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CZU:

DREPTUL DE VOT - GARANŢIE CONSTITUŢIONALĂ ŞI PRACTICI
Alexandru ARSENI,
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, USM
Suveranitatea naţională, stipulează textul constituţional, aparţine poporului Republicii Moldova care o exercită şi prin
organele sale reprezentative. Iar organul reprezentativ suprem al poporului este parlamentul. Temeiul legitim al activităţii
Parlamentului este voinţa poporului, voinţa care constituie baza puterii de stat. Această voinţă constituţional se exprimă prin
alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, secret şi liber exprimat. Deci, sursa puterii de stat
este exercitarea de către fiecare cetăţean a dreptului său exclusiv politic, drept natural şi inalienabil.
Cuvintele-cheie: Drept de vot, cetăţean, universalitate, egalitate, tratament diferenţiat, disproporţionalitate.

RIGHT OF VOTE - CONSTITUTIONAL GUARANTEE AND PRACTICES
Alexandru ARSENI,
doctor habilitat in law, Associate Professor, USM
National sovereignty, stipulates the constitutional text, belongs to the people of the Republic of Moldova exercising it
and its representative bodies. And the supreme representative body of the people is parliament. The legitimate ground of
Parliament’s activity is the will of the people, the will that is the basis of state power. This constitutional will is expressed
through free elections, which take place periodically through universal, equal, secret and free expression. So, the source of
state power is the exercise by each citizen of his exclusively political, natural and inalienable right.
Keywords: Right to vote, citizen, universality, equality, differential treatment, disproportionality.

„… demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui … reprezintă valori supreme şi sunt garanţii”
(Art.1., alin.(3) din Constituţia Republicii Moldova)

A

dnotare. Scrutinul pentru alegerea deputaţilor în
parlamentul Republicii Moldova
este stabilit pentru data de 24 februarie 2019. În vederea asigurării
procesului electoral au fost organizate la decizia Parlamentului
circumscripţii electorale, inclusiv
şi peste hotarele ţării şi alegerea
deputaţilor va fi efectuată și prin
votul cetăţenilor aflaţi în afara republicii.
Jurisprudenţa Curţii Europene
pentru Drepturile Omului statuează ca, atunci când statul are deja
un sistem de organizare a alegerilor peste hotare şi garantează
dreptul de a vota peste hotare,
el trebuie să asigure alegătorilor posibilităţi rezonabile de a-şi
exercita dreptul de vot şi echitatea acestora în ansamblu (mutatis
mutandis Riza s.a. v.Bulgaria).
Legislaţia Republicii Moldova
permite cetăţenilor aflaţi peste ho-

tare să voteze la secţiile de votare,
iar din 2010 şi în afara locurilor
misiunilor diplomatice.
În acelaşi timp, practica demonstrează că alegătorii aflaţi
peste hotare nu sunt asigurați de
a-şi exercita dreptul de vot. Spre
exemplu, Curtea Constituţională
prin adresa pcc-+1/139e-34/2 a
constatat că „mai mulţi cetăţeni ai
Republicii Moldova aflaţi în străinătate nu şi-au putut exercita dreptul de vot şi că numărul secţiilor
de votare şi al buletinelor de vot
distribuite secţiilor de votare din
afara ţării au fost, de fapt, insuficiente” [1].
Totodată în legislaţia electorală sunt unele reglementări care
îngrădesc cetăţenilor Republicii
Moldova aflaţi peste hotare de
a-şi exercita dreptul de vot în baza
principiului universalităţii şi egalităţii. Concret este vizată sintagma
„în secţiile de votare constituite

peste hotarele Republicii Moldova” cuprinse în art.58 alin.(3) lit.c)
din Codul electoral [2].
În acest context, Avocatul Poporului în scopul prezentării tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliu sau reşedinţă, de locul aflării permanente temporare, să-şi exercite dreptul
de vot fără bariere nejustificate şi
disproporţionate și a depus la Curtea Constituţională sesizarea privind constituţionalitatea sintagmei
enunţate.
Prin decizia din 14 ianuarie
2019 Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea [3]. Decizie definitivă şi irevocabilă conform art.140
alin.(2) din Constituţie, dar pasibilă cercetării din punct de vedere
ştiinţific, activitate pe care o vom
întreprinde-o.
Scopul cercetării este de a supune analizei ştiinţifice exerciţiul
dreptului fundamental constituţio-
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nal al cetăţenilor de a vota pentru şi
a identifica practica realizării, precum şi condiţiile necesare de exercitare a acestui drept. Ca rezultat,
în baza premiselor identificate am
formulat respectivele concluzii pe
marginea obiectului de cercetare şi
am sugerat propunerile de rigoare
întru exercitarea plenară de către
cetăţeni a dreptului său natural şi
inalienabil de a vota.
În acest scop vom elucida 1)
obiectul sesizării; 2) esenţa dreptului de vot; 3) procedurile aplicabile acestor speţe, precum şi a
soluţiei adoptate de către Curtea
Constituţională.
1. Justificarea obiectului sesizării
Avocatul Poporului, în sesizare, porneşte de la faptul că în
conformitate cu datele Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării
Europene, în 2016, peste hotarele
ţării locuiau 805.509 cetăţeni, remitenţele cărora, conform datelor
Băncii naţionale, în anul 2018,
au constituit 20,5% din Produsul
Anual Brut al Republicii Moldova.
În data de 10.01.2019 erau înregistraţi prealabil 24 586 mii [4]
de cetăţeni doritori de a-şi exercita
dreptul de vot.
De remarcat că art.38 alin.(2)
din Constituţie [5] proclamă şi
garantează cetăţenilor dreptul de
vot care au atins vârsta de 18 ani,
împliniţi până în ziua alegerilor
inclusiv. Apoi, exercitarea acestui
drept de către cetăţenii Republicii
Moldova, aflaţi peste hotare art.58
alin.(3) lit.c) din Codul electoral
este posibilă doar în baza paşaportului şi a livretului de marinar.
Această normă, menţionează
Avocatul Poporului, implicit, interzice cetăţenilor Republicii Moldova să voteze în secţiile de vota-

