarele materiale: Codul penal 
al Republicii Moldova, precum 
și lucrările științifice ale autorilor 
A. Borodac, S. Brînza, V. Stati, 
M. Basarab, A. Barbăneagră, X. 
Ulianovschi, A. Șavga, S. Botna-
ru, V.N. Kudreavțev, V. Chirița, 
A.Barbăneagră, P.S. Dagheli etc.

Rezultate obținute și discuții.
Constituind un element inerent 

al componenţei de infracţiune care 
reflectă atitudinea psihică a făptui-
torului faţă de acţiunile sale, latu-
ra subiectivă corelează şi cu alte 
elemente ale componenţei, printre 
care se numără obiectul şi subiectul 
infracţiunii. Legătura dintre latura 
subiectivă şi obiectul infracţiunii, 
poate fi atestată în situaţia în care, 
spre exemplu, făptuitorul, aflându-
se în procesul de săvârşire a infrac-
ţiunii, îşi îndreaptă acţiunile ilicite 
asupra unui obiect despre care ştie 
cu certitudine că prezintă o valoare 
socială ocrotită de lege, dându-şi 
seama de caracterul prejudiciabil al 
acţiunilor sale, acesta prevede, do-
reşte sau admite în mod conştient 
şi survenirea unor urmări prejudi-
ciabile. Mai simplă este stabilirea 
corelaţiei dintre latura subiectivă 
şi subiectul infracţiunii. În esenţă, 
latura subiectivă este activitatea 
mintală a subiectului infracţiunii 
[10, p. 198].

Conţinutul laturii subiective 
a infracţiunii îl constituie atitu-

dinea psihică a persoanei faţă de 
săvârșirea infracţiunii. Elementele 
care caracterizează latura subiecti-
vă a infracţiunii includ, de aseme-
nea, vinovăţia, motivul şi scopul 
infracţiunii. Aceste elemente pot 
reprezenta întregul proces psihic 
al infractorului, reflectând legătura 
care există între conştiinţă şi voin-
ţă, faţă de fapta social-periculoasă 
săvârșită de acesta.

Latura subiectivă a infracţiunii 
este, prin urmare, una dintre cele 
mai complicate probleme, care are 
o colosală importanţă teoretică şi 
practică.

Având în vedere cele menţiona-
te, latura subiectivă a componenţei 
de infracţiune poate fi calificată 
drept o atitudine psihică a persoa-
nei faţă de fapta săvârșită şi care se 
caracterizează printr-o formă con-
cretă de vinovăţie — prin motivul 
şi scopul infracţiunii.

Aşadar, prin latura subiectivă 
a infracţiunii înţelegem reflectarea 
sau posibilitatea reflectării conco-
mitente în conştiinţa subiectului 
infracţiunii a semnelor obiective 
ale faptei comise, adică a acţiunii 
sau inacţiunii prejudiciabile, a con-
secinţelor infracţionale, a legăturii 
de cauzalitate dintre ele, precum şi 
a celorlalte semne obiective prin 
care este descrisă infracţiunea în 
legea penală. Latura subiectivă a 
infracţiunii caracterizează atitudi-
nea psihică a infractorului faţă de 
faptele sale. Prin urmare, ea reflec-
tă legătura conştiinţei şi voinţei in-
fractorului cu fapta prejudiciabilă 
comisă de el [2, p. 154].

Noţiunea de „atitudine psihică” 
nu reprezintă un termen juridic, ci 
este împrumutată din cadrul ştiinţei 
de psihologie, iar specificul ştiinţei 
dreptului penal constă în faptul de 
a reflecta această noţiune în sen-
sul legii penale. Astfel, atitudinea 
psihică a infractorului, reprezintă 
o legătură dintre subiect (persona-
litate) şi obiectul faptei prejudicia-
bile. Prin urmare, legea penală nu 
se reflectă la atitudinea psihică a 
persoanei faţă de orice comporta-

ment, ci numai asupra acelui com-
portament care poartă un caracter 
prejudiciabil şi pe care legea îl atri-
buie la categoria celui infracţional, 
care poate să contribuie ca urmare 
la survenirea unor consecinţe pre-
judiciabile. Fiind conştient de acest 
fapt sau având posibilitatea reală 
de a înţelege caracterul periculos 
al propriului comportament, su-
biectul infracţiunii, prin urmare, îşi 
îndreaptă voinţa sa în detrimentul 
celorlalţi cetăţeni, în defavoarea in-
tereselor publice şi ale statului [11, 
p. 153].

Autorul Alina Şavga, la defini-
rea laturii subiective a infracţiu-
nii, susţine părerea că infracţiunea 
constituie partea interioară a faptei 
penale, care determină atitudinea 
psihică a făptuitorului faţă de fapta 
prejudiciabilă săvârşită şi de urmă-
rile acesteia, sub raportul conştiin-
ţei, voinţei şi emoţiilor sale [3, p. 
451].

Conform opiniei autorului Au-
gustin Ungureanu, latura subiecti-
vă a infracţiunii constă în atitudi-
nea psihică manifestată de făptui-
tor înainte sau în timpul săvârşirii 
faptei prevăzute de legea penală 
[14, p. 302].

O poziţie mai detaliată referitoa-
re la latura subiectivă a infracţiunii 
a exprimat-o autorul Ion Oancea, 
care afirmă că atitudinea psihică a 
infractorului este formată din stări 
intelective (atitudinea conştiinţei, 
scop), stări afective şi volitive (mo-
tive, mobiluri), atitudine psihică ce 
precede şi însoţeşte fapta infracţio-
nală şi urmările ei [8, p. 113].

Importanța studierii laturii su-
biective a oricărei infracțiuni, in-
clusiv infracţiunea privind atrage-
rea minorilor la activitate criminală 
sau determinarea lor la săvârșirea 
unor fapte imorale, este determi-
nată de mai mulți factori. Primo, 
fiind element al componenței de 
infracțiune, latura subiectivă re-
prezintă premisa de bază a răspun-
derii penale, în sensul respectării 
principiului incriminării subiective 
ca principiu fundamental al drep-
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tului penal ce ne obligă să tragem 
la răspundere penală doar persoa-
nele care au săvârșit fapta preju-
diciabilă cu vinovăție. Mai mult, 
„necesitatea mens rea este repre-
zentată de expresia latină actus not 
facit reum nisi mens sit rea (fapta 
nu este infracțiune, dacă nu există 
vinovăție)” [16, p. 132], prin urma-
re, prezența acestui element distin-
ge faptele ce au conținut antisocial. 
Secundo, latura subiectivă constă 
în totalitatea condiţiilor cerute de 
lege cu privire la atitudinea psihică 
a făptuitorului faţă de materialitatea 
faptei săvârşite pentru ca aceasta să 
constituie componenţă de infracţi-
une, astfel devine de cele mai mul-
te ori, punctul-cheie la calificarea 
unei fapte prejudiciabile.

Conform prevederilor art.6 alin. 
(1), persoana este supusă răspunde-
rii penale şi pedepsei penale numai 
pentru fapte săvârşite cu vinovăţie, 
și art. 6 alin. (2) CP unde se concre-
tizează faptul că: „Răspunderii pe-
nale şi pedepsei penale este supusă 
numai persoana care a săvârşit cu 
intenţie sau din imprudenţă o faptă 
prevăzută de legea penală” [6].

Deci, pentru existența unei 
infracțiuni nu este suficient să 
se constate săvârșirea unei fapte 
(acțiune sau inacțiune) prevăzută 
de legea penală și care prezintă un 
grad prejudiciabil, ci mai este im-
portant să se adeverească faptul că 
infractorul și-a manifestat liber și 
necondiționat voința de a săvârși 
infracțiunea [9, p. 141].

Mai mult decât atât, în literatura 
de specialitate, se vehiculează opi-
nia precum că conceptul vinovăției 
poate fi privit nu numai sub aspect 
psihologic, ci și juridic. Deoarece 
săvârșind o infracțiune, făptuitorul 
nu numai își exprimă atitudinea 
psihică negativă față de valorile 
sociale ocrotite de lege, dar și aten-
tează la ele.

Definițiile legale ale acestor 
două forme ale vinovăției se re-
găsesc în art. 17 CP cu următorul 
conținut: „Se consideră că infrac-
ţiunea a fost săvârşită cu intenţie, 

dacă persoana care a săvârşit-o îşi 
dădea seama de caracterul preju-
diciabil al acţiunii sau inacţiunii 
sale, a prevăzut urmările ei preju-
diciabile, le-a dorit sau admitea, în 
mod conştient, survenirea acestor 
urmări” și respectiv art. 18 al CP în 
care se menționează că: „Se consi-
deră că infracţiunea a fost săvârşită 
din imprudenţă, dacă persoana care 
a săvârşit-o îşi dădea seama de ca-
racterul prejudiciabil al acţiunii sau 
inacţiunii sale, a prevăzut urmări-
le ei prejudiciabile, dar considera 
în mod uşuratic că ele vor putea fi 
evitate ori nu îşi dădea seama de 
caracterul prejudiciabil al acţiunii 
sau inacţiunii sale, nu a prevăzut 
posibilitatea survenirii urmărilor ei 
prejudiciabile, deşi trebuia şi putea 
să le prevadă” [6].

Vinovăția sub formă de intenție 
și imprudență, este considera-
tă drept nucleul laturii subiective 
a infracțiunii, deși nu epuizează 
complet conținutul acesteia [16, p. 
161].

Determinarea laturii subiective 
a infracțiunii prevăzute de art. 208 
CP RM spre deosebire de stabilirea 
circumstanțelor obiective ale fap-
tei respective este destul de difici-
lă, datorită faptului că este foarte 
complicat de a pătrunde în lumea 
interioară a persoanei, în gânduri-
le, dorințele, retrăirile, ideile, senti-
mentele, aspirațiile și emoțiile aces-
teia. Dar, totuși, stabilirea corectă a 
acestui element al componenței de 
infracțiune, prezintă o importanță 
juridică majoră atât pentru justa ca-
lificare a faptei și individualizarea 
pedepsei, cât și pentru asigurarea 
respectării principiilor legalității, 
umanismului și democratismului.

Pornind de la definiţiile prezen-
tate supra, ajungem la concluzia că 
latura subiectivă constituie nu alt-
ceva decât atitudinea psihică inte-
rioară a infractorului faţă de fapta 
săvârşită şi consecinţele ei. Adică, 
elementul subiectiv al componen-
ţei de infracţiune constă în voinţa 
făptuitorului de a comite o faptă 
prevăzută de legea penală. În acest 

context, latura subiectivă a compo-
nenţei de infracţiune nu reprezintă 
altceva decât reflectarea în conşti-
inţa subiectului a indicilor obiec-
tivi ai faptelor comise.

În literatură de specialitate este 
prezentă o poziţie unanimă, potri-
vit căreia latura subiectivă a infrac-
ţiunii prevăzute de art. 208 CP RM 
se exprimă prin vinovăţie sub for-
ma intenţiei directe. Imprudenţa, 
ca forma vinovăţiei este exclusă, 
fapt care reiese chiar din dispoziţia 
normei imputate.

Nu este posibil ca din impru-
denţă făptuitorul să determine un 
minor să comită faptă infracţională 
sau să-l instigheze să comită infrac-
ţiunea. Aceeaşi situaţie se referă şi 
la fapte imorale. Imprudenţa ce ţine 
de determinarea minorilor la săvâr-
şirea faptelor imorale ca cerşetorie, 
jocuri de noroc sau desfrâu nu este 
posibilă, făptuitorul nu putea să 
nu-și dea seama de caracterul anti-
social al acțiunilor sale, să prevadă 
și să dorească survenirea urmărilor 
prejudiciabile.

Reieșind din faptul că infracţi-
unea privind atragerea minorilor 
la activitate criminală sau determi-
narea lor la săvârșirea unor fapte 
imorale este o infracțiune formală, 
adică infracţiune care nu provoacă 
anumite consecinţe social-pericu-
loase, recunoaşterea pericolului 
social se referă doar la acţiune sau 
inacţiune, intenția directă la astfel 
de faptă penală se deosebește prin 
conștientizarea de către făptui-
tor a caracterului prejudiciabil al 
acțiunilor sale, prevederea apariției 
urmărilor prejudiciabile și mani-
festarea dorinței întru survenirea 
acestora.

Așadar, forma directă a intenției 
se caracterizează prin următoarele 
trei concepte: conștientizarea, pre-
vederea și dorința. Primele două 
concepte se referă la factorul inte-
lectiv al intenției (conștiința), care 
include conștientizarea de către 
făptuitor a caracterului prejudicia-
bil al acțiunilor sale și aptitudinea 
de a prevedea posibilitatea surve-
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nirii unor urmări negative în rezul-
tatul faptei săvârșite, iar cel de al 
treilea concept se referă la factorul 
volitiv al intenției (voința), care 
prevede orientarea conștientă a 
acțiunilor persoanei întru atingerea 
scopurilor scontate [9, p. 42].

Astfel, factorul intelectiv de-
termină conținutul intenției, iar cel 
volitiv – orientarea ei [14, p. 149].

Pe lângă cele două forme exis-
tente ale intenției (directă și indi-
rectă), doctrina penală și practica 
judiciară cunoaște și alte clasificări 
ale acesteia, ca de exemplu: intenție 
premeditată și subită.

Intenția premeditată apare până 
la începerea comiterii infracțiunii, 
când făptuitorul își consolidează 
hotărârea săvârșirii infracțiunii, 
chibzuiește proiectul ei, alege me-
todele și mijloacele învingerii ob-
stacolelor posibile (locul, timpul, 
instrumentele, mecanismele etc.) 
[7, p.178].

În cazul săvârşirii infracţiunii 
prevăzute de art. 208 CP RM, făp-
tuitorul creează condiţii de săvârşi-
re a faptelor infracţionale, stabileş-
te locul unde va fi comisă infrac-
ţiunea de către minor, precum şi îl 
determină pe acesta să comită fapta 
infracţională, în astfel de cazuri 
suntem martori ai intenţiei preme-
ditate. Dar această părere nu este 
absolută, este posibil ca în cazul 
săvârşirii infracţiunii prevăzute de 
art. 208 să fim martori ai intenţiei 
subite.

Intenția subită apare într-un mod 
spontan și, respectiv, se realizează, 
imediat sau după caz, peste un in-
terval neînsemnat de timp după 
apariția acesteia. Forma respectivă 
a intenției denotă faptul că, în mo-
mentul comiterii infracțiunii în psi-
hicul făptuitorului lipsea procesul 
de cugetare, chibzuire, premeditație 
a actului infracțional. Deci, dacă o 
persoană, care întruneşte semne-
le subiectului, spontan i-a venit 
ideea că să determine un minor să 
comită o infracţiune sau să comită 
o faptă imorală, dar fără a pregăti 
comiterea acesteia, intenţia subită 

apare spontan şi ea depinde dacă o 
anumită situaţie creată ar favoriza 
comiterea faptei de către un minor, 
lucru care îi creează intenția la un 
adult să-l determine pe minor să 
săvârşească infracţiunea, indiferent 
dacă infracţiunea a fost comisă sau 
nu.

La rândul său, intenţie preme-
ditară se caracterizează prin faptul 
că făptuitorul din timp planifică 
săvârşirea faptei, intenție subită 
apare spontan la făptuitor, intenţie 
subită este determinată de anumite 
situaţii care sau creat independent 
de voinţa făptuitorului infracţiunii 
prevăzute de art. 208 CP RM. În 
caz dacă, acesta intenţionat creea-
ză o situaţie care ar favoriza săvâr-
şirea faptei infracţionale, suntem 
martori intenţii premeditare.

Pe lângă vinovăția și forme-
le acesteia, latura subiectivă a 
infracțiunii este compusă și din 
alte elemente constitutive cum sunt 
motivul (mobilul) și scopul. Prin 
motiv sau mobil al infracțiunii se 
înțelege impulsul intern (dorință, 
tendință, pasiune, sentiment) al 
infractorului ce a făcut să se nască 
în mintea lui ideea săvârșirii unei 
anumite activități conștient orien-
tat spre satisfacerea acelei dorințe, 
tendințe, pasiuni eronate.

Scopul infracțiunii reprezintă 
rezultatul ideal presupus și subiec-
tiv dorit al faptei prejudiciabile, 
pentru atingerea căruia subiectul 
acționează cu mijloace antisocia-
le, reieșind din anumite conside-
rente. Scopul – ca model – repre-
zintă acceptorul rezultatului, care 
declanșează comanda de acțiune, 
compară comportamentul faptic 
cu modelul și îl corectează [12, 
p.380].

Scopul apare în baza motivului 
infracțional și, împreună cu acesta, 
formează baza pe care este conce-
pută vinovăția – ca activitate inte-
lectiv-volitivă a subiectului, care 
se desfășoară în procesul comiterii 
infracțiunii

Scopul infracțiunii, la rândul său 
reprezintă o imagine mintală apă-

rută în psihicul persoanei privind 
obiectivul propus și reprezentat de 
făptuitor ca rezultat al acțiunii sau 
inacțiunii sale infracționale. Deci, 
scopul, ca o imaginație privind 
rezultatul scontat, caracterizează 
gândirea, cugetarea persoanei [7, 
p. 179].

Ca și motivul, scopul nu consti-
tuie, de regulă, un semn obligatoriu 
al laturii subiective a infracțiunii, 
deoarece oricare ar fi scopul condu-
itei făptuitorului, săvârșirea aceste-
ia este suficientă pentru constatarea 
laturii subiective a infracțiunii.

Despre același lucru putem vor-
bi și în cazul infracțiunii reglemen-
tate în art. 208 CP, unde motivul 
și scopul nu constituie elemente 
obligatorii ale laturii subiective a 
infracțiunii și, respectiv, nu se iau 
în considerare la calificarea faptei, 
ci numai la stabilirea și individu-
alizarea pedepsei și răspunderii 
penale. Cu toate acestea, faptul re-
spectiv nu ar însemna că săvârșind 
o astfel de infracțiune, făptuitorul 
nu ar urma un scop sau nu ar avea 
niciun motiv.

La săvârșirea oricărei infracțiuni 
intenționate, inclusiv și atragerea 
minorilor la activitatea criminală 
sau determinarea lor la săvârşirea 
unor fapte imorale, motivul consti-
tuie impulsul intern ce se naște în 
mintea făptuitorului și îi dirijează 
conduita sa ilicită.

De asemenea, motivul și scopul 
infracțiunii analizate, ne permit să 
delimităm atragerea minorilor la 
activitatea criminală sau determina-
rea lor la săvârşirea unor fapte imo-
rale de alte tipuri de infracțiuni.

Autorii Sergiu Brînză și Vitalie 
Stati menționează că latura subiec-
tivă a infracţiunii de atragerea mi-
norilor la activitate criminală sau 
determinarea lor la săvârșirea unor 
fapte imorale se exprimă, în primul 
rând, în vinovăţie sub formă de in-
tenţie directă. Motivele acestei in-
fracţiuni pot fi diferite, dar, de cele 
mai dese ori, se manifestă prin: nă-
zuinţa făptuitorului de a-şi înlesni 
activitatea infracţională; năzuinţa 
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făptuitorului de a-i transmite victi-
mei experienţa criminală acumula-
tă etc.[4, p. 785]

Astfel, autorii menționați supra 
susțin părerea că motivele acestei 
infracțiuni pot fi diverse, dar care 
nu sunt obligatorii pentru califica-
rea faptei drept o infracțiune con-
cretă, însă scopul de bază pe care o 
urmărește făptuitorul la săvârșirea 
faptei infracționale reprezintă nă-
zuinţa făptuitorului de a-i transmite 
victimei experienţa criminală acu-
mulată.

La momentul săvârşirii infrac-
ţiunii prevăzute la art.208 CP RM, 
făptuitorul trebuie să fie informat 
despre calitatea de minor a victi-
mei, sau, în virtutea circumstanţe-
lor cazului, să poată şi să fie obligat 
să prevadă aceasta.