re de peste hotare cu buletinele de
identitate, buletinele de identitate
provizorii (aşa cum votează cetăţenii acasă) sau cu buletine sau cu
paşapoarte expirate.
Pornind de la valoarea primordială a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului şi cetăţeanului, ele constituie obiect de
reglementare şi de protecţie a unui
şir de instrumente internaţionale,
regionale şi naţionale.
Aşadar, conform art.21 al Declaraţiei Universale a Dreptului
Omului [6] „orice persoană are
dreptul de a lua parte la conducerea treburilor politice ale ţării
sale, fie direct, fie prin reprezentanţi liberi aleşi”. Tot aici „Voinţa poporului trebuie să constituie
baza puterii de stat”, această voinţă „trebuie să fie exprimată prin
alegeri oneste care trebuie să aibă
loc periodic, prin sufragiu universal, egal şi prin vot secret sau după
o procedură echitabilă care să asigure libertatea votului”.
Drepturile stabilite în Declaraţia Universală au fost reiterate şi
extinse în pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice
[7]. Aşa, potrivit art.25 fiecare cetăţean, fără discriminare are dreptul de vot şi dreptul de a candida la
funcţii publice.
Convenţia Europeană pentru
Apărarea Drepturilor Omului şi
Libertăţilor fundamentale [8].
Aşa, potrivit art.3 al Primului protocol al Convenţiei cere statelor
semnatare, inclusiv şi Republicii
Moldova să „organizeze alegeri
libere, prin vot secret, la intervale de timp rezonabile, în condiţii
care să asigure libera exprimare a
opiniei persoanelor cu privire la
alegerea legislativului”.
Observăm aşadar, cu claritate
chemarea instrumentelor enume-
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rate, inclusiv şi a Constituţiei Republicii Moldova de a crea condiţii pentru ca fiecare cetăţean să-şi
exercite dreptul de vot în mod liber, fără discriminare şi îngrădiri
nejustificate. Or, tocmai, în viziunea Avocatului Poporului, viziune
pe care o împărtăşim şi noi, prevederile art. 58 alin.(3) lit.c) în sintagma, „în secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii
Moldova” ce interzice votarea în
baza buletinului de identitate sau
buletinului de identitate provizoriu îngrădeşte exercitarea dreptului de vot al cetăţenilor aflaţi peste
hotare, pe când cei de pe teritoriul
republicii au acest drept. Suntem
în aşa situaţie în prezenţa disproporţionalităţii şi, vom adăuga noi,
a discriminării.
Anume această stare de jure
şi de facto au servit temei pentru
Avocatul Poporului, care prin definiţie este obligat să contribuie
la respectarea drepturilor fundamentale ale omului, precum şi a
întreprinde măsuri pentru restabilirea celor încălcate. Avocatul
Poporului a considerat că stipulările art.58 alin.3 lit.c) din Codul
electoral nu sunt proporţionale
scopului urmărit şi aduc atingere
substanţială drepturilor electorale
a cetăţenilor Republicii Moldova
aflate peste hotare şi încalcă dreptul persoanelor de a alege.
Pornind de la aceste premise, Avocatul Poporului a solicitat
Curţii Constituţionale:
„3. A exercita controlul constituţionalităţii sintagmei „în secţiile
de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova” cuprinse
în art.58 alin.(3) lit.c) din Codul
electoral şi declararea neconstituţională a acesteia.
4. A exercita controlul constituţionalităţii art.58 alin.(3) din
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Codul electoral, în măsura în care
acesta interzice votarea în baza
actelor de identitate cu termen de
valabilitate expirat, însă care permit identificarea alegătorului în
Registrul de Stat al Alegătorilor.
2. Dreptul de vot – esenţa
materiei.
Am constatat deja că dreptul
de vot este un drept fundamental
al cetăţeanului proclamat şi garantat de Constituţie. Ca şi orice drept
fundamental, dreptul de vot este
subiectiv şi se exercită individual,
nu în mod colectiv. Anume această stare impune şi tratarea în mod
individual exercitarea dreptului de
vot, ca drept exclusiv politic.
În fond „dreptul de vot” sau
„dreptul de a alege” însemnă „posibilitatea recunoscută şi garantată unei persoane ca, în condiţiile
legii, să participe la desemnarea”
[9] persoanelor în organele reprezentative ale statului.
Aşadar „beneficiarul” este însuşi omul, cetăţeanul statului.
Atât Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului (art.21), precum şi Constituţia Republicii
Moldova (art.38 alin.(1)) stabilesc
următoarele principii de realizare,
exerciţiu al dreptului de vot a) universalitatea; b) egalitatea; c) votul
direct; d) votul secret; e) votul liber exprimat.
Universalitatea votului ca principiu conform art.38 alin.(2) din
Constituţie implică două componente. 1) cetăţenia; 2) vârsta minimă – 18 ani. Vârsta alegătorului
este incontestabilă, fapt pentru
care nu ne vom expune în cazul
dat. Însă cetăţenia - Da!
Cetăţenia în calitate de statut
al persoanei, doctrinar, este acea
calitate a persoanei fizice, ce exprimă legătura politică permanentă nelimitată în timp şi spaţiu

dintre această persoană fizică şi
statul respectiv, atribuind plenitudinea de drepturi şi obligaţii reciproce stabilite de Constituţie şi
legi. Aceeaşi abordare o găsim şi
în art.3 alin.(1) al Legii cetăţeniei
în conformitate cu care „cetăţenia
Republicii Moldova stabileşte între persoana fizică şi Republica
Moldova o legătură politico-juridică permanentă, care generează
drepturi şi obligaţii reciproce între
stat şi persoană” [10].
De remarcat că această legătură politico-juridică este permanentă şi nelimitată în timp şi spaţiu.
Adică, chiar dacă cetăţeanul se
află peste hotarele statului, el nuşi pierde această legătură şi se bucură de toate drepturile stabilite de
Constituţie, precum şi are respectivele obligaţii.
Totodată ei îşi îndeplinesc şi
obligaţiile constituţionale. Aşa
art.58 alin.(1) din Constituţie stabileşte că „cetăţenii au obligaţia să
contribuie, prin impozite şi taxe,
la cheltuielile publice”, așa ca cei
805.509 [11] cetăţeni ai Republicii Moldova aflaţi peste hotare,
conform datelor Băncii Naţionale, remitenţele cărora au constituit
20,5% din Produsul Anual Brut al
Republicii Moldova în anul 2018.
Aşadar cetăţenii Republicii
Moldova aflaţi peste hotare nu şiau pierdut legătura cu baştina, în
acelaşi timp îndeplinindu-şi obligaţiile constituţionale. Nu sunt indiferenţi de cei rămaşi acasă şi de
destinul Republicii Moldova.
Aşadar, cetăţenii Republicii
Moldova aflaţi peste hotare dispun
nestingherit de dreptul de vot, precum şi să participe la administrarea treburilor publice, inclusiv şi
prin reprezentanţii lor (art.39 alin.
(1) din Constituţie.
3. Procedura de urmat în si-

tuaţia acestei speţe. Considerăm
oportun de a apela la renumitul şi
semnificativul caz istoric, care a
pus începutul controlului constituţionalităţii în lume. Este cazul
„Marbury vs. Madison” pronunţat la 1803 de către Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a
Statelor Unite ale Americii, John
Marschal. În partea constatatoare
a cazului, J.Marchal a subliniat cu
fermitate şi justificat următoarele:
„Domeniul de competenţă al curţii
este exclusiv de a decide în privinţa drepturilor indivizilor” [12] şi
nu modul în care funcţionarii îşi
îndeplinesc îndatoririle.
Curtea Constituţională este
unica autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica Moldova
şi garantează: supremaţia Constituţiei … şi responsabilitatea statului faţă de cetăţeni.
Reglementări închegate prin
prevederile art.16 alin.(1) din
Constituţie conform cărora „respectarea şi ocrotirea persoanei
constituie o îndatorire primordială
a statului”.
Iar art.1 alin.(3) din Constituţie
stabileşte, printre altele, că demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui reprezintă valori supreme
şi sunt garantate.
Deci, examinând sesizarea privind constituţionalitatea unei legi,
Curtea Constituţională în calitatea
sa de unică autoritate de jurisdicţie
constituţională trebuie să pornească procesul în scopul de a decide
în privinţa drepturilor individului,
adică sunt sau nu încălcate drepturile lui.
Cum a procedat Curtea Constituţională în cazul sesizării depuse
de Avocatul Poporului în interesul
drepturilor omului?
În primul rând, Curtea şi-a determinat obiectul de competenţă şi

marTie 2019

anume „… ponderea (s.n.) dreptului de vot în cadrul ordinii publice
europene a drepturilor fundamentale, ordine dictată (s.n.) de către
Curtea Europeană a Drepturilor
Omului”.
Constatăm o deviere de la
obiectul sesizării „permiterea tuturor cetăţenilor Republicii Moldova … de a-şi exercita dreptul
de vot fără bariere nejustificate şi
disproporţionate”, ceea ce de fapt
interzice art.58 din Codul electoral contestat.
Curtea operează cu sintagma
„limitările dreptului de vot”, sintagmă străină textului constituţional.
Art.54 din Constituţie utilizează sintagma „restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor
libertăţi”. Cu totul alt domeniu al
vieţii constituţionale.
Curtea îşi începe argumentarea
prin aceea că ordinea juridică europeană a drepturilor omului, standardul „de protecţie al dreptului
de vot (s.n.) nu este la fel de stringent ca cel al protecţiei dreptului
la respectarea vieţii private…”
Aşadar „standardul de protecţie”, în ce constă el și cum se manifestă, Curtea exemple nu dă. Şi
apoi sesizarea se referă la realizarea drepturilor de vot, nu la „protecţia”, apărarea lui.
Mai mult, Curtea pleacă în altă
direcţie şi anume: „acest drept
poate fi limitat în vederea realizării unui scop compatibil cu principiul preeminenţei dreptului şi
cu obiectivele instituţionale”. Dar
care sunt „principiile” şi „obiectivele” constituţionale? Curtea nu le
identifică.
Aceste măsuri trebuie sa aibă
un scop legitim şi trebuie să nu fie
disproporţionate.
Or, tocmai „scopul legitim” nu