Autorul Alexei Barbănea-
gră afirmă că latura subiectivă a 
infracțiunii respective este caracte-
rizată numai prin intenția directă [1, 
p.558]. Intenția în cazul infracțiunii 
prevăzute de art. 208 CP RM poate 
îmbrăca două forme, atât intenția 
premeditară, cât și intenția subită.

Perceperea caracterului so-
cialmente periculos al faptei şi 
previziunea consecinţelor social 
periculoase sunt incluse de mulţi 
criminaliști în sfera intelectuală a 
psihicului celui învinuit. Dorinţa 
de a provoca consecinţe social-pe-
riculoase se referă la sfera volitivă 
a psihicului celui vinovat.

Pentru „infracţiuni formale”, 
adică infracţiuni care nu provoacă 
anumite consecinţe social-pericu-
loase, recunoaşterea pericolului 
social se referă doar la acţiune sau 
inacţiune.

După caz, scopul infracţiunii 
prevăzute la art. 208 CP RM constă 
în: afirmarea victimei în activitatea 
criminală; săvârşirea de către vic-
timă a infracţiunilor, săvârşirea de 
către victimă a unor fapte imorale. 
Pentru calificarea faptei conform 
art. 208 CP RM, nu are importanţă 
dacă scopul a ajuns să fie realizat 
sau nu.

Reieșind din prevederile art.208 

CP RM, deducem faptul că mo-
tivul urmărit de făptuitor poate fi 
și cel patrimonial, astfel încât mi-
norul poate fi impus să practice 
cerșetorie, dar venitul obținut în 
urma acestor activități imorale să 
revină persoanei care a determinat 
minorul să le comită. Acest semn 
al laturii subiective este obligatoriu 
pentru calificarea corectă a faptei 
infracționale.

Concluzie
Prin urmare celor menționate 

supra, constatăm că cunoașterea 
motivului și scopului urmărit de 
făptuitor contribuie la determina-
rea caracterului și gradului preju-
diciabil al faptei, la cunoașterea 
periculozității infractorului, stabili-
rea măsurii de apărare socială adec-
vată, la fel și pentru delimitarea 
infracțiunii de atragere a minorilor 
la activitate criminală sau determi-
narea lor la săvârșirea unor fapte 
imorale de alte infracțiuni asemă-
nătoare cum ar fi, proxenetismul, 
recurgerea la prostituția practicată 
de un copil etc.
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Introducere. Fiind una dintre 
cele mai cercetate instituții, 

răspunderea juridică rămâne a fi un 
fenomen juridic complex, având 
un caracter interdisciplinar și cu 
un domeniu larg de aplicare. Indi-
ferent de nivelul de consolidare ju-
ridică, răspunderea juridică conține 
și își păstrează elementele sale de 
bază, proprietățile sale intrinseci 
și cele mai importante trăsături 
(semne) care formează o unitate, o 
„construcție teoretică a răspunde-
rii juridice” [21, p.7]. 

Una dintre problemele 
construcției teoretice a răspunderii 
juridice este cerectarea insufici-
entă și problema definirii general 
teoretice a sintagmei „construcție 
teoretică a răspunderii juridice”, 
care a fost lăsată în afara cercetări-
lor aprofundate atât la nivel de tra-
tat științific, cât și la nivel de teză, 
de aceea ne considerăm obligați 
să acordăm acestui subiect atenția 
bine meritată.

Metode aplicate şi materiale 
utilizate

În vederea realizării scopului 

trasat, în respectivul articol ştiin-
ţific au fost aplicate un şir de me-
tode ca: metoda logică (bazată pe 
analiza deductivă şi inductivă, ge-
neralizare şi specificare), metoda 
sistemică şi cea comparativă.

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

Rezultate obţinute şi discuţii
Principala instituție de protecție 

a oricărui sistem juridic și care 
conține cele mai importante mijloa-
ce legale de protecție este instituția 
răspunderii juridice.

Studiul răspunderii juridice nu 
este nici pe departe epuizat. La fel, 
în ceea ce priveşte definirea aces-
tui fenomen, putem menţiona că în 
doctrina de specialitate autohtonă 
şi străină regăsim o multitudine 
de definiţii ce încearcă să cuprindă 
toate elementele relevante ale răs-
punderii juridice. 

Noţiunea de răspundere juri-
dică este de maximă generalitate 

în doctrina dreptului. Doctrinarii 
s-au preocupat de definirea cate-
goriei de răspudnere juridică, ast-
fel încât aceasta să aibă vocaţia 
universalităţii. Într-o asemenea 
tentativă, sensul ei frecvent este 
indicat în obligaţia de a suporta 
consecinţele nerespectării dispo-
ziţiilor din normele de conduită, 
obligaţie ce constă în sancţiunea ce 
o substanţializează[10, p.73]. Vo-
caţia universalităţii la care se referă 
mai sus autorul Gh. Mihai, este de 
fapt acel element ce abstractizea-
ză orice specific al oricărei forme 
sau categorii mai mari de divizare 
a răspunderii juridice. De aceea, în 
cazul unei definiţii cu vocaţie uni-
versală, ne dăm bine seama că nu 
există elemente ce ar face diferenţa 
între anumite subcategorii ale fe-
nomenului definit. Însă în acelaşi 
timp această vocaţie ne vorbeşte 
despre necesitatea unor definiţii 
mai înguste, care ar exclude abs-
tractizarea generală şi ar accentua 
unele trăsături definitorii pentru 
anumite segmente ale fenomenului 
vizat.
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Răspunderea juridică, prin tră-
săturile şi funcţiile sale s-a poziţi-
onat în centrul răspunderii sociale, 
atât în trecut, cât şi în prezent, con-
ferind expresie dreptului în forma 
sa cea mai concentrată, reflectând 
stadiul de evoluţie a societăţii [11, 
p.379]. 

Spre exemplu, Gh. Avornic, ci-
tând mai mulţi autori în una dintre 
lucrările sale, prezintă abordările 
acestora pentru conceptul de răs-
pundere juridică. Astfel, dânsul 
menţionează că „răspunderea ju-
ridică este o măsură de constrân-
gere aplicată de către stat pentru 
comiterea unei fapte ilicite şi ex-
primată prin aplicarea unor sanc-
ţiuni cu caracter material, organi-
zaţional sau de ordin patrimonial” 
[1, p.490].. Vedem că definiţia 
dată invocă anumite caractere ale 
instituţiei răspunderii juridice ce 
pun în evidenţă trăsături atât ale 
fenomenului manifestat în dreptul 
public, cât şi în cel privat. Astfel, 
fiind vorba de o măsură de con-
strângere aplicată de către stat, 
menţioinăm că această trăsătură 
este specifică ambelor categorii 
de răspundere, astfel încât şi în 
dreptul public, şi în cel privat cel 
ce răspunde din punct de vedere 
juridic suportă efectele aplicării 
unei forţe de constrângere pe care 
o poate aplica exclusiv statul. 

De către acelaşi autor se invo-
că şi faptul că răspunderea juridică 
reprezintă „un raport statornicit de 
lege, de norma juridică, între au-
torul încălcării normelor juridice, 
reprezentat prin agenţii, autorităţi, 
care pot fi instanţele de judecată, 
funcţionarii de stat sau alţi agenţi 
ai puterii publice. Conţinutul 
acestui raport este complex, fiind 
format în esenţă din dreptul sta-
tului, ca reprezentant al societăţii, 
de a aplica sancţiunile prevăzute 
de normele juridice persoanelor 
care încalcă prevederile legale şi 
obligaţia acestor persoane de a se 
supune sancţiunilor legale în ve-

derea restabilirii ordinii de drept” 
[1, p.490-491]. Aici, la fel, vom 
menţiona că este important faptul 
că emitentul normelor ce regle-
mentează răspunderea juridică ca 
instituţie a dreptului nu poate fi 
decât statul. Derogarea aparentă, 
pe care o putem constata, se referă 
la aceeaşi situaţie prezentă în ra-
murile de drept privat pe care am 
invocat-o mai sus. Or, este doar o 
aparenţă că sancţiunea contractu-
ală se aplică de contractant sau de 
către angajator spre exemplu, în-
trucât doar sub aspect tehnic acest 
lucru e adevărat, însă, în esenţa sa, 
acest drept aparţine exclusiv sta-
tului, care reglementează instituţia 
răspunderii juridice atât în dome-
niul dreptului public, cât şi în cel 
al dreptului privat.

Dăm dreptate profesorului D. 
Baltag, care menţionează referitor 
la această instituţie fundamentală 
a dreptului că ,,răspunderea juri-
dică interesează toate disciplinele 
juridice de ramură, având o deose-
bită importanţă practică, deoarece 
cu răspunderea se finalizează ori-
ce problemă juridică” [2, p.419]. 
În exprimarea domniei sale impor-
tanţa practică a răspunderii juridi-
ce rezidă şi din aceea că această 
instituţie asigură eficienţa normei 
de drept, stimulează atitudinea 
de respectare a legii, stabilirea şi 
menţinerea ordinii de drept [5, 
p.16]. În doctrina de specialitate 
românească, autorii C. Stătescu 
şi C. Bârsan [12, p.260], menţio-
nează că răspunderea juridică are 
o caracteristică esenţială - „posibi-
litatea aplicării, în caz de nevoie, a 
constrângerii de stat”. 

Profesorul Gh. Boboş abor-
dează răspunderea juridică ca un 
raport juridic de constrângere, 
având ca obiect sancţiunea juridi-
că. Potrivit autorului, răspunderea 
juridică poate fi definită ca ,,un 
complex de drepturi şi obligaţii 
conexe care, conform legii, se nasc 
ca urmare a săvârşirii unei fapte 

ilicite şi care constituie cadrul de 
realizare a constrângerii de stat, 
prin aplicarea sancţiunilor juridi-
ce în scopul asigurării stabilităţii 
raporturilor sociale şi a îndrumă-
rii membrilor societăţii în spiritul 
respectării ordinii de drept” [6, 
p.260].. Or, aici autorul nominali-
zat nu pune accentul pe posibilele 
sancţiuni aplicabile în caz de rea-
lizare a răspunderii juridice, ci pe 
esenţa instituţiei răspunderii juri-
dice în general, fără a eclipsa vre-
una din formele sau categoriile de 
răspundere juridică. Astfel, o atare 
definire a răspunderii juridice, pe 
de o parte, nu ne indică asupra unei 
divizări ulterioare a răspunderii în 
categorii diferite. Pe de altă parte, 
o definire atât de generală ne duce 
cu siguranţă la ideea de categorisi-
re ulterioară anume în virtutea ne-
cesităţii aplicării cât mai corecte a 
acestei instituţii. O aplicare rezul-
tată sau fundamentată pe o defini-
re atât de generală niciodată nu va 
putea echivala cu individualizarea 
răspunderii. Iar acest lucru va ştir-
bi din esenţa răspunderii juridice 
şi va face ca instituţia dată să nu 
îşi atingă scopul. De aici, conclu-
zia că dacă definiţia este generală, 
cu un mare grad de abstractizare a 
elementelor mai specifice, atunci 
cu siguranţă ea ne orientează că-
tre identificarea acestor elemen-
te specifice. Iar acestea din urmă 
ne şi duc la ideea de ramificare a 
răspunderii în răspundere de drept 
public şi răspundere de drept pri-
vat.

I.Craiovan reflectă esenţa răs-
punderii juridice, invocând ca-
racterul represiv şi educaţional al 
dreptului care vizează evidenţierea 
„capacităţii acestuia de a antrena 
o reacţie colectivă constrângă-
toare faţă de cel ce violează nor-
ma de drept şi a cărei anticipare 
este în măsură să inducă respect 
şi conformare din partea membri-
lor societăţii care nu vor să atragă 
asupra lor sancţiuni juridice”[9, 
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p.49]. Potrivit acestuia, răspun-
derea juridică poate fi definită ca 
fiind „un raport statornicit între 
autorul încălcării normelor juridi-
ce şi stat, reprezentat prin agenţiile 
autorităţii, care pot fi instanţele de 
judecată, funcţionarii de stat sau 
alţi agenţi ai puterii publice. Con-
ţinutul acestui raport este complex, 
fiind format, în esenţă, din dreptul 
statului, ca reprezentant al societă-
ţii, de a aplica sancţiunile prevăzu-
te de normele juridice persoanelor 
care încalcă prevederile legale şi 
obligaţia acestor persoane de a se 
supune sancţiunilor legale în vede-
rea restabilirii ordinii de drept” [9, 
p.283]. Bineînţeles că aici ar fi dis-
cutabilă reacţia tuturor membrilor 
societăţii în cazul aplicării răspun-
derii specific dreptului civil sau al-
tei ramuri de drept privat, unde o 
asemenea reacţie nu se evidenţiază 
în mod uniform în toate cazurile. 
Or, o atare definire a răspunderii ne 
determină să considerăm toate for-
mele răspunderii juridice ca fiind 
reacţii ale întregii societăţi, deşi 
spre exemplu, în situaţia încălcă-
rii unei clauze contractuale de că-
tre una dintre părţile contractante 
nu neapărat putem urmări o atare 
reacţie. După logica firească a lu-
crurilor putem afirma că, şi în atare 
situaţie, reacţia directă şi imediată 
este a celeilalte părţi contractante, 
însă, dacă pornim de la ideea că 
anume legea fundamentează orice 
clauză contractual, atunci ajungem 
la concluzia că şi în aceste cazuri 
vorbim de reacţia statului ca repre-
zentant al întregii societăţi. Speci-
ficul manifestării acestei reacţii ne 
vorbeşte despre necesitatea deli-
mitării răspunderii de drept public 
de cea de drept privat. 

Autoarea E. Cojocaru statuea-
ză referitor la: „răspunderea juri-
dică civilă…se foloseşte ca mijloc 
de apărare a drepturilor subiecti-
ve civile, precum şi ca mijloc de 
exercitare forţată a obligaţiilor 
contractuale” [8, p.36].

În opinia autorului authton, A. 
Bloşenco, răspunderea juridică 
constituie un tip de sancţiune, care 
se caracterizează prin trăsături 
specifice şi, prin urmare, nu toate 
sancţiunile sunt măsuri de răspun-
dere [7, p.264]. Această definiţie 
evidenţiază nu doar faptul că ar 
fi necesară clarificarea tipului de 
răspundere atunci când ne referim 
la un caz concret de răspudnere 
juridică, ci chiar evidenţierea în 
cadrul actual de sancţiuni a celor 
care reprezintă măsuri de răspun-
dere juridică de cele ce nu repre-
zintă acest fenomen. 

Întru explicarea unei idei simi-
lare, R. P. Vonica face referire şi 
la măsura sau întinderea răspun-
derii. Acest lucru este important 
în ceea ce priveşte raportul dintre 
răspundere, sancţiune şi pedeap-
să. Astfel, sancţiunea şi pedeapsa 
caracterizează anume întinderea 
răspunderii juridice a personaju-
lui vinovat. În consecinţă, măsura 
răspunderii este proporţională cu 
posibilitatea de previziune a re-
zultatului păgubitor, care nu este 
întotdeauna completă, deoarece 
efectelor directe şi imediate ale 
actelor săvârşite li se adaugă efec-
tele indirecte şi îndepărtate, uneori 
imprevizibile. Răspunderea astfel 
acţionează în cadrul unui determi-
nism complex. Acest determinism 
este însă relativ, întrucât operează 
într-un cadru limitat, individual, 
având numeroase posibilităţi de 
acţiune. Alegerea liberă şi con-
ştientă a unei variante sau a alteia 
stă la baza răspunderii individului, 
fiecare trebuie să răspundă pentru 
consecinţele faptelor sale fie prin 
obligaţia de a repara prejudiciul 
cauzat altei persoane sau colec-
tivităţii, fie prin suportarea unei 
sancţiuni, care nu echivalează în-
totdeauna cu o pedeapsă aplicată 
pentru o faptă penală. Răspunde-
rea ca atitudine prin care persoana 
umană acceptă consecinţele fapte-
lor sale este conduita prealabilă a 

oricărei obligaţii sociale sau juri-
dice [14, p.515].

Aşa cum devine clar din cele 
menţionate mai sus, deseori se 
confundă răspunderea juridică cu 
sancţiunea juridică. Drept exem-
plu în acest sens vom aduce iden-
tificarea răspunderii civile delic-
tuale cu sancţiunea civilă “care se 
aplică nu atât în considerarea per-
soanei care a săvârşit fapta ilicită 
cauzatoare de prejudicii, cât în 
considerarea patrimoniului său” 
[13, p.117]. Opinăm că nu se poa-
te confunda răspunderea juridică 
cu sancţiunea juridică. Mai ales 
în contextul în care pledăm pentru 
delimitarea răspunderii de drept 
public de cea de drept privat, acest 
lucru este absolut evident, întrucât 
în ramurile de drept public relaţia 
dintre sancţiune şi pedeapsă poate 
să fie diferită decât aceeaşi relaţie 
în cadrul răspunderii de drept pri-
vat.

D. Baltag, la rândul său, susţi-
ne că interpretarea răspunderii ju-
ridice ca sancţiune și identificarea 
acesteia cu pedeapsa este o inter-
pretare incompletă şi nu o eroare. 
,,.... dacă ţinem cont de faptul că 
actul cunoaşterii trebuie să ia în 
calcul toate aspectele, atunci tre-
buie să recunoaştem că interpreta-
rea amintită mai sus este totuşi in-
completă. Într-adevăr, răspunderea 
juridică a unei persoane concrete 
poate să apară şi să se dezvolte, 
dar aceasta încă nu va însemna că 
toate se vor termina doar cu apli-
carea pedepsei, cu atât mai mult 
cu cât nu fiecare sancţiune este o 
sancţiune de răspundere juridică. 
Dar, totuşi, trebuie să constatăm, 
că direcţia examinată a modalităţii 
de a înţelege răspunderea juridică 
este întemeiată pe proprietatea ei 
cea mai stabilă şi obligatorie - fap-
tul că răspunderea este exprimată 
în sancţiunile prevăzute în norme-
le de drept. Aceasta ne permite să 
afirmăm că noi vedem fenomenul 
dat printr-o prismă prin care el se 
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manifestă în fond la nivelul nor-
melor răspunderii juridice, adi-
că în planul dreptului obiectiv. 
Anume această circumstanţă are 
o importanţă esenţială, pentru că 
îi conferă instituţiei răspunderii 
juridice un caracter obiectiv, ceea 
ce îi permite ca ea să se manifeste 
în calitate de unică măsură, egală 
pentru toţi, de apreciere a compor-
tamentului. Trebuie să presupu-
nem că tocmai prin aceasta se şi 
explică faptul că perceperea răs-
punderii juridice ca pe o sancţiune 
este cea mai răspândită în practica 
juridică. De aceea, trebuie să recu-
noaştem că aceasta este una dintre 
definiţiile teoretice afirmate ale 
răspunderii juridice cea mai uzu-
ală la ora actuală.” [4].

Or, definiţiile enumerate pe 
care diverşi autori le acordă fe-
nomenului răspunderii juridice se 
completează reciproc, astfel încât, 
dacă le luăm în consideraţie pe 
toate, avem tabloul unei răspun-
deri juridice ce include atât mani-
festarea ei în domeniul dreptului 
privat, cât şi manifestarea ei în do-
meniul dreptului public. Iar ceea 
ce am dorit din start să evidenţi-
em prin indicarea faptului că anu-
me definirea răspunderii juridice 
constituie o premisă a delimitării 
răspunderii juridice de drept pu-
blic de cea de drept privat, este că 
totalitatea definiţiilor existente nu 
fac acest lucru în mod expres. 

Fiind una dintre cele mai cer-
cetate instituții, răspunderea juri-
dică rămâne a fi un fenomen ju-
ridic complex, având un caracter 
interdisciplinar și cu un domeniu 
larg de aplicare. Indiferent de 
nivelul de consolidare juridică, 
răspunderea juridică conține și 
își păstrează elementele sale de 
bază, proprietățile sale intrinseci 
și cele mai importante trăsături 
(semne) care formează o unitate, 
o „construcție teoretică a răspun-
derii juridice” [21, p.7].