este determinat, iar art.58, alin.(3)
lit.c) din Codul electoral stabileşte
„disproporţionalitatea”.
Trezeşte nedumeriri şi totodată
o lipsă de argumente în favoarea
constatării potrivit căreia: „având
în vedere ponderea abstractă”
(s.n.) pe care o acordă Curtea Europeană dreptului de vot (şi iarăşi
nici un exemplu concludent, fiindcă ele nu există). Urmează însă şi
o mai mare „constatare”: „marja
de apreciere a autorităţilor naţionale privind limitarea exerciţiului (o altă formulă) acestuia este
una mai largă decât în cadrul altor
drepturi”.
Pardon! Art.21 al DUDO şi
art.38 alin.(1) din Constituţie stabileşte că „Voinţa poporului constituie baza puterii de stat”. Această voinţă se exprimă prin alegeri
libere, care au loc în mod periodic, prin sufragiu universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat.
II. Curtea va verifica dacă: a)
ingerinţa este prevăzută de lege;
b) dacă urmăreşte sau mai multe
scopuri legitime; c) dacă nu este
disproporţionalitate.
a. Într-adevăr ingerinţa este
reglementată de articolul 58 alin.
(3) lit.c) din Codul Electoral, ingerinţă care tocmai constituie
obiectul sesizării Avocatului Poporului. Dar aceste prevederi contestate contravin art.54 alin.(1) din
Constituţie în conformitate cu care
„În Republica Moldova nu pot fi
adoptate legi care ar suprima sau
ar diminua drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului şi cetăţeanului”. Curtea Constituţională
nu a coroborat şi acest articol.
b. Care sunt „scopurile legitime” ale acestei ingerinţe? Curtea
identifică două scopuri şi anume:
„Primul scop legitim care poate fi
dedus în mod rezonabil (s.n.) din
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condiţia votării cu prezentarea
paşaportului valabil … constă în
prevenirea fraudării votului”, prin
recunoaşterea mai facilă a alegătorului în baza unor acte de identitate cu o valabilitate mai scurtă: „Nu
este plauzibil acest mod rezonabil”
dat fiind că, în primul rând, buletinul de identitate a cetăţeanului
aflat pe teritoriul statului şi peste
hotarele lui au are aceeaşi putere juridică. Iar în, al doilea rând,
funcţionează şi poate fi, şi trebuie
utilizat, după caz, Registrul de stat
al alegătorului.
Unele pârghii pot fi utilizate
pentru prevenirea falsificării alegerilor. Iar deficienţele tehnice,
constatate la alegerile parlamentare din anul 2014, au afectat întregul proces electoral. Problema
constă că nu au fost identificate
„cauzele” acestor „deficienţe” ,
posibile şi cu paşaportul, şi cu buletinul valabil.
Un alt scop legitim, evidenţiat
de către Curte constă în „consolidarea legăturii dintre statul Republica Moldova şi cetăţenii săi…”.
Am arătat deja că cetăţenia tocmai
şi reprezintă legătura politico-juridică permanentă şi nelimitată în
timp şi spaţiu dintre o persoană
fizică şi statul respectiv, în cazul
nostru Republica Moldova, mai
mult ca atât, cetăţenii Republicii
Moldova aflaţi peste hotare consolidează legătura şi prin remitenţe
financiare, despre ce am confirmat
deja. Iar „ideea de statalitate” nu
are nicio legătură cu obiectul sesizării.
În consecinţă Curtea conchide
că prevederile art.58 alin.(3) lit.c)
din Codul electoral, prevederi
contestate „reprezintă una dintre
modalităţile de realizare a acestor scopuri”. Legitimitatea acestei
modalităţi nu are suport juridic, ci
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se bazează doar „modul rezonabil”
dedus de către Curte.
Următorul aspect ţine de principiul „proporţionalităţii” care ar
trebui să fie aplicat în reglementările privind şi exercitarea dreptului de vot. Avocatul Poporului în
sesizare tocmai contestă prezenţa
acestui principiu şi argumentează
„disproporţionalitatea” prevederilor art.58 alin.(3) lit.c) din Codul
electoral.
În ce constă disproporţionalitatea? Alegerile se petrec în baza
„principiului teritorial”. Adică,
secţiile de votare se constituie
pe teritoriul Republicii Moldova
în localităţi. Peste hotare secţiile
de votare au sediul pe teritoriul
Ambasadelor şi Consulatelor Republicii Moldova. Conform normelor Dreptului Internaţional şi
Dreptului constituţional, aceste
teritorii constituie elemente ale teritoriului republicii, asupra cărora
se răsfrânge jurisdicţia Republicii
Moldova şi funcţionează legile ei.
În aceste condiţii ale principiului „teritorialităţii”, toţi cetăţenii Republicii Moldova, conform
art.16 alin.(2) din Constituţie sunt
egali în faţa legii şi a autorităţilor
publice.
Aşadar, art.58 alin.(3) lit.a) şi
b) stabilește că votarea se face în
baza: buletinului de identitate şi
fişa de însoţire sau cu buletinul de
identitate provizoriu. Deci suntem
în prezenţa „principiului preeminenţei dreptului”.
Mai mult ca atât, Curtea, în
virtutea studiului constituţional,
a supus examinării încă un scop
al acestei „ingerinţe” din Codul
electoral. Acest scop, admisibil
cercetării ştiinţifice, poartă un caracter juridico-politic. Anume, rezultatele votării din ultimul timp