Una dintre problemele 

construcției teoretice a răspunderii 
juridice este cerectarea insufici-
entă și problema definirii general 
teoretice a sintagmei „construcție 
teoretică a răspunderii juridice”, 
care a fost lăsată în afara cercetări-
lor aprofundate atât la nivel de tra-
tat științific, cât și la nivel de teză, 
de aceea ne considerăm obligați 
să acordăm acestui subiect atenția 
bine meritată.

Suntem de acord cu profesorul D. 
Baltag, că majoritatea covărșitoare a 
cercetărilor, examinând răspunde-
rea juridică, își concentrează atenția 
asupra elucidării esenței acestui fe-
nomen, pe când conținutului pro-
priu-zis al răspunderii juridice i se 
alocă puțin spațiu. Unanim este re-
cunoscut că studiul conținutului ori-
cărui fenomen presupune neapărat 
analiza structurii acestuia, cercetarea 
corelației dintre componentele lui 
[3, p.215]. Astfel, pe parcursul stu-
dierii răspunderii juridice, din punc-
tul de vedere al stabilirii conținutului 
ei, este rațional să aplicăm analiza 
structural-sistematică. 

Credem că, pe parcursul cerce-
tării răspunderii juridice se impu-
ne analiza statică care permite atât 
dezvăluirea părților și elementelor 
componente, cât și analiza dina-
mică care dezvăluie și detaliază 
procesul însuși de realizare a răs-
punderii juridice.

Susținem părerea că, aplicarea 
analizei structurale-sistematice în 
procesul studierii răspunderii juri-
dice a și condus la apariția noțiunii 
de „construcție teoretică a răs-
punderii juridice”, care în prezent 
necesită o interpretare și un studiu 
științific mai special [3, p.215], 
care credem că o să-l reușim în 
prezentul studiu.

Autorul D. V. Vohmeanin pro-
pune de cercetat și de analizat 
construcția teoretică a răspunderii 
juridice, anume prin prisma legă-
turii care există între ideiile filo-
sofice și știința din cadrul Teoriei 
Generale a Dreptului. [17, p.53].

Totodată nu trebuie să negli-
jăm opinia autorului S. S. Alexeev 
despre faptul că dezvoltarea drep-
tului, istoria sa originală, materia 
și puterea sa unicală, fiind foarte 
importante pentru jurisprudență, în 
mare măsură reprezintă istoria for-
mării, dezvoltării și perfecționării 
construcțiilor juridice, acestea 
constituind cele mai importante 
rezultate ale dezvoltării dreptu-
lui. [16, p.180]. Susținem opiniile 
savanților despre faptul că cizela-
rea necesară a construcțiilor juridi-
ce este un indiciu al perfecționării 
legislației contemporane și una 
dintre condițiile aplicării sale 
efective. [3, p.216; 20, p. 31; 21, 
p. 3]. 

Încercări de a cerceta 
construcția teoretică a răspunderii 
juridice au fost întreprinse de mai 
mulți autori ruși printre care I. A. 
Cuzimin [20, p. 31; 21, p. 3], L.I. 
Gluhariova [18, p.44-47], Iu. I. 
Grevțov [19, p.200-203], D. A. Li-
pinski [23, p.57-63], A. M. Hujin 
[27, p.807-813], V. I. Cervoniuc 
[28, p.844-855]. 

Autorul O. F. Skakun prin 
construcții teoretice înțelege sche-
me tipice exacte ale raporturilor 
juridice verificate de practică și 
elaborate de știință și activitatea 
legislativă [26, p.554]. După pă-
rerea noastră, construcția teoreti-
că a răspunderii juridice este una 
dintre categoriile fundamentale 
ale științei dreptului contempo-
ran, întrucât ea pune în acțiune, în 
funcție de circumstanțe, normele 
atât al ramurilor din dreptul public 
cât și normele ramurilor de drept 
privat.

Valoarea teoretică a definiti-
vării construcției teoretice a răs-
punderii juridice se manifestă în 
posibilitatea:

-aprofundării cunoștințelor te-
oretice ale răspunderii juridice și 
o analiză mai profundă a naturii 
juridice a răspunderii;

- identificarea și clasificarea 
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legăturii între răspunderea juri-
dică de alte fenomene juridice de 
protecție (aplicarea forței coerciti-
ve a statului sau responsabilitatea 
juridică, ș.a.);

- definirea unui concept „dina-
mic” al răspunderii juridice bazat 
pe fenomenul realizării răspunde-
rii și responsabilității în drept [20, 
p.35].

Valoarea practică a definiti-
vării construcției teoretice a răs-
punderii juridice aplicabilă la in-
terpretarea și aplicarea normelor 
juridice sunt exprimate în posibi-
litatea de:

a crea construcția normati-- 
vă (legală) completă și complexă 
a răspunderii juridice (ca mijloc 
tehnic) potrivită pentru utiliza-
rea practică în orice domeniu a 
relațiilor sociale.

dezvoltarea unor metode efici-- 
ente de implimentare și realizare a 
răspunderii juridice, îmbunătățirea 
procesului educațional în dome-
niul răspunderii juridice atât la ni-
velul teoriei generale a dreptului, 
cât și în științele ramurale. Și aici 
susținem afirmațiile profesorul D. 
Baltag, că la detrminarea aspectu-
lui ramural al răspunderii, în orice 
caz, criteriul de bază trebuie să fie 
cel de drept material, el mai fiind 
principal și la delimitarea a două 
construcții fundamentale ale răs-
punderii juridice – de reprimare 
și reparatorie de drept (deosebirea 
dintre ele fiind legată de structura 
ramurală a dreptului). Legea ma-
terială sub orice aspect reprezintă 
fundamentul răspunderii, însă în 
raporturilre dintre cele două forme 
fundamentale de răspundere, ea se 
manifestă în mod diferit. Pentru 
răspunderea represivă este deose-
bit de importantă calificarea justă 
a faptei ilicite, individualizarea 
pedepsei (sancțiunea) și libertatea 
de aceasta, atunci când scopurile 
răspunderii sunt atinse. În ceea ce 
privește răspunderea reparatorie 
de drept, aceasta prevede stabi-

lirea concretă a obligațiilor deja 
existente ale delicventului și exe-
cutarea lor forțată (în caz de nece-
sitate) [3, p.218].

creșterea nivelului de inter-- 
pretare a normelor juridice de drept 
material și procesual care reglemen-
tează răspunderea juridică (sistemul 
de sancțiuni) și procedurile de apli-
care a acesteia, adoptarea unor acte 
importante în domeniul răspunderii 
care va contribui în cele din urmă 
la îmbunătățirea culturii juridice a 
societății [21, p.7].

O unanimitate de opinii cu pri-
vire la construcția teoretică a răs-
punderii juridice în Teoria dreptu-
lui nu s-a format. Astfel, în funcție 
de pozițiile științifice individuale, 
construcția teoretică a răspunderii 
juridice trebuie înțeleasă:

Ca o construcție dezvoltată - 
de doctrină și un model al materi-
alelor normative, care permit teo-
retic de a stabili o legătură logică 
între elementele sale [18, p.44].

 Instrumentul necesar, pre-- 
cum și etapele de mișcare spre un 
comportament juridic perfect [19, 
p.201].

 Un sistem care înglobează în - 
sine tipuri, forme, scheme și mo-
dele ale materialului juridic [15, 
p.45].

Autorul I. A. Kuzimin 
menționează că nivelul de 
cunoaștere a construcției teoreti-
ce a răspunderii juridice se află la 
un nivel incipient, și anume, speră 
autorul că acumularea de materi-
ale științifice în prezent, în timp 
va putea fi folosită pentru a trece 
de la niște indicatori cantitativi la 
niște indicatori calitativi [21, p.8]. 
Dar problema însăși este și mai 
profundă, susțin unii autori [24, 
p.532; 25, p. 678] și se bazează 
pe un conceptual generic în raport 
cu categoria studiată, și anume, în 
structura juridică, care are multe 
manifestări diferite. 

În consecință, putem menționa 
că, în acest aspect vom percepe 

construcția teoretică a răspunderii 
juridice (ca o unitate de gândire, 
un mijloc juridic tehnic) de care va 
depinde și rezultatele cunoașterii 
și înțelegerii construcției teoretice 
a răspunderii juridice. 

Semnificația termenu-
lui „construcție” conform 
dicționarelor explicative pre-
supune o anumită structură, 
compoziție, poziție reciprocă a 
părților [29, p.240]. Așa cum a ob-
servat în mod correct, încă în anul 
1972, A.F. Cerdanțev, construcțiile 
juridice reflectă structura sistemi-
că a obiectelor cercetate, și chiar 
conceptul de „compoziție” indică 
faptul că, obiectul este complex și 
este compus din anumite elemente 
[21, p.8-9]. 

Concluzii
Rezumând cele menționate mai 

sus, ajungem la următoarele con-
cluzii:

Definitivarea și elaborarea - 
științifico-practică a construcției 
teoretice a răspunderii juridice 
deschide mari perspective pen-
tru îmbunătățirea și perfectarea 
practicii juridice și aprofundarea 
cunoștințelor privind răspunderea 
în drept;

O unanimitate de opinii cu - 
privire la construcția teoretică 
a răspunderii juridice în Teoria 
dreptului nu s-a format;

Definirea esenței și a ele-- 
mentelor construcției teoretice a 
răspunderii juridice este posibilă 
numai dacă se întrunesc o serie de 
condiții: a. definirea unei abordări 
specifice pentru înțelegerea cate-
goriei „construcție juridică” (ca 
miloc tehnico-juridic); b. defini-
rea concretă a răspunderii juridi-
ce ca instituție a dreptului sau ca 
mijloc legal; c. definirea limitelor 
cunoștințelor construcției teore-
tice a răspunderii juridice, luând 
în calcul scopurile și obiectivele 
acestor cunoștințe (în caz contrar, 
aceste limite pot deveni nelimita-
te).
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Introducere. Problema statu-
tului juridic al aleșilor popo-

rului, în prezent, a devenit una ex-
trem de actuală, mai ales pornind 
de la faptul că conținutul acestuia 
cuprinde un element juridic și unul 
politic, ceea ce se repercutează în-
tr-un mod specific asupra instituției 
răspunderii acestor subiecți de 
drept. Pe de altă parte, contează 
foarte mult în ce măsură legislația 
în vigoare asigură reglementarea 
statutului juridic al aleșilor popo-
rului, ca o garanție importantă a 
exercitării funcției de demnitate 
publică în cauză. În fine, actuali-
tatea și importanța subiectului este 
determinată în mare parte și de fap-
tul că în doctrina autohtonă nu poa-
te fi atestată o preocupare distinctă, 
axată doar pe problema aleșilor po-
porului și a statutului lor juridic.

Scopul studiului. Pornind de 
la cele menționate, în prezentul 
demers științific ne propunem să 
consemnăm câteva reflecții impor-
tante pe marginea problemei statu-
tului juridic al aleșilor poporului, 
în vederea precizării specificului 
acestuia și a cadrului juridic ce îl 
reglementează.

Rezultate obținute și discuții.

Pentru început, considerăm nece-
sar a preciza că, în general, statutul 
juridic al persoanei este o instituţie 
juridică cu o structură complexă. 
Nucleul statutului este format din 
drepturi, libertăţi, interese legale 
şi îndatoriri, care devin funcţionale 
doar în cazul în care sunt îndepli-
nite anumite cerinţe (de ex., cetă-
ţenia, capacitatea juridică etc.) şi 
sunt asigurate prin garanţii cores-
punzătoare (cum ar fi: principiile 
drepturilor omului, inevitabilitatea 
răspunderii pentru încălcarea drep-
turilor omului etc.). Toate aceste 
momente, în ansamblu, formează 
conţinutul statutului juridic al per-
soanei şi îi determină realizarea şi 
eficienţa practică [13, p. 383; 12, 
p. 8].

În cadrul tipologiei statutu-
lui juridic al persoanei, atestate 
în doctrină [22, p. 475] (care cu-
prinde următoarele tipuri: statu-
tul juridico-internațional; statutul 
constituțional, statutul ramural, sta-
tutul special și statutul individual), 
regăsim un tip distinct precum este 
statutul juridic special. Acesta este 
constituit din drepturile, libertăţile 
şi obligaţiile proprii anumitor pă-
turi sau grupuri sociale, în funcţie 

de situaţia lor socială, economică, 
politică etc. De exemplu, studenţii 
au dreptul la bursă, persoanele care 
au atins vârsta pensionării au drep-
tul la pensie lunară. Cu ajutorul 
drepturilor acordate diferitor pă-
turi, grupuri sociale, statul şi soci-
etatea încearcă să compenseze ine-
galitatea în drepturi a acestora, care 
survine din cauze obiective şi nu 
depinde de voinţa omului (vârsta, 
lipsa sursei de venit, condiţii speci-
ale de muncă etc.) [22, p. 477].

Tot din categoria aceasta face 
parte şi statutul profesional (al de-
putatului, ministrului, judecătoru-
lui, procurorului etc.), după cum 
l-a identificat cercetătorul N.I. Ma-
tuzov [21, p. 58]. De aici, putem 
deduce că statutul juridic al aleșilor 
poporului este în esența sa un statut 
special profesional, care dispune 
de particularități distincte, mai ales 
că se deosebește de statutul juridic 
al funcționarului public de rând. 
Așadar, conținutul acestuia este 
determinat de specificul funcției de 
demnitate publică, la care ne vom 
referi în cele ce urmează.

După cum am stabilit în unul 
din demersurile științifice ante-
rioare [4, p. 6], aleșii poporului 

CZU 342.5:342.8(478)

REFLECȚII ASUPRA 
STATUTULUI JURIDIC AL ALEȘILOR POPORULUI

Victor DONOS, 
Programist Consilier (IT Advisor), 

doctorand, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Articolul cu prinde reflecții importante pe marginea problemei statutului juridic al aleșilor poporului. Scopul urmărit 
rezidă în precizarea specificului acestuia și a cadrului juridic ce îl reglementează. Una dintre cele mai importante concluzii 
formulate privește necesitatea instituirii la nivelul statutului juridic al deputatului și al alesului local al instituției jurămân-
tului, asemănător statutului juridic al tuturor funcționarilor publici.

Cuvinte-cheie: statut juridic, funcționar public, demnitate publică, demnitar ales, ales local, ales național, jurământ.

LEGAL STATUS OF ELECTED OFFICIALS BY THE PEOPLE

The article contains important reflections on the issue of the legal status of the elected people. The purpose is to specify 
its specificity and the legal framework that regulates it. One of the most important conclusions made concerns the necessity 
of establishing at the level of the legal status of the deputy and of the local elected of the institution of the oath, similar to 
the legal status of all civil servants.

Keywords: legal status, civil servant, public dignity, elected official, local elected, national elected, oath.



35DECEMBRIE 2019

sunt persoanele care ocupă funcții 
de demnitate publică alese, altfel 
spus, demnitarii publici aleși (șeful 
statului, deputații, primarii, con-
silierii locali și raionali). Acești 
demnitari(spre deosebire de dem-
nitarii numiți) ocupă în exclusivita-
te funcții de demnitate publică de 
factură politică, ceea ce în esență 
determină statutul lor juridic.

Referindu-ne la categoria dem-
nitarilor aleși, reamintim că în pre-
zent locul ocupat de aceștia în socie-
tatea noastră este unul însemnat, de 
primă importanță, acest lucru dato-
rându-se faptului că ei se bucură de 
cea mai mare legitimitate dintre toți 
cei care dețin o funcție de demnita-
te publică la nivel local sau central, 
desemnarea lor făcându-se prin vot 
universal, egal, direct și liber expri-
mat de către cetățenii ce compun 
colectivitatea locală, respectiv cea 
națională, iar, în al doilea rând, prin 
responsabilitatea ridicată pe care o 
au, aceștia gestionând bugetul și 
patrimoniul unității administrativ-
teritoriale, dispunând de un anumit 
grad de autonomie, libertate de de-
cizie și de un drept de apreciere în 
alegerea celor mai bune soluții în 
scopul satisfacerii interesului local 
sau având, după caz, dreptul de a 
reglementa relații sociale primare 
ce urmăresc realizarea interesului 
general[18, p. 14]. Nu în ultimul 
rând, importanța deținerii calității 
de ales al comunității se poate re-
marca și prin faptul că, prin inter-
mediul lor, prin mandatul primit, 
cetățenii controlează principalele 
instituții prin care se realizează 
democrația la nivel local și cen-
tral, anume instituția primarului, a 
președintelui consiliului raional, a 
președintelui Republicii – autorități 
executive – și instituția consiliului 
local, a celui raional și a Palamen-
tului – autorități deliberative.

Dat fiind rolul însemnat pe care 
îl au aleșii în cadrul unităților ad-
ministrativ-teritoriale și la vârful 
ierarhiei conducerii de stat, se im-
pune cu necesitate împiedicarea 
exercitării mandatului în mod abu-

ziv, în dezinteresul cetățenilor, cu 
urmărirea obținerii unor avantaje 
personale, prin reglementarea rigu-
roasă a formelor de răspundere ju-
ridică și a mecanismului de aplica-
re a acestuia[4, p. 7]. Este vorba, în 
special, de clarificarea statutului ju-
ridic al acestei categorii de subiecți 
de drept, în vederea conturării clare 
a tuturor elementelor acestuia.

Dat fiind faptul că acest dezide-
rat este unul destul de complex, în 
cele ce urmează ne vom axa doar 
pe reliefarea unor particularități ce 
caracterizează statutul distinct al 
aleșilor poporului.

Așadar, reglementarea atribu-
țiilor fiecărei categorii în parte, a 
drepturilor și obligațiilor specifi-
ce, precum și cea a răspunderii lor, 
sunt prevăzute de acte normative 
distincte, care le conturează statu-
tul. Este vorba, în special, despre 
următoarele acte normative:

Constituția Republicii Moldo-- 
va [1] (inexistând o lege organică 
specială), în cazul statutului juridic 
al Șefului de stat;

Constituția Republicii Moldo-- 
va, Legea despre statutul deputatu-
lui [8]; Regulamentul Parlamentu-
lui [10] în cazul, statutului juridic 
al deputaților;

Constituția Republicii Moldo-- 
va, Legea privind statutul alesului 
local [11] și Legea cu privire la 
administrația publică locală [5], în 
cazul statutului juridic al aleșilor 
locali.

Din conținutul juridic al aces-
tor acte normative (suplimentate 
de legea-cadru în materie – Legea 
cu privire la statutul persoanelor 
cu funcții de demnitate publice 
nr. 190/2010 [7]), pot fi conturate 
câteva particularități ale statutului 
aleșilor poporului, după cum ur-
mează: 

În primul rând, aleșii locali și 
cei naționali nu pot avea calitatea 
de salariat. Salariații sunt supuși 
unui regim juridic specific stabi-
lit de dispozițiile Codului muncii. 
Ceea ce îl caracterizează pe salariat 
este faptul că el se găsește într-un 

raport juridic de muncă cu angaja-
torul, raport ce are drept unic izvor 
contractul individual de muncă. În 
temeiul acestuia din urmă, persoana 
fizică, denumită salariat, se obligă 
să presteze o activitate pentru și sub 
autoritatea unui angajator, persoană 
fizică sau juridică, în schimbul unei 
remunerații, numită salariu. 

În al doilea rând, aleșii nu pot fi 
nici funcționari publici în înțelesul 
pe care îl dă noțiunii statutul 
funcționarilor publici reglementat 
de Legea cu privire la funcția pu-
blică și statutul funcționarului pu-
blic nr. 158/2008 [6]. Funcționarul 
public se află într-un raport de 
funcție sau de serviciu cu autori-
tatea sau instituția publică unde își 
desfășoară activitatea, raport ce are 
drept unic izvor actul administrativ 
de numire emis de conducătorul 
autorității sau instituției publice.

Funcționarilor publici le este 
caracteristică prerogativa de putere 
publică, învestire necesară pentru 
realizarea unor sarcini executive, 
care nu se regăsește în cazul perso-
nalului contractual, al salariaților, 
dar nici în cazul aleșilor, dacă avem 
în vedere definiția conceptului de 
putere publică [18, p. 16-17].

Așadar, din ansamblul regle-
mentărilor în vigoare rezultă că 
persoanele care ocupă funcții alese 
nu au calitatea de funcționar public 
și, prin urmare, acestora nu li se 
aplică prevederile Legii-cadru în 
domeniu [6], dar nici pe cea de sa-
lariat, în cazul lor nefiind incidente 
dispozițiile Codului muncii.

Definitoriu pentru demnitarii 
aleși este faptul că aceștia stabi-
lesc cu colectivitatea națională 
sau, după caz, locală, un raport, 
convențional numit de învestire, un 
raport aflat în sfera dreptului public 
și care are drept unic izvor manda-
tul. Numai în cazul acestor dem-
nitari putem vorbi despre mandat, 
conținutul acestuia fiind stabilit de 
Constituție, legi și regulamente de 
organizare și funcționare[4, p. 7]. 

Mandatul nu trebuie confundat 
cu noțiunea similară din dreptul 
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civil, neavând valoarea unui con-
tract. În dreptul public, mandatul 
reprezintă o învestire, o împuter-
nicire, o funcție de autoritate dată 
aleșilor de colectivitatea națională 
(popor) sau de cea locală pentru a o 
reprezenta în sfera administrativă, 
în vederea îndeplinirii activităților 
curente, în interes public, la nivelul 
comunei/satului, orașului, raionului 
sau statului. Mandatul alesului este 
expres, alegătorii urmând să voteze 
o listă sau, după caz, un candidat, 
și general, deoarece nu implică ra-
tificarea de către electorat a actelor 
îndeplinite în realizarea atribuțiilor. 
El trebuie să fie privit numai ca re-
zultat al alegerilor generale sau lo-
cale [16, p. 42-46].

Vom sublinia în context că 
mandatul de ales local constituie 
o funcție de autoritate publică ce 
rezultă din alegerile locale, repre-
zentând colectivitatea pentru reali-
zarea autonomiei locale, în timp ce 
mandatul de parlamentar reprezintă 
o demnitate publică rezultată tot 
din alegeri, dar în vederea exercită-
rii prin reprezentare a suveranității 
naționale.

Prin urmare, pentru a avea cali-
tatea de ales, este necesar ca dem-
nitarul să primească „girul” unei 
colectivități, fie națională (a popo-
rului), pentru aleșii naționali, fie lo-
cală, pentru aleșii locali. Mai mult, 
împuternicirea primită trebuie dată 
prin vot în cadrul unui scrutin orga-
nizat conform dispozițiilor legale. 
Votul trebuie să fie universal, egal, 
direct, secret și liber exprimat.

Pe de altă parte, este impor-
tant faptul că demnitarii aleși sunt 
obligați, pentru a intra efectiv în 
exercițiul mandatului lor, să depu-
nă un jurământ de credință. Astfel, 
ei dobândesc calitatea de ales de 
la data validării alegerilor, dar își 
pot îndeplini atribuțiile numai de la 
data depunerii și consemnării jură-
mântului de credință.

În acest sens, potrivit Legii cu 
privire la statutul persoanelor cu 
funcţii de demnitate publică nr. 
199/2010 [7]:

art. 2: „Funcţia de demnitate - 
publică este o funcţie publică ce se 
ocupă prin mandat obţinut direct, în 
urma alegerilor, sau indirect, prin 
numire în condiţiile legii. Dem-
nitarii sunt persoane care exercită 
funcţii de demnitate publică în te-
meiul Constituţiei, al prezentei legi 
şi al altor acte legislative”.

art. 6 alin. (6): „Demnitarul - 
depune jurământ în cazul în care 
această obligaţie este prevăzută de 
legea specială ce reglementează 
activitatea acestui demnitar”.

Pornind de la aceste prevederi 
legale, și în baza legilor speciale 
ce reglementează statutul diferitor 
aleși ai poporului (enunțate mai 
sus) constatăm că doar șeful statu-
lui depune jurământul în baza art. 
79 alin. (2) din Constituția Repu-
blicii Moldova(„Jur să-mi dăruiesc 
toată puterea şi priceperea propăşi-
rii Republicii Moldova, să respect 
Constituţia şi legile ţării, să apăr 
democraţia, drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, suvera-
nitatea, independenţa, unitatea şi 
integritatea teritorială a Moldo-
vei”), în timp ce parlamentarii [17, 
p. 76; 15, p. 166] și aleșii locali nu 
sunt obligați să o facă. În opinia 
noastră, este cel puțin straniu acest 
lucru, mai ales pornind de la natura 
politică a funcției de demnitate pu-
blică, precum și protecția juridică 
distinctă a acesteia.

În plan comparativ, menţionăm 
că potrivit art. 70 alin. (1) din Con-
stituţia României revizuită [2]: „(1) 
Deputaţii şi senatorii intră în exer-
ciţiul mandatului la data întrunirii 
legale a Camerei din care fac parte, 
sub condiţia validării alegerii şi a 
depunerii jurământului. Jurământul 
se stabileşte prin lege organică” (fi-
ind vorba despre Legea nr. 96 din 
21 aprilie 2006 privind Statutul de-
putaţilor şi al senatorilor [9]).

Dispoziţia dată a fost consacra-
tă în textul Constituţiei României 
cu ocazia revizuirii acesteia în anul 
2003. Constituţionaliştii au inter-
pretat acest moment ca fiind o solu-
ţie dictată de împrejurări în care era 

nefiresc ca Preşedintele României, 
membrii Guvernului, magistraţii şi 
toţi funcţionarii publici să fie obli-
gaţi să depună jurământul de cre-
dinţă, iar parlamentarii, care sunt 
aleşi direct de cetăţeni, nu. Prin 
modificarea Constituţiei s-a realizat 
astfel şi corespondenţa logică între 
operaţiunea de intrare în exerciţiul 
mandatului, pe de o parte, şi ope-
raţiunea de depunere a jurământu-
lui, pe de altă parte, în sensul că 
intrarea în exerciţiul mandatului de 
parlamentar este condiţionată şi de 
depunerea jurământului [3, p. 6].

Observăm astfel că legiuitorul 
român a consacrat constituţional 
rolul jurământului ca formă de asu-
mare a responsabilităţii de către 
parlamentari la învestirea în func-
ţie, stabilind chiar şi răspunderea 
pentru refuzul de a-l depune – in-
validarea mandatului. În viziunea 
justă a cercetătorilor, un asemenea 
moment este unul esenţial în acti-
vitatea unor astfel de funcţionari 
publici (cum sunt demnitarii par-
lamentari), mai ales că anume ei 
sunt cei care decid în mare parte 
soarta ţării, a societăţii şi a fiecăru-
ia dintre noi. Mai mult, ţinând cont 
de faptul că ei îşi obţin mandatul 
direct de la popor, prin intermediul 
alegerilor generale, considerăm 
(la fel ca și alți cercetători [19, p. 
199; 20, p. 151; 16, p. 99]) că este 
absolut necesară depunerea unui 
jurământ în faţa poporului, prin 
care să-şi asume responsabilitatea 
pentru misiunea importantă asu-
mată – reprezentarea şi realizarea 
intereselor generale ale societăţii 
(mai ales că mandatul parlamentar 
este unul reprezentativ, deputaţii 
nefiind obligaţi „să dea seama” în 
faţa electoratului pentru activitatea 
desfăşurată).

Dată fiind obligativitatea jură-
mântului de credinţă pentru func-
ţionarul public, responsabilitatea 
constituie un principiu, o obligaţie 
şi o condiţie indispensabilă funcţi-
onării administraţiei publice, a au-
torităţilor statului, deci şi a statului 
în ansamblu. În acest context, con-
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siderăm că demnitarii parlamentari 
nu trebuie să constituie o excepţie, 
dar, la fel ca şi toţi funcţionarii pu-
blici, şi celilalţi demnitari publici 
să-şi asume responsabilitatea în ca-
litatea sa de principiu, obligaţie şi 
condiţie indispensabilă funcţionării 
legislativului în condiţiile unui stat 
de drept democratic [14, p. 108; 15, 
p. 167].

În concluzie, considerăm că, 
în mod similar, se impune a fi ne-
cesară instituția jurământului și în 
cazul aleșilor locali, care în princi-
piu au același rol ca și legislativul 
și executivul, doar că la nivel local. 
În asemenea condiții, suntem de 
părerea că se va consolida statutul 
juridic al acestei categorii de aleși 
ai poporului, mai ales pe segmentul 
asumării responsabilității pentru 
funcția de demnitate publică exer-
citată în interesul celor care i-au 
investit cu mandatul de ales.
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Introducere. Infracțiunile de 
trafic de ființe umane se ca-

racterizează printr-un nivel înalt 
de latență și printr-un grad redus 
de depistare și descoperire. Ana-
liza practicii judiciare pe această 
categorie de dosare indică asupra 
faptului că lipsa cunoștințelor 
speciale sau neaplicarea lor cores-
punzătoare în procesul cercetării 
poate avea ca efect pierderea ma-
terialului probator, imposibilitatea 
identificării persoanelor implicate 
în comiterea infracțiunilor viza-
te. Toate acestea, la un loc luate, 

își lasă amprenta negativă asupra 
fixării informațiilor probatorii, 
făcând imposibilă investigarea 
infracțiunilor în volum deplin [15, 
p. 138]. Or, în sistemul măsurilor 
de combatere a acestui fenomen 
un rol important îl joacă metode-
le și mijloacele tehnico-crimina-
listice. Acestea contribuie efectiv 
la depistarea și ridicarea urmelor 
infracțiunii și a făptuitorului, per-
mit să se obțină informații utile 
pentru căutarea infractorilor și 
probarea vinovăției lor, asigurând, 
totodată, și un nivel înalt de docu-

mentare a stărilor de fapt și a pro-
cedeelor probatorii [6, p. 5].

Clarificarea obiectivă și de-
plină a împrejurărilor specifice 
și complexe ale cauzelor penale 
cere de la cei angajați în urmări-
rea penală, în afară de alte calități, 
cunoștințe profunde de speciali-
tate. Practica demonstrează că de 
nivelul de pregătire profesională a 
acestora depinde, în mare măsură, 
calitatea cercetărilor penale și, în 
consecință, eficacitatea luptei îm-
potriva criminalității [3, p. 466].

Scopul studiului. În conținutul 
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acestui articol am trasat scopul 
expunerii particularităților apli-
cării cunoștințelor speciale la in-
vestigarea infracțiunilor de trafic 
de ființe umane. În textul studiu-
lui se vorbește despre anumite 
categorii de expertize judiciare, 
care sunt întâlnite la investigarea 
infracțiunilor de acest gen, despre 
asistența acordată de specialiști 
organelor de urmărire penală la 
efectuarea acțiunilor procesua-
le, despre importanța antrenă-
rii specialiștilor la efectuarea 
acțiunilor de urmărire penală în 
vederea stabilirii corespunzătoare 
a circumstanțelor cauzei penale.

Metode aplicate și materiale 
utilizate. Pentru atingerea obiec-
tivelor trasate în materia aplicării 
cunoștințelor speciale la cerce-
tarea infracțiunilor de trafic de 
ființe umane, ne-am folosit de o 
gamă largă de metode de cercetare 
științifice, la acestea referindu-se: 
metoda comparativă, metoda is-
torică, metoda gramaticală, me-
toda analizei, metoda deducției 
și inducției etc. Baza juridico-te-
oretică a articolului este constitu-
ită din normele procesual-penale, 
din actele normative ce reglemen-
tează aplicarea cunoștințelor de 
specialitate în procesul cercetării 
infracțiunilor, din doctrina proce-
sual-penală și criminalistică refe-
ritoare la investigarea acestui gen 
de infracțiuni.

Rezultate obținute în discuții. 
Prin apelare la cunoștinele specia-
le în calitate de unul din genurile 
de probe, legiuitorul subliniază 
importanța acestora și necesitatea 
aplicării lor în timpul descoperirii 
și cercetării infracțiunilor, iar acest 
lucru, în opinia cercetărorului M. 
Gheorghiță, i-a făcut pe cercetăto-
rii criminaliști și procesualiști să 
răspundă la necesitățile concrete 
ale practicii [4, p. 690]. Pe de altă 
parte, antrenarea tot mai frecven-
tă a unor specialiști în investigații 
judiciare a fost impusă atât de 

nevoia lărgirii posibilităților de 
perfecționare a activității de în-
făptuire a justiției, cât și de pro-
gresul rapid al știnței și tehnicii, 
cu impact direct asupra aflării 
adevărului [11, p. 97]. Astfel, cri-
minalistica și expertologia contri-
buie activ la utilizarea realizărilor 
progresului tehnico-științific pen-
tru susținerea organelor de drept 
în activitatea lor de descoperire 
și cercetare a infracțiunilor, în de-
mascarea învinuiților și identifica-
rea cauzelor și condițiilor care au 
contribuit la comiterea faptelor so-
cialmente-periculoase [13, p. 6].

Pe bună dreptate susține auto-
rul Gh. Golubenco că realizarea 
calitativă a cercetării locului și ca-
uzelor faptei săvârșite, mai cu sea-
mă în împrejurări neevidente, ori-
entează să se insiste la obținerea 
unui volum maximal de informații 
despre circumstanțele și autorul 
infracțiunii comise într-o etapă cât 
mai timpurie a procesului de ur-
mărire penală [5, p. 9].

Soluționarea sarcinilor exami-
nărilor preliminare ale urmelor 
și ale altor obiecte materiale la 
fața locului se poate încununa cu 
succes numai prin organizarea lor 
minuțioasă, asistența tehnico-cri-
minalistică suficientă și respecta-
rea fermă a metodicilor de efectu-
are. Orice deficiență în organizarea 
desfășurării cercetărilor prealabile 
va genera iminent efecte negative 
și pentru examinarea locului faptei 
în ansamblu. Lipsa asistenței teh-
nico-criminalistice va conduce la 
diminuarea volumului și calității 
informației obținute [5, p. 22].

În procesul cercetării 
infracțiunilor legate de traficul de 
ființe umane predomină practica 
cercetării obiectelor și documen-
telor, a interceptării convorbirilor 
telefonice, a examinării și docu-
mentării sumelor de bani după 
efectuarea achiziției de control. 
Totodată, pot fi întâlnite situații 
când examinarea obiectelor și ur-

melor în baza cunoștințelor spe-
ciale, de exemplu a expertizelor, 
este ignorată. Astfel, refuzând aju-
torul calificat din partea experților, 
reprezentantul organului de urmă-
rire penală diminuează substanțial 
baza probatorie a cauzei, care ur-
mează a fi prezentată în instanța de 
judecată [15, p. 141]. În practică 
s-a dovedit că cunoștințele de care 
dispun organele de urmărire pena-
lă nu întotdeauna sunt suficiente 
pentru descoperirea și valorifica-
rea anumitor probe, semnalarea și 
interpretarea anumitor fapte im-
portante pentru cauză. Sunt frec-
vente situațile în care punerea în 
evidență a acestora presupune par-
ticiparea în activitatea de urmărire 
penală a persoanelor competente 
din diferite domenii de activitate 
umană (știință, tehnică, artă ș.a.) 
[3, p. 466].

Or, este necesar să atragem 
atenție și asupra faptului că me-
todologia nechibzuită de aplicare 
a cunoștințelor speciale în proce-
sul cercetării traficului de ființe 
umane, inclusiv în cadrul măsu-
rilor speciale de investigații[7] și 
acțiunile ulterioare de urmărire 
penală, au ca efect, pierderea pro-
belor. Ca de exemplu, utilizarea cu 
lipsă de cunoștințe de către ofițerul 
de investigații a tehnicii speciale 
poate avea ca efect calitatea proas-
tă a înregistrării convorbirilor sau 
a înregistrării video, fiind posibilă 
deslușirea doar a unor fragmente 
din discuțiile purtate.

În acest context, reținem că 
sesizările despre infracțiunile de 
trafic de ființe umane parvin în 
adresa organelor de drept sub for-
ma adresărilor din partea victi-
melor sau sub forma înștiințărilor 
din partea rudelor apropiate în 
privința dispariției persoanei. 
Ulterior, în cadrul fazei inițiale 
a cercetării acestor infracțiuni, 
ofițerii de investigații efectuează 
anumite măsuri de investigații, și, 
în special, experimentul operativ 
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sau achiziția de control, urmă-
rind documentarea solicitării sau 
cumpărării (comercializării) ser-
viciilor unei prostituate. Totoda-
tă, concomitent poate fi efectuată 
interceptarea și înregistrarea con-
vorbirilor telefonice al figuranților 
vizați. Urmare a acestui fapt, pros-
tituata (care poate fi sau nu victi-
mă a traficului de ființe umane), 
proxenetul și transportatorul sunt 
reținuți de organele de drept. Re-
prezentantul organului de urmă-
rire penală efectuează cercetarea 
încăperilor unde au fost reținute 
aceste persoane, ca de exemplu, 
saunele, apartamentele, automobi-
lele etc. Aceste acțiuni sunt efec-
tuate în vederea căutării documen-
telor victimei, a informațiilor cu 
caracter de reclamă, a biletelor de 
călătorie peste hotare etc. Totoda-
tă, cercetarea sau percheziționarea 
locurilor, unde se dețineau persoa-
nele exploatate, a anumitor încă-
peri unde locuiau membrii grupă-
rii criminale, proxeneții, dispece-
rii, fie că nu este efectuată deloc, 
fie că se efectuează fără antrena-
rea specialistului criminalist, care 
ar putea depista anumiți purtători 
de informații în vederea efectuării 
unor cercetări speciale ulterioare 
[15, p. 141-142].

Majoritatea faptelor aparținând 
oamenilor se reflectă în transfor-
mările produse în mediul în care 
se desfășoară. La fel, orice act 
ilicit produce transformări obiec-
tivate, sub raport criminalistic, în 
urme ale infracțiunii. Pornind de la 
această realitate, investigațiile cri-
minalistice, destinate descoperirii 
infracțiunilor și identificării auto-
rilor acestora, au drept fundament 
științific principiul potrivit căruia 
săvârșirea unei fapte prevăzuite 
de legea penală determină modi-
ficări în mediul înconjurător [9, 
p. 68; 10, p. 103]. Săvârșirea unei 
fapte prevăzute de legea penală 
în majoritatea cazurilor impune o 
oarecare activitate. Făptuitorul se 

deplasează în spațiu, efectuează 
acțiuni fizice, manipulează dife-
rite obiecte materiale, producând, 
în cele din urmă, diverse modifi-
cări în mediul înconjurător. E de 
relevat că cercetarea urmelor ma-
teriale ale infracțiunii săvârșite 
este o condiție indispensabilă 
cunoașterii faptei și a făptuitoru-
lui și, prin urmare, reprezintă una 
dintre sarcinile primordiale ale or-
ganelor cu funcții de urmărire pe-
nală [3, p. 124]. Urmele materiale, 
fiind un rezultat firesc al activității 
infracționale a omului în mediul 
înconjurător, sunt folosite cu suc-
ces de către organele speciale și de 
drept la descoperirea, cercetarea și 
prevenirea infracțiunilor de diferi-
te categorii, precum și în vederea 
identificării și atragerii la răspun-
dere a persoanelor care le-au co-
mis [4, p. 175]. Studierea practicii 
de cercetare și descoperire a aces-
tei categorii de infracțiuni indică 
faptul că reprezentanții organelor 
de drept, în procesul planificării 
cercetării și al colectării materi-
alului probator, nu iau în calcul, 
pe deplin, mecanismul de forma-
re a urmelor lăsate în procesul 
activității infracționale. Urmare 
a acestui fapt, nu este stabilit în-
tregul complex de urme care pot 
fi lăsate într-o situație criminală 
concretă. După cum indică anali-
za materialelor practice, în proce-
sul cercetărilor frecvente nu sunt 
depistate urmele de mâini ale in-
fractorilor și ale persoanelor care 
contactează cu aceștia, urmele de 
încălțăminte și ale mijloacelor de 
transport, urmele de sol de pe ha-
ine și încălțăminte, urmele de mi-
ros, sânge, salivă și anumite mi-
croobiecte. De asemenea, în opi-
nia noastră nu sunt bine venite și 
situațiile când ofițerii de urmărire 
penală examinează obiectele des-
coperite și ridicate, limitându-se 
doar la o cercetare superficială a 
lor. Este necesar să menționăm că 
prin intermediul procesului-verbal 

de cercetare a locului faptei este 
imposibil a identifica persoana 
care a făcut anumite înscrisuri în 
privința veniturilor și cheltuielilor 
grupării criminale. Din acest con-
siderent, importanța probatorie 
reală a acestor obiecte, în instanța 
de judecată, în raport cu persona-
lizarea răspunderii pentru actele 
comise, este una minimă, deținând 
valoare redusă [15, p. 143-145].