demonstrează opţiunea democratică şi reformatoare, în direcţia
progresului Republicii Moldova
a alegătorilor de peste hotare. Or,
această tendinţă „afectează” interesele conservatoare ale actualei
guvernări şi ca rezultat a survenit
această ingerinţă. Adică, suntem
în prezenţa unei discriminări, pe
bază de „opinie”, acţiune interzisă
de art.16 alin.(2) din Constituţie în
conformitate cu care toţi cetăţenii
Republicii Moldova sunt egali în
faţa legii şi a autorităţilor publice
fără deosebire de opinie.
În consecinţă am ajuns la etapa
de a aprecia în esenţa doctrinară
pe baza premiselor ştiinţifice şi
legile, atât argumente ale sesizării
Avocatului Poporului, cât şi ale
Curţii Constituţionale.
Argumentele sesizării prin
prisma raţionamentelor ştiinţifice
şi a suportului legal ne permit să
constatăm că prevederile art.58
alin.(3) lit.c) din Codul electoral
afectează esenţa dreptului de vot
al cetăţenilor Republicii Moldova
aflaţi peste hotarele ţării.
Curtea Constituţională, din
contra, consideră că legislatorul a acţionat, în interesul marjei
sale de manevră pe care o permite
Constituţia, fapt ce nu afectează
esenţa „dreptului de vot”. Această constatare permite Curţii de a
conchide că sesizările Avocatului Poporului privind exercitarea
controlului constituţionalităţii sintagmei, „în secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii
Moldova” cuprinse în art.58 alin.
(3) lit.c) din Codul electoral şi declararea neconstituţională a acesteia este nefondată.
În aceste circumstanţe expuse
în decizie, rezultă că în conformitate cu Codul jurisdicţiei consti-

tuţionale Curtea Constituţională
a examinat sesizarea în fond după
care urma să decidă: a) constituţionalitatea sintagmei contestate;
ori b) neconstituţionalitatea.
Însă Curtea Constituţională a
decis să declare inadmisibilă sesizarea Avocatului Poporului.
Apare fireasca întrebare: Din
ce considerente Curtea nu a aplicat una dintre cele două variante
posibile?
Considerăm, în baza conţinutului deciziei, că Curtea nu a adus
argumente concludente în favoarea constituţionalităţii sintagmei
contestate, şi nici a neconstituţionalităţii.
Cetăţenii Republicii Moldova,
contribuabili şi cu drept de vot
constituţional, au rămas în afara
protecţiei lor din partea statului
Republica Moldova.
Concluzii. Calitatea de cetăţean asigură persoana cu plenitudinea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale. Dreptul
de vot, ca drept exclusiv politic,
se încadrează plenar şi necondiţionat în ansamblu drepturilor fundamentale. Din aceste raţionamente,
statul are obligaţia de a respecta şi
ocroti acest drept care nu poate fi
„limitat”. Iar „respingerea exerciţiului unor drepturi sau al unor
libertăţi” conform prevederilor
art.54 din Constituţie este posibilă doar în baza unei legi organice
speciale.
În rezultatul cercetării se conturează următoarele concluzii:
1. Sesizarea Avocatului Poporului este argumentată atât sub
aspect juridic, cât şi sub aspect
moral.
2. Curtea Constituţională este
obligată de a examina orice sesizare pornind de la protecţia dem-
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nităţii şi a drepturilor şi libertăţilor
omului ca valori supreme şi garantate constituţional.
3. În situaţii identice şi similare condiţiile exerciţiului dreptului
de vot se impun a fi aceleaşi.
4. Prevederile art.58 alin.
(3) lit.c) din Codul electoral prin
sintagma „în secţiile de votare
constituite peste hotarele Republicii Moldova care impune votarea doar în baza paşaportului şi
a livretului de marinar” stabileşte
disproporţionalitate între cetăţenii Republicii Moldova. Sintagma
expusă: a) vine şi în contradicţie
cu prevederile art.54 alin.(1) din
Constituţie, în conformitate cu
care „În Republica Moldova nu
pot fi adoptate legi care ar suprima
sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi
cetăţeanului”; b) creează condiţii
pentru discriminare pe bază de
„opinie”, condiţie interzisă prin
art.16 alin.2 din Constituţie, care
în acelaşi timp garantează egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a
atribuţiilor publice.
5. Prevederile art.58 alin.(3)
lit.c) din Codul electoral nu numai „limitează”, dar şi îngrădeşte
exerciţiul de către cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în mod legal
peste hotare.
Prin esenţă, Curtea Constituţională este unica autoritate de
jurisdicţie constituţională menirea căreia în fond este protecţia
drepturilor fundamentale ale omului contra abuzurilor puterii. În
acest scop, conform prevederilor
art.134 alin.(3) din Constituţie garantează responsabilitatea statului
faţă de cetăţeni. În cazul sesizării
Avocatului Poporului o parte considerabilă de cetăţeni, aflaţi peste
hotarele Republicii Moldova, nu