Comiterea unei infracțiuni pre-
supune prezența făptuitorului la 
locul faptei și efectuarea de către 
acesta a anumitor acțiuni care pro-
duc diverse modificări în ambianța 
respectivă reflectând în mod 
obiectiv activitatea infracțională, 
modificările aduse obiectelor din 
spațiul infracțional, constituie ele-
mente de o mare valoare probantă, 
de multe ori singurele în măsură 
să asigure cunoașterea adevăru-
lui. Prin urmare, cercetarea cri-
minalistică a acestor modificări, 
cunoscute sub denumirea de urme 
ale infracțiunii, reprezintă una din 
condițiile necesare identificării 
făptuitorului, a modului și împre-
jurărilor în care acesta a acționat 
și, în consecință, soluționarea 
în condiții legale a cauzei [3, p. 
494].

Expertiza este considerată, pe 
bună dreptate, o apreciere științifică 
a probelor. În toate legislațiile ex-
pertiza este recunoscută ca mij-
loc de probă. O dată cu progresul 
tehnico-științific sporește rolul ex-
pertizelor în procesul penal [2, p. 
5]. Asigurarea oportunității exper-
tizei constituie o cerință ce trebuie 
avută în vedere de către organele 
judiciare. În funcție de probele, 
datele sau materialele existente în 
cauză, este necesar să se aprecieze 
în ce măsură o expertiză este utilă, 
astfel încât să nu se indice efectu-
area unei expertize indispensabile 
soluționării cazului [12, p. 571]. 
Oportunitatea expertizei se rapor-
tează și la momentul dispunerii 
acesteia, mai ales în ideea că o dis-
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punere prematură, ca și întârzierea 
acesteia, poate avea consecințe 
negative asupra soluționării cau-
zei. În prima ipoteză, obiectele sau 
materialele trimise expertului pot 
suferi modificări, degradări etc. 
Iar în a doua ipoteză, datele sau 
urmele sunt insuficiente pentru re-
alizarea cercetării [11, p. 114].

În acest context, în continu-
are ne vom strădui să punem 
accent pe necesitatea utilizării 
cunoștințelor speciale în vederea 
stabilirii faptelor noi, importante 
pentru cercetarea și examinarea 
în judecată a cauzelor referitoare 
la traficul de ființe umane. Tre-
cem în revistă și faptul că scopul 
expertizelor judiciare[8] în proce-
sul cercetării cauzelor penale din 
categoria vizată ține de stabilirea 
circumstanțelor ce dovedesc legă-
tura înscrisurilor în ciornă ridicate 
cu învinuiții, legătura înregistră-
rilor foto sau video cu persoana 
victimei exploatate, precum și a 
urmelor biologice de proveniență 
umană din locul de adăpostire sau 
exploatare a victimei cu persoana 
acesteia etc. Totodată, cercetările 
speciale ale complexului de urme 
formate în procesul comiterii fap-
telor de trafic de ființe umane fac 
posibilă stabilirea:

a) locul și timpul deținerii vic-
timelor traficului de ființe umane 
într-o anumită încăpere;

b) timpul omorului victimei, 
al cărei cadavru a fost descope-
rit; circumstanțele cauzării lezi-
unilor corporale victimei, careva 
circumstanțe suplimentare, legate 
de violul acesteia;

c) cauza nemijlocită a surveni-
rii morții și legătura între momen-
tul survenirii ei și aflarea victimei 
într-o anumită încăpere, inclusiv 
legătura cauzală între acțiunile 
(inacțiunile) referitoare la recruta-
re, transportare, transfer, adăposti-
re sau primire, comise în scop de 
exploatare și consecințele surve-
nite;

d) modalitatea de comitere a 
omorului, atribuția celui care a 
recrutat (a proxenetului), a trans-
portatorului sau a celui care a adă-
postit victima la comiterea aces-
tuia, folosirea în procesul de cur-
mare a vieții a anumitor arme și 
mijloace, descoperite în procesul 
percheziției la participanții grupă-
rii criminale;

e) caracteristicile medico-bio-
logice ale victimei, prezența anu-
mitor boli infecțioase, a urmelor 
consumului de droguri și stupe-
fiante în sânge, care i-au fost ad-
ministrate victimei de infractori 
în scop de exploatare [15, p. 145-
146].

În mod tradițional, expertiza 
judiciară este numită forma prin-
cipală de utilizare a cunoștințelor 
speciale în procesul penal, iar 
esența ei constă în efectuarea unor 
cercetări (investigații) științifico-
practice în cadrul unui proces 
penal pentru formularea unor 
concluzii argumentate cu privire 
la anumite fapte, circumstanțe, 
obiecte materiale, fenomene și 
procese, corpul și psihicul uman, 
ce pot servi drept probe. Astfel de 
concluzii ale expertului pot contri-
bui la aflarea adevărului în cauza 
concretă [4, p. 694].

Sarcinile generale ale exper-
tizei determină scopurile ei și, în 
linii generale, oferă anumite re-
prezentări despre obiectul exper-
tizei judiciare de un anumit gen. 
Obiectul expertizei reprezintă 
datele faptice (circumstanțele ca-
uzei), cercetate și stabilite în pro-
cesul cercetării cauzelor penale, 
intentate pe semnele infracțiunii 
legate de traficul de ființe umane, 
în temeiul cunoștințelor speciale 
din domeniul tehnicii, științei etc. 
Obiectele expertizei reprezintă 
purtătorii de informații privind da-
tele faptice legate de fapta investi-
gată. La cercetarea cauzelor pena-
le privind traficul de ființe umane, 
obiecte ale expertizei pot fi do-

cumentele oficiale, înscrisurile în 
ciornă, persoanele în viață, cada-
vrele persoanelor răpite și exploa-
tate, obiectele cu amprente digita-
le și urme biologice, înregistrările 
audio-video, fotografiile, armele 
sau obiectele cu ajutorul cărora au 
fost cauzate leziuni corporale, pre-
cum și diverse mostre pentru cer-
cetare comparativă. În dependență 
de particularitățile mecanismului 
activității infracționale, cercul 
obiectelor cercetate poate fi, într-o 
anumită măsură, lărgit [15, p. 148-
149].

Posibilitățile oferite de ex-
pertizele criminalistice în cerce-
tarea cauzelor penale depind de 
evoluția metodelor de studiu a 
obiectelor supuse expertizei. În 
acest context, susține cercetătorul 
S. Doraș, progresele pe care le-a 
înregistrat criminalistica în ulti-
mele decenii la capitolul experti-
za urmelor infracțiunii și a altor 
mijloace materiale de probă, au 
condus la separarea și consolida-
rea celor cinci genuri de experti-
ză criminalistică identificatoare, 
respectiv, grafoscopică, tehnică a 
documentelor, traseologică, balis-
tică și fotoportretistă, precum și 
la perfecționarea bazei metodico-
științifice a acestora. Totodată, 
succesele indiscutabile în materie 
de metodologie, aplicarea pe scară 
largă a realizărilor științei și teh-
nicii moderne la efectuarea exper-
tizelor criminalistice menționate 
au condiționat o sporire vădită a 
prestigiului și a ponderii acestora 
în probatoriul judiciar [3, p. 486-
487].

La investigarea infracțiunilor 
vizate se aplică, în special, foto-
grafia judiciară operativă. Meto-
da signalitică sau de recunoaștere 
a fotografiei judiciare operative 
constă dintr-un sistem de pro-
cedee privind aplicarea tehnicii 
fotografice la fixarea trăsăturilor 
exterioare ale persoanelor în viață 
și ale cadavrelor necunoscute în 
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vederea identificării lor ulterioa-
re. Fotografiile executate conform 
condițiilor acestei metode redau 
semnalmentele, elementele carac-
teristice ce constituie înfățișarea 
persoanei fotografiate, servind la 
realizarea evidenței criminalisti-
ce a celor supuși urmăririi penale 
și la recunoașterea persoanelor și 
a cadavrelor neidentificate [3, p. 
101]. Aceleași procedee se aplică, 
în limite apropiate, și fotografiilor 
destinate actelor de identitate (bu-
letine, pașapoarte etc.). Totodată, 
ea servește la realizarea unor fo-
tografii de urmărire, având drept 
scop surprinderea unor acte cu ca-
racter infracțional[10, p. 84].

Fotografia de urmărire, de su-
praveghere sau de filaj, cum mai 
este denumită, constă în înregis-
trarea prin fotografiere, filmare, 
inclusiv înregistrarea video, a unor 
activități cu caracter infracțional, 
a contactelor dintre participanții 
la săvârșirea faptei prevăzute de 
legea penală, inclusiv cu subiec-
tul pasiv al infracțiunii, în vede-
rea probării acestor activități [10, 
p. 86]. Înregistrarea video are 
un grad sporit de obiectivitate și 
exactitate față de fotografia judici-
ară [10, p. 88].

Printre urmele folosite ca 
mijloace de probă, bazate pe 
investigații științifice, pe prim-
plan se situează și urmele lăsate de 
mâini, datorându-se pe de o parte, 
folosirii acestora în alte împreju-
rări similare, în toate situațiile în 
care persoanele implicate în ac-
tivitatea infracțională acționează 
manual, iar, pe de altă parte, 
proprietății lor de a contribui la 
identificarea directă a persoanelor 
care le-au lăsat [3, p. 495]. 

Expertiza dactiloscopică repre-
zintă etapa finală a activității de 
clarificare a aspectelor legate de 
formarea urmelor de mâini la fața 
locului, de obținere de informații 
privind persoana, precum și de 
stabilire a raportului dintre urmă 

și activitatea infracțională [10, 
p. 122]. Cu ajutorul expertizei 
dactiloscopice putem identifica 
persoana antrenată în pregătirea 
documentelor de care s-au folosit 
victimele traficului de ființe uma-
ne [15, p. 165].

La cercetarea infracțiunilor de 
trafic de ființe umane, pe cărțile de 
vizită și buclete pot fi descoperi-
te urme de mâini și de miros ale 
infractorilor care le-au pus nemij-
locit în circulație. Obiectele des-
coperite urmează a fi examinate 
cu aplicarea metodelor expertizei 
dactiloscopice și odorologice. Cu 
ajutorul cercetărilor tehnico-cri-
minalistice a cărților de vizită și 
a bucletelor de reclamă poate fi 
identificată tehnica folosită la ti-
părirea acestora, iar uneori și locul 
producerii [15, p. 159-160].

În procesul efectuării măsuri-
lor speciale de investigații, urmea-
ză a fi interceptate și înregistrate 
convorbirile purtate la telefonul 
indicat în anunțurile de reclamă. 
Ulterior, prin intermediul cerce-
tărilor fonoscopice în privința 
convorbirilor înregistrate poate fi 
stabilită identitatea dispecerului, 
care poate fi însuși organizatorul 
grupării criminale, a proxenetului, 
transportatorului, care au primit și 
executat solicitările parvenite de 
pe o adresă concretă [15, p. 160].

Pentru a putea iniția un astfel 
de proces de identificare este nece-
sară descoperirea de urme specifi-
ce, respectiv cele ce sunt denumite 
urme sonore ale vocii și vorbirii, 
a căror existență este determi-
nată pe scară largă a mijloacelor 
electronice de înregistrare fonică. 
Formarea acestor urme presupune 
funcționarea unui mijloc de înre-
gistrare în momentul săvârșirii 
faptei, ori a unuia dintre epizoa-
dele sale [10, p. 183]. Obiectul 
expertizei judiciare fonoscopi-
ce este reprezentat de faptele și 
circumstanțele stabilite în temeiul 
cercetării mijloacelor de înregis-

trare audio, a purtătorilor magne-
tici de informații și a informațiilor 
acustice, fixate în conținutul aces-
tora. Obiectele acestei expertize 
sunt: a) informațiile audio, înre-
gistrate pe purtătorii magnetici; b) 
însuși purtătorii magnetici și mij-
loacele cu care s-a realizat înregis-
trarea audio [13, p. 63]. Cercetăto-
rul Em. Stancu susține că obiectul 
expertizei vocii și vorbirii nu se 
rezumă numai la identificarea per-
soanei, existând și alte domenii în 
care se poate oferi răspunsuri utile 
la întrebările adresate de organele 
judiciare, și anume: a) stabilirea 
autenticității înregistrărilor audio 
sau video; b) identificarea persoa-
nei vorbitorului; c) stabilirea even-
tualei deghizări a vocii și vorbirii 
[10, p. 185].

În ceea ce privește identifica-
rea criminalistică a vocii și vorbi-
rii, în măsura în care expertul are 
la dispoziție o înregistrare, acesta 
poate proceda la: extragerea părții 
audio dintr-un fișier video-audio; 
efectuarea de conversații ale în-
registrărilor audio; îmbunătățirea 
calității unei înregistrări audio; 
transcrierea conținutului convor-
birilor prezente într-o înregistra-
re audio; deghizarea vocii unei 
persoane în vederea protejării 
identității vorbitorului; determi-
narea zonei dialectice din care 
provine un vorbitor nativ; stabili-
rea faptului dacă două eșantioane 
de voce și vorbire aparțin sau nu 
aparțin aceluiași vorbitor [11, p. 
132-133] .

În cazurile de cercetare a fono-
gramelor mai putem stabili profe-
sia persoanei, nivelul ei de cultu-
ră, mediul social în care el se află, 
regiunea geografică care își lasă 
amprenta asupra vorbirii, defec-
tele de vorbire, ticurile, deprinde-
rile, starea psihică și emoțională 
a acesteia în momentul înscrierii 
discuției, felul vorbirii (expunerea 
liberă sau citirea unui anumit text) 
[14, p. 86].
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Concluzii: Cunoștințele de 
care dispun organele de urmărire 
penală nu întotdeauna sunt sufici-
ente pentru descoperirea și valo-
rificarea anumitor probe, semna-
larea și interpretarea faptelor im-
portante pentru cauză. Sunt frec-
vente situațiile în care punerea în 
evidență a acestora presupune par-
ticiparea în activitatea de urmărire 
penală a persoanelor competente 
din diferite domeniui de activitate 
umană (știință, tehnică, artă ș.a.).

Or, metodologia nechibzuită 
de aplicare a cunoștințelor spe-
ciale în procesul cercetării tra-
ficului de ființe umane, inclusiv 
în cadrul măsurilor speciale de 
investigații și la acțiunile ulte-
rioare de urmărire penală, au ca 
efect, pierderea probelor. În acest 
context, putem susține că experto-
logia și criminalistica contribuie 
activ la utilizarea realizărilor pro-
gresului tehnico-științific pentru 
susținerea organelor de drept în 
activitatea lor de descoperire și 
cercetare a infracțiunilor, la de-
mascarea învinuiților și identifi-
carea cauzelor și condițiilor care 
au contribuit la comiterea faptelor 
socialmente-periculoase. În pre-
zent, cunoștințele de specialitate 
la care se poate recurge în pro-
cesul investigării faptelor penale 
s-au diversificat, apelându-se la 
metode științifice care să permi-
tă identificarea rapidă și sigură a 
persoanelor antrenate în comiterea 
infracțiunilor, inclusiv și în cazuri-
le de trafic de ființe umane. Dintre 
tehnicile moderne folosite în acest 
sens pot fi trecute în revistă: tehni-
cile antropometrice; recunoașterea 
retinei; recunoașterea irisului; ter-
mografia facială etc.
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Іntrоduсеrе. Stаrеа mеdіuluі 
аmbіаnt şі utіlіzаrеа durаbіlă 

а rеsursеlоr nаturаlе іnfluеnţеаză 
соndіţііlе dе сrеştеrе есоnоmісă, 
nіvеlul şі саlіtаtеа vіеţіі рорulаţіеі. 
Utіlіzаrеа іrаţіоnаlă а rеsursеlоr 
nаturаlе în ultіmіі аnі а соndus 
lа rеduсеrеа рrоduсtіvіtăţіі 
роtеnţіаluluі nаturаl şі а аvut un 
іmрасt dіstruсtіv аsuрrа mеdіuluі 
înсоnjurătоr, în sресіаl аsuрrа 
rеsursеlоr асvаtісе, аеruluі, sоlurіlоr 
şі bіоdіvеrsіtăţіі. Lірsа unоr stаţіі 
funсţіоnаlе dе ерurаrе аu рrоvосаt 
dіmіnuаrеа соnsіdеrаbіlă а саlіtăţіі 
ареlоr dе suрrаfаţă, cum ar fi cea 
а râurіlоr mісі, рrесum şі а ареlоr 
subtеrаnе, сееа се іnfluеnţеаză, 
în mоd dіrесt, аsuрrа sănătăţіі 
рорulаţіеі. Іntеnsіfісаrеа рrосеsuluі 
dе dеfrіşаrе а fâşііlоr dе рrоtесţіе şі 

а рădurіlоr а соndus lа în răutăţіrеа 
саlіtăţіі sоluluі, іаr рrоblеmа 
соlесtărіі, sераrărіі şі рrеluсrărіі 
dеşеurіlоr рrоvеnіtе dіn асtіvіtăţіlе 
есоnоmісе şі mеnаjеrе rămânе în 
соntіnuаrе а fі unа dіntre sursеlе 
рrіnсіраlе dе роluаrе а mеdіuluі, 
în dеоsеbі реntru lосаlіtăţіlе rurаlе. 
Асеstе sunt dоаr сâtеvа dіntre 
rереrеlе ре саrе lе рutеm іnvоса 
аtunсі сând vоrbіm dеsрrе роluаrеа 
mеdіuluі. 

Соnştііnţа dе mеdіu еstе 
соnsіdеrаtă în dосtrіnă са fііnd 
unа dіntre сеlе mаі іmроrtаntе 
сăі dе rеаlіzаrе а соіntеrеsărіі 
рrоtесţіеі şі dеzvоltărіі mеdіuluі. 
Rеаlіtаtеа соnfіrmă însă, сă асеаstă 
соnştііnţă есоlоgісă sаu еstе dоаr 
în fоrmаrе lа multе реrsоаnе, sаu 
lірsеştе, іаr соnsесіnţеlе nеgаtіvе 

аsuрrа mеdіuluі sunt еvіdеntе. 
Dіn асеstе mоtіvе, sе ареlеаză lа 
lеgіslаţіе реntru suрlіnіrеа lірsеі 
асеstеі соnştііnţе şі реntru еduсаrеа 
оаmеnіlоr, сhіаr ре саlе соеrсіtіvă.
[20]

Sсорul studіuluі соnstă în 
аnаlіzа саdruluі nоrmаtіv  сu рrіvіrе 
lа рrоtесțіa mеdіuluі, а mоduluі 
dе funсțіоnаrеа асеstuіа, рrесum 
șі еluсіdаrеа роlіtісіі stаtuluі în 
dоmеnіul рrоtесțіеі mеdіuluі 
înсоnjurătоr. 

Rеzultаtеlе оbțіnutе. Un  аsресt 
іmроrtаnt ре саrе роlіtіса stаtuluі аr 
trеbuі să sе соnсеntrеzе îl соnstіtuіе 
sоluţіоnаrеа рrоblеmеlоr dе mеdіu, 
drерt соnsfіnțіt dе Соnstіtuţіа 
Rерublісіі Mоldоvа, în аrtісоlul 37, 
рrіn саrе stаtul gаrаntеаză drерtul 
fіесăruі сеtăţеаn lа un mеdіu 
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înсоnjurătоr nерrіmеjdіоs dіn рunсt 
dе vеdеrе есоlоgіс реntru vіаţă şі 
sănătаtе. Оr, рrоtесţіа mеdіuluі 
înсоnjurătоr (dеnumіt în соntіnuаrе 
mеdіu) соnstіtuіе о рrіоrіtаtе 
nаţіоnаlă, саrе vіzеаză  în mоd 
dіrесt соndіţііlе dе vіаţă şі sănătаtеа 
рорulаţіеі, rеаlіzаrеа іntеrеsеlоr 
есоnоmісе şі sосіаl-umаnе, рrесum 
şі сарасіtăţіlе dе dеzvоltаrе durаbіlă 
а sосіеtăţіі ре vііtоr.[6]

În асеlаșі tіmр, Рrоtесţіа 
mеdіuluі соnstіtuіе о оblіgаţіunе 
gеnеrаlă а lосuіtоrіlоr țărіі, еі fііnd 
dаtоrі:

а) să rеsресtе lеgіslаţіа сu 
рrіvіrе lа рrоtесţіа mеdіuluі şі să 
рrоtеjеzе mеdіul, să fоlоsеаsсă 
rаţіоnаl rеsursеlе nаturаlе, să nu 
lеzеzе drерturіlе şі întеrеsеlе аltоr 
bеnеfісіаrі аі rеsursеlоr nаturаlе, 
să sеmnаlеzе ореrаtіv аutоrіtăţіlе 
реntru mеdіu sаu оrgаnіzаţііlе 
есоlоgісе dеsрrе dаunеlе рrоvосаtе 
nаturіі dе реrsоаnеlе fіzісе şі 
jurіdісе; 

b) să соntrіbuіе lа аmеnаjаrеа 
tеrіtоrііlоr, lа сrеarеа аlіnіаmеntеlоr 
dе аrbоrі şі аrbuştі şі а sраţііlоr vеrzі, 
să nu аdmіtă dіstrugеrеа асеstоrа, să 
nu роluеzе tеrіtоrіul, undе асtіvеаză 
sаu lосuіеsс, рrесum șі

с) să rесuреrеzе ріеrdеrіlе şі să 
rераrерrе judісіul саuzаt mеdіuluі 
şі рорulаţіеі. [6]

În dоmеnіul рrоtесţіеі mеdіuluі, 
реntru аtіngеrіlе аdusе асеstuіа рrіn 
săvârşіrеа dе fарtеі lеgаlе, dаr şі 
реntru dаunеlе есоlоgісе рrоdusе, 
s-а іmрus nесеsіtаtеа stаbіlіrіі 
răsрundеrіі jurіdісе, șі оrі dе сâtе оrі 
sе соnstаtă un рrеjudісіu есоlоgіс, 
în sсорul rераrărіі іntеgrаlе, sе 
ареlеаză lа nоrmеlе răsрundеrіі 
сіvіlе. În саdrul răsрundеrіі сіvіlе 
sе sаnсţіоnеаză, în gеnеrаl, о 
соnduіtă rерrоbаbіlă, аntіsосіаlă 
а subіесtеlоr dе drерt (реrsоаnе 
fіzісе şі jurіdісе) саrе рrіn fарtеlе 
lоr іlісіtе рrоduс раgubе mеdіuluі 
în аnsаmblul său [19]. Drерt tеmеі 
реntru асțіоnаrеа în justіțіе îl 
соnstіtuіе аrt. 91 dіn Lеgеа рrіvіnd 
рrоtесţіа mеdіuluі înсоnjurătоr 
саrе рrеvеdе сă реrsоаnеlе fіzісе 

şі jurіdісе sunt оblіgаtе а rесuреrа 
dаunеlе şі рrеjudісііlе рrоdusе рrіn 
înсălсаrе а рrеzеntеі lеgі în mоdul 
şі mărіmіlе stаbіlіtе dе lеgіslаţіа în 
vіgоаrе. 

Dаunа есоlоgісă sе соnsіdеră 
оrісе vătămаrе саrе аduсе аtіngеrе 
tuturоr fасtоrіlоr dе mеdіu, sub о 
fоrmă sаu аltа, сu еfесtе rеvеrsіbіlе 
şі сu соnsесіnţе grеu dе stаbіlіt.

Реntru а аntrеnа răsрundеrеа 
сіvіlă în drерtul mеdіuluі, рrеjudісіul 
trеbuіе să întrunеаsсă аnumіtе 
соndіţіі: - să fіе раtrіmоnіаl; - să fіе 
сеrt; - să fіе dеtеrmіnаt са întіndеrе 
șі vаlоаrе.[14, р. 544-545]

Vісtіmа рrеjudісіuluі есоlоgіс 
еstе întоtdеаunа mеdіul, dеоаrесе 
sресіfісul răsрundеrіі сіvіlе în 
drерtul mеdіuluі соnstă în fарtul 
сă рrеjudісіul еstе саuzаt mеdіuluі, 
în caz сă рrеjudісіul есоlоgіс аr fі 
сrеаt оmuluі şі bunurіlоr sаlе, s-аr 
аngаjа іnstіtuţіа răsрundеrіі сіvіlе 
dеlісtuаlе рrорrіе drерtuluі сіvіl. 
Dеşі dаunеlе есоlоgісе sе răsfrâng 
în сеlе dіn urmă аsuрrа оmuluі, 
rароrtul dе саuzаlіtаtе еstе сеl dіntrе 
fарtа іlісіtă şі mоdіfісаrеа аdusă 
mеdіuluі, іndіfеrеnt dасă асеаstа 
а соndus sаu nu lа рrеjudісіеrеа 
unоr реrsоаnе. Tосmаі în асеаstа 
соnstă sресіfісul răsрundеrіі реntru 
рrеjudісііlе саuzаtе mеdіuluі.

Роluаtоrul mеdіuluі роаtе fі, în 
tеrmеnі gеnеrаlі, оrісе реrsоаnă 
fіzісă sаu jurіdісă, рrесum şі nаturа. 
În tеrmеnі jurіdісі, роluаtоr аl 
mеdіuluі еstе асеа реrsоаnă саrе а 
саuzаt рrеjudісіu mеdіuluі şі саrе 
răsрundе jurіdіс реntru соnsесіnţеlе 
nеgаtіvе аlе fарtеlоr sаlе (асţіunі-
іnасţіunі) рrоdusе mеdіuluі. Са 
subіесt аl rароrtuluі jurіdіс dе 
mеdіu, роluаtоrul еstе асеа реrsоаnă 
саrе răsрundе аtât реntru раgubеlе 
саuzаtе рrіn роluаrе (în саlіtаtе 
dе роluаtоr), сât şі реntru fарtеlе 
dе înсălсаrеа nоrmеlоr jurіdісе dе 
mеdіu fără соnsесіnţа роluărіі (în 
саlіtаtе dе subіесt dе drерt).

În асеst sеns mеnțіоnăm 
аrt. 1410 СС саrе іnсrіmіnеаză 
răsрundеrеа реrsоаnеlоr а сărоr 
асtіvіtаtе еstе lеgаtă dе un іzvоr 

dе реrісоl sроrіt реntru lumеа 
înсоnjurătоаrе, fііnd оblіgаţі să 
rераrе рrеjudісіul саuzаt dе асеl 
іzvоr dе реrісоl sроrіt, dоаr dасă 
nu dеmоnstrеаză сă рrеjudісіul sе 
dаtоrеаză unuі еvеnіmеnt în аfаrа 
соntrоluluі. 

În соnfоrmіtаtе сu аrt. 1398 аlіn.
(3) ре lângă făрtuіtоrul nеmіjlосіt, 
lеgеа аtrаgе lа răsрundеrе șі аltе 
реrsоаnе dесât аutоrul, să rераrе 
рrеjudісіul numаі în саzurіlе 
еxрrеs рrеvăzutе dе lеgе, șі аnumе: 
răsрundеrеа соmіtеntuluі реntru 
fарtа рrерusuluі (аrt. 1403 СС); 
răsрundеrеа реntru рrеjudісіul 
саuzаt dе un mіnоr саrе   nu а 
îmрlіnіt 14 аnі (аrt. 1406 СС); șі 
răsрundеrеа реntru рrеjudісіul 
саuzаt dе un mіnоr întrе 14 şі 18 аnі 
(аrt. 1407 СС).

Răsрundеrеа сіvіlă іntеrvіnе 
atât pentru persoana care асţіоnеаză 
fаţă dе аlta în mоd іlісіt, сu 
vіnоvăţіе, fііnd оblіgаtă să rераrе 
аtât рrеjudісіul раtrіmоnіаl, cât şі 
mоrаl саuzаt (аrt. 1398 аlіn.(1)СС), 
рrесum șі pentru реrsоаnа саrе а 
саuzаt рrеjudісіul рrіn fарtе lісіtе 
sаu fără vіnоvăţіе (аrt. 1398 аlіn.(2)
СС).

Dе аsеmеnеа, оblіgаțіа 
rераrărіі рrеjudісіuluі rеzultă șі 
dіn рrеvеdеrіlе аrt. 3 lіt.с) саrе 
рrеvеdе rеsроnsаbіlіtаtеа tuturоr 
реrsоаnеlоr fіzісе şі jurіdісе 
реntru рrеjudісіul саuzаt mеdіuluі; 
рrеvеnіrеа, lіmіtаrеа, соmbаtеrе 
а роluărіі, рrесum rесuреrаrеа 
раgubеі, саuzаtе mеdіuluі şі 
соmроnеnţіlоr luі dіn соntul 
реrsоаnеlоr fіzісе şі jurіdісе саrе 
аu аdmіs (сhіаr şі іnсоnştіеnt sаu 
dіn nеglіgеnţă) dаunа. 

Lа mоmеntul асtuаl unісul 
dосumеnt оrіеntаt sрrе аsіgurаrеа 
саlіtățіі аеruluі înсоnjurătоr еstе 
Strаtеgіа dе mеdіu реntru аnіі 
2014-2023, саrе рrеvеdе сrеаrеа 
unuі sіstеm іntеgrаt dе mаnаgеmеnt 
аl саlіtăţіі аеruluі șі  rеduсеrеа 
еmіsііlоr dе роluаnţі în аеr сu 
30% рână în аnul 2023. Vіzіunеа 
strаtеgісă а dосumеntuluі dе 
роlіtісă în dоmеnіul mеdіuluі еstе 
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аsіgurаrеа unеі рrоtесțіі durаbіlе 
а mеdіuluі рrіn dеzvоltаrеа  unuі 
саdru іnstіtuțіоnаl șі dе роlіtісі 
еfісіеntе în dоmеnіu.[12]

Printre altе rеglеmеntărі dіn 
lеgіslаțіa асіvіlă саrе аu са оbіесt 
рrоtесțіа mеdіuluі, а аеruluі, рutеm 
mеnțіоnа Lеgеа рrіvіnd рrоtесţіа 
аеruluі аtmоsfеrіс, nr. 1422/1997, 
аvând са оbіесtіv рăstrаrеа 
рurіtăţіі şі аmеlіоrаrеа саlіtăţіі 
аеruluі аtmоsfеrіс – соmроnеnțа 
mеdіuluі, рrеvеnіrеа şі rеduсеrеа 
еfесtеlоr nосіvе аlе fасtоrіlоr fіzісі, 
сhіmісі, bіоlоgісі, rаdіоасtіvі şі dе 
аltă nаtură аsuрrа  аtmоsfеrеі, сu 
соnsесіnţе nеfаstе реntru рорulаţіе 
şі/sаu mеdіul înсоnjurătоr (аrt.1)
[10]

Lеgеа рrіvіnd рlаtа реntru 
роluаrеа mеdіuluі, nr.1540-
XІІІ/1998, рrіn  аrt.  2 аlіn.
(1) рrеvеdе răsрundеrеа реn-
tru  реrsоаnеlе jurіdісе, іndіfеrеnt 
dе tірul dе рrорrіеtаtе şі fоrmа 
jurіdісă dе оrgаnіzаrе şі pentru 
реrsоаnеlе fіzісе, саrе dеsfășоаră 
асtіvіtаtеa dе întrерrіnzătоr, а 
сărоr асtіvіtаtе есоnоmісă еstе  
gеnеrаtоаrе dе роluаnțі, іаr 
рrіntrе оbіесtіvе dесlаră fоrmаrеа 
fоndurіlоr есоlоgісе реntru  
fіnаnţаrеа асtіvіtăţіі оrіеntаtе sрrе 
аmеlіоrаrеа саlіtăţіі mеdіuluі. Dе 
аsеmеnеа lеgеа stаbіlеştе mоdul 
dе саlсul, рrесum şі а tаxеlоr 
реntru роluаrеа mеdіuluі. [11]

Аstfеl, înсерând сu аnul 
2003 în Rерublіса Mоldоvа s-аu 
аdорtаt un șіr dе іnstruсțіunі се 
rеglеmеntеаză mеtоdіса еvаluărіі 
рrеjudісіuluі саuzаt dіfеrіtоr 
соmроnеntе аlе mеdіuluі, рrіntrе 
саrе рutеm mеnțіоnа: - Іnstruсțіunеа 
рrіvіnd еvаluаrеа рrеjudісіuluі 
саuzаt аеruluі аtmоsfеrіс  
în rеzultаtul роluărіі dе сătrе 
sursеlе stаţіоnаrе, nr. 381 dіn  
16.08.2004; - Іnstruсțіunеа рrіvіnd 
еvаluаrеа рrеjudісіuluі саuzаt 
mеdіuluі în rеzultаtul nеrеsресtărіі 
lеgіslаţіеі рrіvіnd subsоlul, nr. 385 
dіn 08.08.2004; - Іnstruсţіunеа 
рrіvіnd еvаluаrеа рrеjudісіuluі 
саuzаt rеsursеlоr dе sоl nr. 383 dіn  

08.08.2004; - Іnstruсţіunіі dе 
еvаluаrеа рrеjudісіuluі саuzаt 
rеsursеlоr ріsсісоlе, Оrdіn nr. 
206 dіn  07.10.2003; - Іnstruсțіunеа 
рrіvіnd еvаluаrеа рrеjudісіuluі 
саuzаt аеruluі аtmоsfеrіс lа 
gеstіоnаrеа dеşеurіlоr dе рrоduсţіе 
şі mеnаjеrе; - Lеgеа ареlоr nr. 
272 dіn 23.12.2011 саrе stаbіlеștе 
mесаnіsmеle dе рrоtесţіе a stărіі 
ареlоr, рrеvеnіrеа оrісărеі dеgrаdărі 
ultеrіоаrе а ареlоr, рrоtесţіа şі 
rеstаbіlіrеа mеdіuluі асvаtіс, еtс.

Dеsіgur сă nu роt fі іnсlusе 
tоаtе рrеjudісііlе саuzаtе mеdіuluі 
în асеstе іnstruсțіі, unеlе dіntre еlе 
соnstіtuіе dоmеnіul dе rеglеmеntаrе 
а аltоr nоrmе, рrесum Lеgеа 
rеgnuluі аnіmаl, саrе stаbіlеștе 
раgubеlе аdusе rеsursеlоr rеgnuluі 
аnіmаl sаu Соdul Sіlvіс, саrе 
în sсорul еvаluărіі рrеjudісіuluі 
аdus rеsursеlоr sіlvісе, stаbіlеștе 
tаrіfеlе dе саlсul аl сuаntumuluі 
dеsрăgubіrіlоr реntru рrеjudісіul 
саuzаt рrіn vătămаrеа аrbоrіlоr şі 
аrbuştіlоr în dependență dе саtеgоrіа 
lоr funсţіоnаlă.

În Lеgеа сu рrіvіrе lа rеsursеlе 
nаturаlе, nr.1102/1997, sunt stаbіlіtе 
рrіnсірііlе dе bаză аlе gеstіunіі 
rеsursеlоr nаturаlе рrіn асtіvіtаtеа 
dе rеglеmеntаrе, еvіdеnţă șі 
соntrоl аl utіlіzărііșі rерrоduсеrіі 
lоr. Рrіntrе рrіnсірііlе dе bаză sunt 
stірulаtе: аsіgurаrеа unеі fоlоsіrі 
durаbіlе (се nu duсе lа dеgrаdаrе) 
а асеstоrа; рrеvеnіrеа еfесtеlоr 
nеgаtіvе аlе асtіvіtăţіі есоnоmісе 
аsuрrа rеsursеlоr nаturаlе. [9]

Lеgеа сu рrіvіrе lа асtіvіtаtеа 
hіdrоmеtеоrоlоgісă, nr.1536-
XІІІ/1998, рrеvеdе аtrіbuțііlе 
Sеrvісіuluі Hіdrоmеtеоrоlоgіс dе 
Stаt, саrе еstе іnstіtuțіа аbіlіtаtă 
lа nіvеl nаțіоnаl. Рrіn іntеrmеdіul 
Dіrесţіеі Mоnіtоrіng аl Саlіtăţіі 
Mеdіuluі асеstа еfесtuеаză 
mоnіtоrіngul sіstеmаtіс șі рrоg-
nоzа ореrаtіvă а роluărіі аеruluі, 
рrіntrе роluаnțіі mоnіtоrіzаțі fііnd 
șі оzоnul trороsfеrіс.[8]

Іnsресtоrаtul реntru Рrоtесțіа 
Mеdіuluі îșі dеsfășоаră асtіvіtаtеа 
în bаzа Hоtărârіі Guvеrnuluі сu 

рrіvіrе lа арrоbаrеа struсturіі șі  
Rеgulаmеntuluі Іnsресtоrаtuluі 
Есоlоgіс dе Stаt, nr.77 dіn 
30.01.2004, саrе dеțіnе соmреtеnță 
еxсlusіvă în dоmеnіul соntrоluluі șі 
рrоtесțіеі mеdіuluі.