au primit protecţia scontată și urmează a se soluţiona cazul în alt
mod.
Propunem ca Avocatul Poporului să solicite Curţii Europene
a Drepturilor Omului examinarea
cauzei în fond pentru adoptarea
deciziei corespunzătoare.
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acestuia în contextul drepturilor politice, precum și a reliefării problemelor ce afectează exercitarea acestuia în prezent și
soluțiile constituționale identificate de către instanța de contencios constituțional, care au rolul de a consolida securitatea
juridică a cetățenilor în materia exercitării dreptului de vot.
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The article contains a brief analysis of the constitutional right to vote in order to elucidate its essence and peculiarities in
the context of political rights, as well as to highlight the issues affecting its exercise at present and the constitutional solutions identified by the constitutional court, which have the role of to strengthen the legal security of citizens in the exercise
of the right to vote.
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I

ntroducere. Conotația juridică a dreptului la vot și a
condițiilor în care acesta poate fi
exercitat, mai ales în ultima perioadă, în contextul statului de drept și
a societății democratice, au devenit
deosebit de importante.
La acest capitol, Legea supremă
[4] stabilește în mod expres la art.
38: „(1) Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere,
care au loc în mod periodic prin
sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. (2) Cetăţenii
Republicii Moldova au drept de vot
de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă
în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie
în modul stabilit de lege.” Aceste
prevederi urmează să fie corelate
cu art. 2 din Constituţie, care prevede că suveranitatea naţională
aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct
și prin organele sale reprezentative.
Alegerile sunt modalitatea de bază

și principalul mijloc juridic de formare a instituţiilor și organelor de
stat și de învestire a persoanelor
oficiale cu atribuţii publice [5, p.
160]. În același context, dispozțiile
constituționale din art. 39 alin. (1)
recunosc cetățenilor Republicii
Moldova „dreptul de a participa
la administrarea treburilor publice
nemijlocit, precum şi prin reprezentanţii lor”.
Pornind de la aceste reglementări constituționale, putem constata
că semnificația deosebită a dreptului de vot, recunoscut cetățenilor
Republicii Moldova, este determinată de dubla sa necesitate:
- pentru a forma voința poporului, care constituie baza puterii
de stat și
- pentru
desemnarea
reprezentanților în vederea participării la administrarea treburilor
publice.
Pe cale de consecință, realizarea
acestor condiții indispensabile unei
guvernări democratice a statului,

impune inevitabil o preocupare și
o diligență sporită din partea statului în vederea garantării exercitării
dreptului de vot de către cetățeni.
Actualitatea acestei probleme este
cu mult mai stringentă în perioada
electorală, în condițiile căreia ne
aflăm în prezent.
Scopul studiului. Pornind de
la cele menționate, în prezentul
demers științific ne propunem a
elucida esența și particularitățile
dreptului la vot în contextul drepturilor politice, precum și a puncta
problemele ce afectează exercitarea acestuia în prezent și soluțiile
identificate de către instanța de
contencios constituțional, care au
un rol de consolidare a securității
juridice a cetățenilor în materie de
exercitare a dreptului de vot.
Rezultate obținute și discuții.
Pentru început precizăm că participarea la administrare prin reprezentanţi constituie o modalitate
importantă de realizare a dreptului
la administrare. În opinia cerce-
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tătorilor, dreptul de a participa la
administrarea treburilor publice
prin reprezentanţi semnifică în
esență alegerea unor reprezentanţi
în funcţii publice [5, p. 164]. Prin
urmare, сetăţenii pot hotărî, prin
intermediul unor alegeri periodice
şi libere, în bază de vot universal,
egal, secret, direct şi liber exprimat, asupra persoanelor care le vor
reprezenta interesele şi vor administra problemele de interes public.
De aici, capătă expresie juridică şi
procedurală principiul prevăzut la
art. 2 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, conform căruia
suveranitatea naţională aparţine
poporului Republicii Moldova,
care o exercită şi prin organele sale
reprezentative [17, p. 393].
După cum bine se cunoaște, participarea poporului prin reprezentare la administrarea treburilor publice constituie substanţa democraţiei
reprezentative. Această reprezentare are conotaţii juridice şi politice,
dar ambele aspecte conduc la concluzia că sistemul de guvernare pe
baze reprezentative trebuie să aibă
conotaţii moderne, concretizate în
organizarea periodică de alegeri
generale, libere şi democratice [10,
p. 53-54]. Se poate susţine, în acest
context, că cetăţenii dispun, în baza
principiilor democratice, de dreptul
constituţional la reprezentare, care
le permite de a dispune de un sistem de organe reprezentative şi de
a exprima, prin intermediul acestora, interesele proprii şi a obţine
realizarea lor [20, p. 15].
O garanţie importantă pentru
participarea la administrare prin
reprezentanţi rezidă în consacrarea constituţională şi dezvoltarea
legislativă a drepturilor politice ale
cetăţenilor, întrucît în lipsa recunoaşterii şi reglementării acestora,
exercitarea suveranităţii naţionale
de către popor s-ar reduce la o simplă declaraţie formală [17, p. 394].
Referindu-ne nemijlocit la categoria de drepturile politice, precizăm că aceasta cuprinde în sine
drepturi ale omului, care garan-