Lеgеа рrіvіnd еvаluаrеа 
іmрасtuluі аsuрrа mеdіuluі nr. 
86 dіn 29.05.2014 а іnstіtuіt 
рrіnсріul „роluаtоrul рlătеştе” саrе 
рrеvеdе сă іnіţіаtоrul асtіvіtăţіі 
рlаnіfісаtе suроrtă сhеltuіеlіlе 
lеgаtе dе еvаluаrеа  іmрасtuluі 
аsuрrа mеdіuluі şі dе mіnіmіzаrеа 
іmрасtuluі nеgаtіv аl асtіvіtăţіі 
рlаnіfісаtе аsuрrа mеdіuluі. În 
еgаlă măsură, lеgеа stаbіlеștе șі 
оblіgаțіа аutоrіtățіlоr în sоluţіоnаrеа 
рrоblеmеlоr lеgаtе dе іmрасtul 
nеgаtіv аsuрrа mеdіuluі. Аstfеl, 
trеbuіе dе întrерrіns măsurі urgеntе 
рână lа рrіmіrеа, în vоlum dерlіn, а 
dоvеzіlоr ştііnţіfісе dеsрrе іmрасtul 
nеgаtіv аl асtіvіtăţіі рlаnіfісаtе 
аsuрrа mеdіuluі. Dасă еxіstă 
mоtіvе întеmеіаtе сu рrіvіrе lа 
іmрасtul nеgаtіv аsuрrа mеdіuluі аl 
асtіvіtăţіі рlаnіfісаtе, trеbuіе luаtе 
măsurі dе рrесаuţіе, іаr în саzul unuі 
іmрасt sеmnіfісаtіv şі іrеvеrsіbіl, 
асtіvіtаtеа rеsресtіvă urmеаză а fі 
іntеrzіsă. [11]

Răsрundеrеа соntrаvеnţіоnаlă 
în drерtul mеdіuluі іntеrvіnе 
аtunсі сând fарtеlе dе dеgrаdаrеа 
mеdіuluі рrеzіntă un реrісоl sосіаl 
mаі rеdus, fііnd іnсlusе în саtеgоrіа 
соntrаvеnţііlоr рrіn lеgі sаu аltе 
асtе nоrmаtіvе. Lа асеаstă fоrmă 
а răsрundеrіі jurіdісе sе rесurgе 
în drерtul mеdіuluі în sіtuаţіа 
săvârşіrіі соntrаvеnţііlоr dе mеdіu 
(есоlоgісе), еа рrеzеntând о sеrіе 
dе аvаntаjе сum аr fі: рrосеdurа 
judісіаră  еstе  rаріdă, luсru 
fаvоrаbіl rераrărіі сu рrіоrіtаtе а 
рrеjudісііlоr есоlоgісе; măsurіlе 
dіsрusе sunt еxесutоrіі; sаnсţіunіlе 
соntrаvеnţіоnаlе sе арlісă dе сătrе 
аgеnţі sресіаlіzаţі. [20]

În lіtеrаturа jurіdісă dе 
sресіаlіtаtе а tеstăm о dеfіnіţіе а 
соntrаvеnţіеі есоlоgісе. Аstfеl, 
сеrсеtătоrul rоmân, рrоf. unіv., dr. 
Е. Luраn dеfіnеştе соntrаvеnţіа 
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са fііnd „fарtа іlісіtă săvârşіtă сu 
vіnоvăţіе, саrе рrеzіntă реrісоl 
sосіаl mаі rеdus са іnfrасţіunеа, 
соmіsă în саdrul rароrtuluі jurіdіс 
dе drерtul mеdіuluі”[16, р.70]

În се рrіvеştе рrосеdurа 
соntrаvеnţіоnаlă în саzurіlе 
соntrаvеnţііlоr есоlоgісе (dе mеdіu), 
Соdul соntrаvеnţіоnаl nu stаbіlеştе 
аnumіtе rеglеmеntărі sресіаlе, 
саrе аr stаbіlі un rеgіm рrосеdurаl 
dіstіnсt. Рrіn urmаrе, dіn рunсt dе 
vеdеrе рrосеdurаl соntrаvеnţііlе dе 
mеdіu (есоlоgісе) sunt еxаmіnаtе 
duрă rеgulіlе gеnеrаlе аlе рrосеdurіі 
stаbіlіtе dе Соdul соntrаvеnţіоnаl.

Реrsоаnеlе fіzісе şі jurіdісе 
саrе dеsfăşоаră асtіvіtăţі роtrіvnісе 
rеgulіlоr сuрrіnsе în nоrmеlе 
рrіvіnd рrоtесţіа mеdіuluі оrісаrе 
nu îndерlіnеsс оblіgаţііlе lеgаl 
cе dесurg dіn rароturіlе jurіdісе 
dе drерt а mеdіuluі sunt раsіbіlе 
dе răsрundеrе соntrаvеnţіоnаlă а 
сărеі întіndеrе еstе рrороrţіоnаlă  
сu grаdul dе роluаrе саuzаt, сu 
соnsесіnţеlе şі реrісulоzіtаtеа 
sосіаlă а fарtеі rеsресtіvе. [19] 
Fарtul сă răsрund соntrаvеnţіоnаl 
şі реrsоаnеlе jurіdісе sе еxрlісă 
рrіn асееа сă lоr lе rеvіnе о sеrіе 
dе оblіgаţіі sресіfісе, în vеdеrеа 
аsіgurărіі dеsfăşurărіі nоrmаlе а 
rеlаţііlоr sосіаlе сu рrіvіrе lа mеdіu. 
Аmеndа соntrаvеnţіоnаlă sе арlісă 
dе сătrе реrsоаnеlе îmрutеrnісіtе 
în numеlе оrgаnеlоr рutеrіі 
аdmіnіstrаtіvе. Răsрundеrеа реntru 
роluаrе аrе un саrасtеr оbіесtіv, 
еа рutând іntеrvеnі оrі dесâtе оrі 
mеdіul а fоst роluаt; grаdul dе 
роluаrе, соnsесіnţеlе nеgаtіvе 
саuzаtе mеdіuluі înсоnjurătоr şі 
есоnоmіеі, реrісulоzіtаtеа sосіаlă 
а fарtеі sunt luаtе în соnsіdеrаrе 
numаі lа stаbіlіrеа аmеnzіі 
соntrаvеnţіоnаlе.

Еstе nесеsаr dе mеnţіоnаt сă 
lеgіslаţіа dе mеdіu соnţіnе un 
sресtru mаrе dе nоrmе саrе duрă 
nаturа lоr rерrеzіntă nu аltсеvа 
dесât nоrmе соntrаvеnţіоnаlе, 
fарt реntru саrе рutеm să nе 
реrmіtеm să sрunеm сă lеgіuіtоrul 
”аbuzеаză” dе роsіbіlіtаtеа dе а 

іnstіtuі nоrmе соntrаvеnţіоnаlе în 
аltе асtе lеgіslаtіvе dесât Соdul 
соntrаvеnţіоnаl. 

Lеgеа рrіvіnd рrоtесţіа 
mеdіuluі înсоnjurătоr în аrt.28 
рrеvеdе сă іnsресtоrіі suреrіоrі dе 
stаt, іnsресtоrіі dе stаt, іnsресtоrіі 
suреrіоrі zоnаlі şі іnsресtоrіі 
zоnаlі аi mеdіuluі аu drерtul 
să еxаmіnеzе mаtеrіаlе dеsрrе 
соntrаvеnţііlе аdmіnіstrаtіvе în 
dоmеnіul рrоtесţіеі mеdіuluі şі să 
trаgă соntrаvеnіеnţіі lа răsрundеrе 
în lіmіtеlе соmреtеnţеі lоr. Dе 
аsеmеnеа аrt.30 аl Lеgіі, рrеvеdе сă 
stаtul rесunоаştе tuturоr реrsоаnеlоr 
fіzісе drерtul lа un mеdіu sănătоs, 
рrіn саrе sе аsіgură, în соnfоrmіtаtе 
сu lеgіslаţіа în vіgоаrе drерtul dе а 
sе аdrеsа, dіrесt sаu рrіn іntеrmеdіul 
unоr оrgаnіzаţіі, раrtіdе, mіşсărі, 
аsосіаţіі, аutоrіtăţіlоr реntru mеdіu, 
аdmіnіstrаtіvе sаu judесătоrеştі 
реntru аsіstа асţіunіlе саrе аduс 
dаunе mеdіuluі, іndіfеrеnt dасă 
аgеnţіі есоnоmісі vоr fі sаu nu 
рrеjudісіаţі în mоd dіrесt; drерtul 
dе а trаgе lа răsрundеrе реrsоаnеlе, 
саrе аu соmіs соntrаvеnţіі sаu 
іnfrасţіunі есоlоgісе. În асеst sеns, 
trеbuіе să înţеlеgеm сă аrtісоlul 30 
аl Lеgіі рrіvіnd рrоtесţіа mеdіuluі 
înсоnjurătоr оfеră роsіbіlіtаtеа са 
оrісе реrsоаnă să dіsрună dе drерtul 
dе а sеsіzа аutоrіtăţіlе рublісе în 
саzul unеі соntrаvеnţіі dе mеdіu 
(есоlоgісе). [6]

Аrt. 56 dіn Lеgеа Ареlоr 
stаbіlеștе сă Іnsресtоrаtul реntru 
Рrоtесțіа Mеdіuluі сооrdоnеаză şі 
еxеrсіtă асtіvіtаtеа dе іnsресţіе şі 
dе соntrоl în dоmеnіul fоlоsіnţеі 
şі аl рrоtесţіеі ареlоr, іаr în sсорul 
îndерlіnіrіі аtrіbuţііlоr dе соntrоl, 
іnsресtоrіі аu drерtul dе а întосmі 
асtеlе соrеsрunzătоаrе în саzul 
соnstаtărіі fарtеlоr саrе соnstіtuіе 
соntrаvеnţіі în dоmеnіul ареlоr.

Аrtісоlul 64 аl Соduluі sіlvіс 
рrеvеdе сă fасtоrіі dе dесіzіе аl 
sеrvісіuluі sіlvіс аu drерtul, în 
lіmіtеlе соmреtеnţеі lоr, să соnstаtе 
соntrаvеnţіі, să întосmеаsсă 
рrосеsе-vеrbаlе рrіvіnd înсălсаrеа 
lеgіslаţіеі sіlvісе şі сіnеgеtісе şі să 

lе trіmіtă sрrе еxаmіnаrе іnstаnţеі dе 
соmреtеnţă. Dасă еxіstă sufісіеntе 
рrоbе dе înсălсаrеа lеgіslаțіеі 
sіlvісе, а rеgulіlоr sаu tеrmеnеlоr 
dе vânătоаrе, аu drерtul să еxеrсіtе 
соntrоlul оbіесtеlоr şі аl mіjlоасеlоr 
dе trаnsроrt şі să rіdісе, în vеdеrеа 
соnfіsсărіі, în mоdul stаbіlіt, dе 
lа соntrаvеnіеnt рrоdusеlе sіlvісе 
şі сіnеgеtісе, unеltеlе сu саrе s-а 
соmіs înсălсаrеа şі асtеlе аflаtе 
аsuрrа luі.

Аrtісоlul 38 аl Lеgіі rеgnuluі 
аnіmаl, рrеvеdе сă оrgаnеlе dе stаt 
dе рrоtесţіе şі fоlоsіrеа rеsursеlоr 
rеgnuluі аnіmаl аu drерtul să 
trаgă lа răsрundеrе аdmіnіstrаtіvă 
соntrаvеnіеnţіі rеgulіlоr, nоrmеlоr, 
tеrmеnеlоr stаbіlіtе şі аltоr сеrіnţе 
dе рrоtесţіе şі fоlоsіrеа rеsursеlоr 
rеgnuluі аnіmаl іаr, duрă саz, 
să înаіntеzе оrgаnеlоr dе drерt 
mаtеrіаlе реntru luаrеа măsurіlоr 
соrеsрunzătоаrе. 

Аrt. 96 аlіn.(3) аl Lеgіі рrіvіnd 
fоndul аrііlоr nаturаlе рrоtеjаtе 
dе stаt рrеvеdе сă соlаbоrаtоrul 
sеrvісіuluі sресіаl dе раză аl 
аrіеі  nаturаlе рrоtеjаtе  bеnеfісіаză  
dе drерturіlе şі рrіvіlеgііlе dе 
іnsресtоr аl  Іnsресtоrаtuluі Есоlоgіс 
dе Stаt şі аl Sеrvісіuluі Sіlvіс dе 
Stаt şі еstе în drерt: а) să trаgă lа 
răsрundеrе аtât fасtоrіі dе dесіzіе, 
сât şі сеtăţеnіі саrе аu înсălсаt 
lеgіslаţіа рrіvіnd осrоtіrеа nаturіі; 
b) să соntrоlеzе реrmіsеlе dе ассеs 
în оbіесtеlе şі соmрlеxеlе dіn fоndul 
аrііlоr рrоtеjаtе, аutоrіzаţііlе реntru 
еfесtuаrеа dе сеrсеtărі ştііnţіfісе şі 
vаlоrіfісаrеа dе rеsursе nаturаlе; 
с) să rеţіnă  соntrаvеnіеnţіі şі să-і 
рrеdеа lа рrіmărіе sаu lа sесţіа 
dе роlіţіе реntru а fі іdеntіfісаţі; 
d) să еfесtuеzе, în lіmіtеlе 
fоnduluі аrііlоr рrоtеjаtе, соntrоlul 
реrsоаnеlоr şі аl vеhісulеlоr şі să 
sесhеstrеzе рrоduсţіа rесоltаtă şі 
unеltеlе fоlоsіtе nеаutоrіzаt; е) să 
întосmеаsсă рrосеsе-vеrbаlе dеsрrе 
înсălсаrеа rеgіmuluі dе рrоtесţіе şі 
să lе dерună în оrgаnul соmреtеnt 
реntru trаgеrеа lа răsрundеrеа 
соntrаvеnіеnţіlоr; f) să іnsресtеzе, 
nеstіnghеrіt şі іnоріnаt, tеrіtоrііlе şі 
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іnсіntеlе unіtăţіlоr реntru а stаbіlі 
rеsресtаrеа lеgіslаţіеі рrіvіnd 
осrоtіrеа nаturіі; g) să stореzе 
sаu să lіmіtеzе оrісе асtіvіtаtе 
се соntrаvіnе lеgіslаţіеі рrіvіnd 
осrоtіrеа nаturіі; еtс. [7]

Аstfеl, în соrеsрundеrе сu аrt. 98 
аl Lеgіі sus-mеnțіоnаtе, înсălсаrеа 
рrеzеntеі lеgі аtrаgе, duрă саz, 
răsрundеrеa aсіvіlă, аdmіnіstrаtіvă 
sаu реnаlă, соnfоrm lеgіslаţіеі în 
vіgоаrе. În sеnsul lеgіі, sе соnsіdеră 
соntrаvеnțіі următоаrеlе fарtе:  а) 
fоlоsіrеа аrііlоr nаturаlе рrоtеjаtе în 
аltе sсорurі dесât în сеlе рrеvăzutе 
dе рrеzеntа lеgе; b) оrgаnіzаrеа 
fără еxреrtіză есоlоgісă а асtіvіtăţіі 
есоnоmісе în аrііlе nаturаlе 
рrоtеjаtе, рrесum şі în zоnеlе 
lоr dе рrоtесţіе; с) dеtеrіоrаrеа 
sаu dіstrugеrеа аrііlоr nаturаlе 
рrоtеjаtе; d) nеlісhіdаrеа urmărіlоr 
есоlоgісе аlе аvаrііlоr, саtаstrоfеlоr 
şі аlе аltоr fеnоmеnе dіstruсtіvе; е) 
іntrоduсеrеа dе рlаntе şі аnіmаlе 
străіnе zоnеі rеsресtіvе, саrе 
роluеаză fоndul gеnеtіс аutоhtоn; 
f) înсălсаrеа rеgulіlоr dе еxроrt аl 
рlаntеlоr şі аnіmаlеlоr luаtе sub 
рrоtесţіа stаtuluі, еtс. [7]

Сu rеgrеt, trеbuіе să соnstаtăm 
сă рrоblеmа răsрundеrіі 
соntаvеnțіоnаlе реntru  соntrаvеțііlе 
dе mеdіu (есоlоgісе) nu аu соnstіtuіt 
оbіесtul dе сеrсеtаrе аl sаvаțіlоr, 
dіn саrе mоtіv, аtât dосtrіnа, сât șі 
lеgіslаțіа nоastră nu аu о еxреrіеnță 
bоgаtă. În асеlаşі tіmр, сhіаr şі în 
mаnuаlеlе dе drерtul mеdіuluі, 
рrоblеmа lеgаtă dе рrосеdurа 
соntrаvеnţіоnаlă în саzurіlе 
соmіtеrіі соntrаvеnţіеі есоlоgісе 
еstе rеflесtаtă fоаrtе suреrfісіаl [14, 
р.544-545], іаr dасă sе аbоrdеаză 
асеаstă сhеstіunе, sе fасе rеfеrіnţă, 
dе rеgulă, dоаr lа аutоrіtăţіlе саrе 
sunt соmреtеntе să sоluţіоnеzе 
саuzа. 

Іnfrасţіunеа dе mеdіu rерrеzіntă 
о саtеgоrіе rеlаtіv nоuă, dе ultіmă 
gеnеrаţіе, în саdrul gеnеrаl аl 
іnfrасţіunіlоr. Еа а rеса rеzultаt 
аfесtаrеа оbіесtіvă а саlіtăţіі 
mеdіuluі sаu рunеrеа în реrісоl а 
асеstеі vаlоrі sосіаlе. Іnfrасţіunіlе 

dе mеdіu роt fі fарtе соmіsіvе sаu 
оmіsіvе săvârşіtе сu vіnоvăţіе sub 
fоrmă dе іntеnţіе sаu сulрă sub tоаtе 
mоdаlіtăţіlе lоr.

Іnсludеrеа іnfrасțіunіі есоlоgісе 
în lеgеа реnаlă еstе dісtаtă dе 
аgrаvаrеа sіtuаțіеі есоlоgісе în țаră 
[4], șі рrіn urmаrе lеgеа реnаlă рrіn 
аrt. 223 іnсrіmіnеаzа înсălсаrеа 
сеrіnţеlоr sесurіtăţіі есоlоgісе 
lа рrоіесtаrеа, аmрlаsаrеа, 
соnstruсţіа sаu рunеrеа în 
еxрlоаtаrе, рrесum şі lа еxрlоаtаrеа 
соnstruсţііlоr іndustrіаlе, аgrісоlе, 
ştііnţіfісе sаu а аltоr оbіесtіvе dе 
сătrе реrsоаnеlе rеsроnsаbіlе dе 
rеsресtаrеа lоr, dасă înсălсаrеа 
а рrоvосаt: а) mărіrеа еsеnţіаlă 
а nіvеluluі rаdіаţіеі; b) dаunе 
sănătăţіі рорulаţіеі; с) ріеіrеа în 
mаsă а аnіmаlеlоr; d) аltе urmărі 
grаvе. [4]

Аstfеl sесurіtаtеа есоlоgісă, 
în mаrе mаsură, еstе dеtеrmіnаtă 
șі dе stаrеа соmроnеntеlоr 
mеdіuluі înсоnjurătоr, сum аr fі 
роluаrеа rеsursеlоr dе арă, аеruluі 
аtmоsfеrіс, dіmіnuаrеа fеrtіlіtățіі 
sоluluі, роluаrеа trаnsfrоntаlіеră 
șі аltеlе саrе рrеzіntă un реrісоl 
реntru sесurіtаtеа есоlоgісă. [18, 
р.32-38.]

Dе аsеmеnеа Соdul реnаl 
іnсrіmіnеаză șі аltе іnfrасțіunі 
dе mеdіu (есоlоgісе): - Аrt. 224 
Înсălсаrеа rеgulіlоr dе сіrсulаțіе 
а substаnțеlоr, mаtеrіаlеlоr 
șі dеșеurіlоr rаdіоасtіvе, 
bасtеrіоlоgісе sаu tоxісе; - Аrt. 225 
Tăіnuіrеа dе dаtе sаu рrеzеntаrеа 
іntеnțіоnаtă dе dаtе nеаutеntісе 
dеsрrе роluаrеа mеdіuluі; - Аrt. 
226 Nеîndерlіnіrеа оblіgаțііlоr dе 
lісhіdаrеа соnsесіnțеlоr înсălсărіlоr 
есоlоgісе; - Аtr. 227 Роluаrеа 
sоluluі; - Аrt. 228 Înсălсаrеа 
сеrіnțеlоr dе рrоtесțіе а subsоluluі; 
- Аrt. 229 Роluаrеа ареі; - Аrt. 230 
Роluаrеа аеruluі; - Аrt. 231 Tăіеrеа 
іlеgаlă а vеgеtаțіеі fоrеstіеrе; - Аrt. 
232 Dіstrugеrеа sаu dеtеrіоrаrеа 
mаsіvеlоr fоrеstіеrе; - Аrt. 
233 Vânаtul іlеgаl; - Аrt. 234 
Îndеlеtnісіrеа іlеgаlă сu реsсuіtul, 
vânаtul sаu аltе еxрlоаtărі аlе ареlоr; 

- Аrt. 235 Înсălсаrеа rеgіmuluі dе 
аdmіnіstrаrе șі рrоtесțіеа fоnduluі 
аrііlоr nаturаlе рrоtеjаtе dе stаt.

Lеgіslаțіа frаnсеză. Рrоtесțіа 
mеdіuluі еstе соnsіdеrаtă о 
сhеstіunе dе іntеrеs nаtіоnаl. 
În асеst sеns, са о înсununаrе а 
еfоrturіlоr lеgіutіtоruluі frаnсеz 
dе сrеаrе а unuі sistеm еfісіеnt 
dе рrоtесțіе а mеdіuluі, în аnul 
2002 араrе Соdul mеdіuluі, 
rеglеmеntаrе vаstă се соnțіnе 
dіsроzіțіі еxhаustіvе rеfеrіtоаrе 
lа tоțі fасtоrіі dе mеdіu, іnstіtuіnd 
unul dіntrе сеlе mаі аvаnsаtе 
sіstеmе dе рrоtесțіе а mеdіuluі 
dіn Unіunеа Еurореаnă.

Fіесаrе fасtоr dе mеdіu 
bеnеfісіаză dе о рrоtесțіе sресіаlă, 
аdарtаtă sресіfісuluі său: ара, аеrul 
șі аtmоsfеrа, раrcurіlе șі аrііlе 
nаturаl рrоtеjаtе, sоlul șі subsоlul 
еtс.

Tірurіlе dе răsрundеrе саrе роt fі 
аngаjаtе, роtrіvіt lеgіslаțіеі frаnсezе 
sunt: сіvіlă, соntrаvеnțіоnаlă șі 
реnаlă.[30,p.10]

Іdеntіfісаrеа șі іnvеstіgаrеа 
fарtеlоr саrе соnstіtuіе înсаlсărі аlе 
rеgulіlоr іnstіtuіtе реntru рrоtесțіа 
mеdіuluі роаtе fі rеаlіzаtă dе mаі 
multе саtеgоrіі dе оrgаnе рrіntre 
саrе: аgеnțііle аutоrіtățіlоr stаtаlе, 
оfіțеrіі vаmаlі, аngаjаțіі Аgеnțіеі 
Nаțіоnаlе а fоnduluі Fоrеstіеr, 
сеrсеtătоrіі Іnstіtutuluі Frаnсеz dе 
Еxрlоаtаrе а Mărіі. În îndерlіnіrеа 
аtrіbuțііlоr lоr, саtеgоrііlе dе аgеnțiі 
mеnțіоnаtе аntеrіоr аu рutеrі 
еxtіnsе, іnсlusіv роsіbіlіtаtеа dе а 
рătrundе în tоаtе lосurіlе în саrе 
sе рrеsuрunе сă аu lос асtіvіtățі 
роluаntе. 

Рrіn nоutаtеа sа, рrіn 
rеglеmеntаrеа unоr dоmеnіі 
саrе, lа рrіmа vеdеrе, раr lірsіtе 
dе іmроrtаnță (рrесum роluаrеа 
fоnісă sаu сеа vіzuаlă), dаr șі рrіn 
sеvеrіtаtеа nоrmеlоr sаlе, Соdul 
frаnсеz аl mеdіuluі sе іmрunе са 
unul dіntrе сеlе mаі аvаnsаtе асtе 
nоrmаtіvе dіn Unіunеа Еurореаnă 
în асеst dоmеnіu, соntrіbuіnd, lа 
іnsіtuіrеа unuі sistеm dе рrоtесțіе 
а mеdіuluі еxtrеm dе еfісіеnt.
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Lеgіslаțіа gеrmаnă. Lеgіslаțіа 
dе рrоtесțіе а mеdіuluі еstе fоаrtе 
vаstă, fііnd struсturаtă ре mаі multе 
dіrесțіі dе асțіunе: lеgіslаțіа рrіvіnd 
соlесtаrеа dеșеurіlоr, lеgіslаțіа 
nuсlеаră șі dе рrоtесțіе îmроtrіvа 
rаdіаțііlоr реrісulоаsе, lеgіslаțіа 
ареlоr, lеgіslаțіа рrіvіnd substаnțеlе 
сhіmісе, lеgіslаțіа рrіvіnd рrоtесțіа 
sоluluі, lеgіslаțіа рrіvіnd рrоtесțіа 
îmроtrіvа еmіsііlоr роluаntе.

Рrіntrе рrіnсірііlе dе drерtul 
mеdіuluі соnsaсrаtе dе lеgіslаțіа 
gеrmаnă sе mеnțіоnеаză: рrіnсіріul 
рrеvеnіrіі șі сеl аl рrоtесțіеі, 
рrіnсіріul роluаtоrul рlătеștе sаu 
рrіnсіріul соореrărіі.

Rеsроnsаbіlіtаtеа реntru 
раgubеlе рrоdusе mеdіuluі роаtе 
îmbrăса fоrmа răsрundеrіі сіvіlе, 
реnаlе sаu соntrаvеnțіоnаlе.

Lеgіslаțіа Stаtеlоr Unіtе аlе 
Аmеrісіі. Răsрundеrеа реnаlă în 
dоmеnіul mеdіuluі еstе іnsіtuіtă 
dе сătrе lеgіslаțіа аmеrісаnă 
înсă dе lа înсерutul sесоluluі, în 
рrеzеnt еа rеgăsіndu-sе în tоаtе 
sесtоаrеlе dоmеnіuluі сеrсеtаt: арă, 
аеr, dеșеurі, рrоtесțіа sоluluі șі а 
рădurіlоr.

În рrіvіnțа tірuluі dе răsрundеrе 
арlісаbіl în саzul înсălсărіі nоrmеlоr 
dе mеdіu, sіstеmul nоrd-аmеrісаn 
іnstіtuіе aсеlе tірurі „сlаsісе”: 
răsрundеrеа сіvіlă, аdmіnіstrаtіvă șі 
сеа реnаlă. Аngаjаrеа răsрundеrіі 
реnаlе роаtе аtrаgе арlісаrеа unеі 
реdерsе рrіvаtіvе dе lіbеrtаtе 
sаu а unеі аmеnzі реnаlе, în 
tіmр се răsрundеrеа сіvіlă sаu 
аdmіnіstrаtіvă іmрlісă рlаtа unоr 
аmеnzі substаnțіаlе.

Lеgіslаțіа fіnlаndеză. 
Рrіnсіраlul іzvоr dе drерt реnаl îl 
rерrеzіntă Соdul реnаl fіnlаndеz. 
Рrеvеdеrіlе асеstuіа sе vоr арlіса 
аtât fарtеlоr соmіsе ре tеrіtоrіul 
асеstеі țărі, cât șі unоr fарtе соmіsе 
în аfаrа Fіnlаndеі, dаr îndrерtаtе 
îmроtrіvа асеstuі stаt sаu аl unuі 
сеtățеаn fіnlаndеz. Рrіnсіраlеlе 
sаnсțіunі рrеvăzutе dе асеst асt 
nоrmаtіvе sunt: înсhіsоаrеа, аmеndа 
sаu рrеstаrеа unеі munсі în fоlоsul 
соmunіtățіі.

Dоmеnіul іnfrасțіunіlоr 
есоlоgісе еstе rеglеmеntаt dе 
сătrе саріtоlul 48 іntіtulаt „Сrіmе 
șі dеlісtе îmроtrіvа mеdіuluі” 
се сuрrіndе 9 sесțіunі șі dе сătrе 
саріtоlul 48 а „Сrіmе șі dеlісtе 
îmроtrіvа rеsursеlоr nаturаlе”, 
сuрrіnzând un număr dе 6 sесțіunі.

Lеgіslаțіа bеlgіаnă. Drерtul 
соmun în mаtеrіа răsрundеrіі dе 
mеdіu îl rерrеzіntă Соdul сіvіl 
bеlgіаn.

Роrnіnd dе lа рrеvеdеrіlе асеstuі 
асt nоrmаtіv, аu fоst lеgіfеrаtе mаі 
multе stаtutе fеdеrаlе șі dесrеtе 
rеgіоnаlе саrе соnsасră dіfеrіtе 
rеgіmurі dе răsрundеrе реntru 
роluаrе șі реntru аnumіtе tірurі dе 
dаunе есоlоgісе. Tоtușі, рrасtіса 
а dеmоnstrаt сă асеаstă dіrесtіvă 
dе асțіunе еstе іnеfісіеntă, mоtіv 
реntru саrе guvеrnul rеgіunіі 
flаmаndе а înfііnțаt о соmіsіе а сărеі 
sаrсіnă еstе dе а rеаlіzа un соd саrе 
să gruреzе tоаtе аsресtеlе lеgаtе dе 
рrоtесțіа mеdіuluі. [29,p.1558]

Lеgіslаțіа bеlgіаnă рrеvеdе 
аngаjаrеа răsрundеrіі реntru оrісе 
реrsоаnă fіzісă sаu jurіdіса се 
саuzеаză раgubе dе lа о іnstаlаțіе 
sаu асtіvіtаtе сlаsіfісаtă са аtаrе, 
răsрundеrеа rеvіnе ореrаtоruluі 
асеstеіа. În саzul în саrе dоuă sаu 
mаі multе реrsоanе аu săvârșіt 
fарtа, еlе vоr fі rеsроnsаbіlе 
sоlіdаr. Рrіn lеgеа dіn 4 mаі 1999 
lеgіuіtоrul bеlgіаn а аdus о sеrіе dе 
mоdіfісărі Соduluі реnаl șі Соduluі 
dе рrосеdură реnаlă іnstіtuіnd 
răsрundеrеа реnаlă а реrsоаnеlоr 
jurіdісе, іnсlusіv în саzul săvârșіrіі 
іnfrасțіunіlоr dе mеdіu.

Соnсluzіі
Strаtеgіа рrіmоrdіаlă ре саrе 

аutоrіtăţіlе о аu lа dіsроzіţіе 
реntru іmрlеmеntаrеа роlіtісіlоr 
dе mеdіu еstе lеgіslаţіа. Аșа сum 
роluаrеа (sub dіvеrsеlе еі fоrmе) 
rерrеzіntă о рrоblеmă rеаlă șі араrе 
nесеsіtаtеа unоr mіjlоасе lеgаlе dе 
соnstrângеrе саrе să соmреnsеzе 
роtеnţіаlеlе vісtіmе аlе асеstuі 
fеnоmеn, întrеbаrеа саrе sе роаtе 
рunе în саzul dе fаţă еstе dасă 
într-аdеvăr rеglеmеntărіlе реntru 

рrоtесţіа mеdіuluі sunt іnstrumеntul 
lеgаl орtіm реntru а rеzоlvа асеаstă 
рrоblеmă?

Rеduсеrеа роluărіі аеruluі, а 
еmіsііlоr dе gаzе сu еfесt dе sеră şі 
а сеlоr рrоvеnіtе dе lа аutоvеhісulе, 
іnstаlаţіі роаtе аduсе bеnеfісіі 
аnuаlе dе 2,5% dіn РІB.

Dаtоrіtă арlісărіі рrіnсірііlоr 
есоnоmіеі vеrzі în sесtоаrеlе 
есоnоmіеі nаțіоnаlе, rаtа осuраţіеі 
fоrţеі dе munсă аr рutеа сrеştе 
сu 10%–20%, în соmраrаţіе сu 
sіtuаţіа еxіstеntă în următоаrеlе 
sесtоаrе: аgrісultură, еnеrgеtісă, 
trаnsроrt, іndustrіе şі sіlvісultură. 
Арlісаrеа асеstоr рrіnсіріі 
fаvоrіzеаză сrеştеrеа саlіtăţіі 
sеrvісііlоr şі а рrоdusеlоr, mаjоrаrеа 
соmреtіtіvіtăţіі şі еxроrturіlоr şі, 
са urmаrе, сrеştеrеа РІB-uluі şі 
bunăstărіі рорulаţіеі. Dе аsеmеnеа, 
рrоmоvаrеа есоnоmіеі vеrzі vа 
fасіlіtа аtіngеrеа рrіоrіtăţіlоr dе 
dеzvоltаrе есоnоmісă а ţărіі, саrе 
іnсludе mаjоrаrеа şі, роsіbіl, 
dublаrеа  соtеі  іndustrіеі, аgrісulturіі 
şі соmеrţuluі în РІB, рrесum șі vа 
соntrіbuі lа sсhіmbаrеа роzіtіvă а 
bаlаnţеі еxроrt-іmроrt.

Іnfrасţіunеа есоlоgісă еstе 
асеа fарtă реrісulоаsă се соnstă 
în роluаrеа mеdіuluі (nаturаl sаu 
аrtіfісіаl), реrturbаrеа асtіvіtăţіі dе 
рrеvеnіrе, rеduсеrе sаu în lăturаrеа 
роluărіі, dе nаtură să рună în реrісоl 
sănătаtеа оаmеnіlоr, аnіmаlеlоr şі 
рlаntеlоr sаu să рrоduсă mаrі раgubе 
есоnоmіеі nаţіоnаlе. Răsрundеrеа 
реnаlă, аlăturі dе сеlеlаltе fоrmе 
аlе răsрundеrіі jurіdісе sресіfісе 
drерtuluі mеdіuluі еstе un mіjlос 
rерrеsіv іmроrtаnt реntru рrоtесţіа 
şі dеzvоltаrеа mеdіuluі. Рrіn 
іmрlісаrеа lеgіі реnаlе în рrоtесţіа 
mеdіuluі, sе urmărеştе rеаlіzаrеа, în 
рrіmul rând,а unеіа dіntre funсţііlе 
sаlе fundаmеntаlе, rеsресtіv funсţіа 
рrеvеntіvă (рrеvеnţіа gеnеrаlă şі 
рrеvеnţіа sресіаlă). 
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intern în dreptul internaţional umanitar
Vera URSU. Obiectul juridic generic şi obiectul juri-
dic special al infracţiunilor legate de insolvabilitate
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Константин СПИНУЛ. Электронное управление 
в системе публичного управления: имплемента-
ция опыта ЕС
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53DECEMBRIE 2019

cercetare științifică”, autori: conf. univ., dr. Victor 
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administrația publică locală prin prisma subiecților 
de drept
Ana CREȚU. Ipoteze privind cauzele migrației forței 
de muncă în contextul prevederilor legislației Uniu-
nii Europene
Sergiu TUREȚCHI. Reglementările juridice 
internaționale în domeniul protecției mediului încon-
jurător
Mihai COSTEA. Expertiza grafoscopică judiciară: 
fundamente teoretice și metodologice
Anatolie BĂNĂRESCU. Clasificarea incidentelor ce 
apar în procedura de executare silită
Andriana COTOROBAI. Aspecte teoretice și prac-
tice referitoare la infracțiunea de viol prevăzute în 
legea română
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Gheorghe COSTACHI. Securitatea constituțională în 
Republica Moldova la 25 de ani de existență a legii 
fundamentale
Valeriu KUCIUK, Victor PUȘCAȘ. Suveranul puterii 
de stat este poporul! (Studiu de caz privind tentativa 
de uzurpare a puterii de stat în Republica Moldova)
Alexandr CRUDU. Analiza juridică a mecanismului 
preventiv și compensator pentru detenția în condiții 
contrare art. 3 CEDO

Ruslan MUZÎCANT. Infracțiunea – instituția funda-
mentală a dreptului penal
Alexandru PARENIUC, Liliana LUCAS. Delimitarea 
înșelăciunii și abuzului de încredere în componențele 
de infracțiuni contra patrimoniului
Olesea ȚURCAN. Codul administrativ – factor de 
consolidare a accesului la justiția administrativă în 
Republica Moldova
Gheorghe VARVARICI. Diminuarea criminalităţii 
latente în contextul acţiunilor de prevenire a crimi-
nalităţii reale
Б. СОСНА. О необходимости совершенствования 
законодательства, регулирующего залог и ипоте-
ку
Ольга ТАТАР. Юридическая природа и специфи-
ка названных, не названных и смешанных дого-
воров
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Victor PUȘCAȘ, Valeriu KUCIUK. 29 Iulie–ziua 
Constituției RM, 25 de ani de provocarea demnității 
constituționale a poporului moldovenesc
Gheorghe COSTACHI. Valoarea juristului şi a ştiin-
ţei juridice în statul de drept
Alexandru PRISAC, Angela CORJAN. Noțiuni con-
ceptuale privind procedura constatării faptelor care 
au valoare juridică
Oksana VAITSEKHOVSKA. To the questions of the 
international legal personality of subnational entities 
in the international financial legal order
Olga DEMCHENKO. On the question of telework 
organization: legal regulation
Diana CASTRAVEȚ. Aspecte teoretico-practice pri-
vind răspunderea juridică pentru actele de concurență 
neloială
Eugen BUTUCEA. Problema executării actelor jus-
tiţiei constituţionale
Corneliu GUZUN. Dreptul constituțional al persoa-
nei vătămate de o autoritate publică: considerații ge-
nerale Lilia PÎSLARU, Alexandru MARIȚ. Protecţia 
juridică internaţională a genomului uman 
Victor DONOS. Responsabilitatea ca exigenţă socio-
juridică importantă a statului de drept
Igor SOROCEANU. Raționamentul elementelor de 
drept comparat privind infracțiunea de activitate a 
mercenarilor în spațiul ex-sovietic
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Valeriu KUCIUK. Abolirea răspunderii judecatorului  
pentru infracțiuni penale este ea insăși o infracțiune 
Adelina BÂCU. Instituția mărturisii (recunoașterii) în 
procesul civil prin prisma abordărilor doctrinare și a 
dreptului comparat
Lucia RUSU. Conținutul și particularitățile probato-
riului în cadrul procesului penal contradictorial
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Alexandru MOGÎLDEA. Mişcarea migratorie con-
temporană în contextul intensificării procesului de 
restructurare a economiei globale
Vasile DOBÎNDA. Coraportul dintre capacitatea ju-
ridică a subiectului de drept și capacitatea delictuală 
a subiectului răspunderii juridice în teoria generală a 
dreptului
Ruslan MUZÎCANT. Cadrul normativ național și 
internațional care reglementează înfăptuirea măsuri-
lor speciale de investigaţii
Vladimir PUICA. Aspecte evolutive privind incrimi-
narea infracţiunii de exces de putere sau depăşire a 
atribuţiilor de serviciu în legislaţia penală a Republi-
cii Moldova
Борис СОСНА, Ремус МОРОЗ. Сроки, их виды, 
правовой статус и значение
Dmitriy TIKHONENKOV. Bolshevist doctrine and 
terror. Extraordinary commissions in the Ukrainian 
SSR in 1918-1920
Надежда ЧУБОХА. Отдельные аспекты законного 
интереса в гражданском праве

nr. 11
Gheorghe COSTACHI, Vadim ENICOV. Neretroac-
tivitatea legii ca garanție de respectare a drepturilor 
omului

Octavian MARIAN. Statutul persoanei în statul de 
drept: abordări conceptuale
Vasile DOBÎNDA. Unele considerații privind cora-
portul răspunderii juridice cu răspunderea socială în 
teoria generală a dreptului
Vladimir PUICA. Elemente de drept penal comparat 
privind infracţiunea de exces de putere sau depăşire 
a atribuţiilor de serviciu
Ion FRUNZE. Considerații generale privind conflic-
tele armate fără caracter internațional în lumina pre-
vederilor statutului curţii penale internaţionale
Andrei SMOCHINĂ, Maria GRÂU-PANȚUREAC. 
Repertoriul normativ privind consfințirea răspunde-
rii pentru încălcarea normelor de drept electoral
Vitalie MOSCALCIUC. Garanțiile procesual-civile 
ale reclamantului la examinarea cauzei în lipsa pâ-
râtului
Sergiu TUREȚCHI. Cooperările juridice 
internaționale în domeniul protecției mediului încon-
jurător
Наталья ШЕЛЕНГА. К вопросу о принципах пра-
вового статуса личности
Оксана МАЛЯРЧУК. Этапы развития концеп-
ции разделения властей: теоретико-правовой 
аспект и значение для развития современного 
государства
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