tează cetăţenilor (şi nu indivizilor,
după cum susţin unii specialişti [1,
p. 91]) posibilitatea de a accede, a
participa şi a controla autorităţile
publice (politice, executive şi juridice) ale statului.
Prin esența lor, drepturile politice (numite și exclusiv politice [18, p. 317; 15, p. 87]) aparţin
doar cetăţenilor, întrucît ele pot fi
folosite numai pentru a participa la
guvernare [8, p. 99]. Or, după cum
este general recunoscut şi admis la
guvernarea unei societăţi participă
numai cetăţenii, deoarece ei sînt legaţi de destinul acesteia [1, p. 92].
Din această categorie fac parte
acele drepturi ale cetăţenilor care
au ca obiect exclusiv participarea
cetăţenilor la conducerea statului
[14, p. 226; 7, p. 42; 6, p. 147; 13, p.
119]. Printre acestea pot fi enunțate
[14, p. 174; 6, p. 174-175]: - dreptul de a vota reprezentanţi în Parlament; - dreptul de a vota Preşedintele Republicii; - dreptul de a iniţia,
împreună cu numărul necesar de
cetăţeni cu drept de vot, adoptarea,
modificarea sau abrogarea unei
legi ordinare sau organice; - dreptul de a iniţia, împreună cu numărul
necesar de cetăţeni cu drept de vot,
revizuirea Constituţiei; - dreptul de
a vota reprezentanţii în consiliile
locale; - dreptul de a vota primari
în oraşe şi sate; - dreptul de a fi ales
deputat, preşedinte al ţării, membru
în consiliile locale în sate şi oraşe;
- dreptul de a vota în cadrul referendumurilor.
Pe plan internaţional, în acest
sens este recunoscut ca un drept
politic deosebit de important dreptul la alegeri libere şi corecte, organizate la intervale rezonabile.
Acesta cuprinde nu numai dreptul
la vot, dar şi dreptul de a candida
[19, p. 217].
Adeseori, cercetătorii denumesc
drepturile exclusiv politice ca fiind
drepturi electorale, întrucît prin
exercitarea lor cetăţenii desemnează organele reprezentative ale
întregului popor [12, p. 3], astfel
participînd la actul guvernării. Po-
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trivit art. 1 din Codul electoral al
Republicii Moldova, dreptul electoral presupune „dreptul constituţional al cetăţeanului de a alege, de
a fi ales şi de a-şi exprima prin vot
atitudinea privind cele mai importante probleme ale statului şi ale
societăţii în ansamblu şi/sau în probleme locale de interes deosebit”
[2]. În baza acestei norme juridice
se poate susţine că drepturi electorale sînt: dreptul de a alege, dreptul
de a fi ales şi dreptul de a exprima
prin vot atitudinea în cadrul referendumului republican şi local.
Cu toate acestea, este important de precizat că sfera drepturilor electorale este cu mult mai
largă, întrucît legislaţia electorală
reglementează şi alte drepturi ale
cetăţenilor (destul de numeroase)
precum: dreptul la agitaţie electorală, dreptul de a lua cunoştinţă de
modelele buletinelor de vot şi de
listele electorale, dreptul de a cere
introducerea de rectificări în listele
electorale, dreptul de a participa la
desemnarea şi propunerea candidaţilor etc. [9, p. 75-93; 1, p. 92]. Prin
urmare, se impune o delimitare între drepturile electorale fundamentale (reglementate în Constituţie)
şi celelalte drepturi electorale ale
cetăţenilor (prevăzute de legislaţia
electorală) [15, p. 88].
Potrivit cercetătorilor, din categoria drepturilor electorale constituţionale fac parte: dreptul de a
alege, dreptul de a fi ales şi dreptul
de revocare [8, p. 108; 15, p. 88].
În cele ce urmează, pornind de la
scopul cercetării, ne vom opri cu
precădere la dreptul de a alege,
care mai este numit și drept de vot.
Chiar dacă dreptul de a alege
apare adeseori şi sub denumirea
de drept de vot, doctrina subliniază unele deosebiri între „alegere” şi „votare”. Astfel, cercetătorii
consideră că termenul „alegere” se
foloseşte atunci cînd cetăţenii aleg
membrii unor autorităţi publice, iar
cel de „votare” atunci cînd aceştia
se pronunţă asupra unei reguli sau
hotărîri [15, p. 88-89].
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După cum am menționat mai
sus, Constituţia Republicii Moldova consacră în art. 38 dreptul de vot
al cetăţenilor Republicii Moldova
care au împlinit vîrsta de 18 ani (o
astfel de nominalizare poate fi atestată în constituţiile mai multor state
din lume).
În literatura de specialitate,
dreptul de vot este definit ca dreptul recunoscut, în condiţiile legii,
cetăţenilor unui stat de a-şi exprima în mod liber, direct sau indirect
opţiunea electorală pentru un anumit partid politic sau candidat propus de o grupare politică sau pentru
un candidat independent. Dreptul
de vot se exprimă/exercită în mod
obişnuit prin completarea unui
buletin de vot şi depunerea acestuia în urnă [11, p. 315]. În pofida
acestei simplităţi, votul este considerat unul dintre cele mai decisive
căi prin care cetăţenii pot influenţa
procesul decizional public [12, p.
3]. În concret, cetăţenii Republicii
Moldova îşi pot exprima opţiunile
prin vot în contextul alegerilor naţionale pentru Parlament, alegerii
Președintelui Republicii, alegerilor
locale, referendumului naţional şi
referendumului local.
Votul reprezintă o valoare deosebită pentru procesul de alegere a
reprezentanţilor poporului în cadrul
scrutinelor naţionale prezidențiale,
parlamentare şi locale. În cazul
dat, prin exercitarea dreptului la
vot se formează voinţa generală a
poporului pe marginea desemnării
organelor reprezentative, cărora
poporul le delegează exercitarea
suveranităţii.
Pornind de la faptul că dreptul
de vot constituie un drept fundamental al cetățeanului, în practica
Curții Constituționale a Republicii Moldova au fost ridicate unele
probleme legate de posibila restrîngere neconstituțională a acestuia.
În special, problemele au privit
asemenea aspecte precum: votarea în străinătate; votarea în afara
țării în baza pașaportului valabil;
organizarea secțiilor de votare în

străinătate etc. În vederea clarifirării acestor probleme, sub aspectul constituționalității, instanța de
contencios constituțional a reținut
următoarele argumente:
Caracterul relativ al dreptului la vot [3, p. 170]
„Unul din elementele esențiale
ale statului de drept, în general, și
ale sistemului electoral, în special,
îl constituie dreptul de vot. Cu toate acestea, dreptul de vot nu face
parte din categoria drepturilor absolute.” [HCC 15/2015 (organizarea secțiilor de votare în străinătate), §48].
„Curtea
Europeană
în
jurisprudența sa a reținut că dreptul
la alegeri libere, consacrat în art. 3
din Protocolul nr. 1 la Convenția
Europeană, nu este absolute, fiind loc pentru limitări implicite,
statelor contractante urmînd să li
se acorde o marjă de apreciere în
domeniu.” [HCC 15/2015 (organizarea secțiilor de votare în străinătate), §49]
„Curtea Europeană a afirmat că
există numeroase maniere de a organiza și a face să funcționeze sistemele electorale și o multitudine
de diferențe în Europa, mai ales în
evoluția istorică, diversitatea cultural și gândirea politică, dar este
de datoria fiecărui stat contractant
de a-l încorpora în propria sa viziune a democrației.” [HCC 15/2015
(organizarea secțiilor de votare în
străinătate), §50]
„În ordinea juridică europeană
a drepturilor omului, standardul de
protecție a dreptului la vot nu este
la fel de stringent ca cel al protecției
dreptului la respectarea vieții private și de familie, a libertății de gândire, de conștiință și de religie, a
libertății de exprimare și a libertății
de întrunire și de asociere (a se vedea Ždanoka v. Letonia [MC], 16
martie 2006, § 115). Acest drept
poate fi limitat în vederea realizării unui scop compatibil cu principiul preeminenței dreptului și cu
obiectivele constituționale. Măsurile limitative ale acestui drept nu

trebuie să-i afecteze esența și să-l
priveze de efectivitate. Ele trebuie să fie prevăzute de lege, trebuie
să urmărească un scop legitim și
trebuie să nu fie disproporționate
(a se vedea Mathieu-Mohin și
Clerfayt v. Belgia, 2 martie 1987,
§ 52; Riza și alții v. Bulgaria, 13
octombrie 2015, § 142). Având în
vedere ponderea abstractă pe care
o acordă Curtea Europeană dreptului la vot, marja de apreciere a
autorităților naționale privind limitarea exercițiului acestuia este
una mai largă decât în cazul altor
drepturi.” [DCC 5/2019 (votarea
în afara țării în baza buletinului de
identitate sau a actelor de identitate expirate) §15].
„Dreptul de vot, nefiind absolute, poate fi restricționat, Parlamentul dispunînd de o largă marjă de
apreciere în reglementarea acestuia.” [HCC 15/2014 (interzicerea
votării în baza pașapoartelor de
tip ex-sovietic), §61-62]
Dreptul la vot al cetățenilor
domiciliați peste hotarele țării [3,
p. 171]
„Egalitatea votului nu presupune obligativitatea exercitării acestuia în condiții identice atît în țară, cît
și peste hotare, or, cetățenii din țară
și din afara ei se află în situații juridice diferite.” [HCC 34/2016 (confirmarea rezultatelor alegerilor și
validarea madatului de Președinte
al Republicii Moldova), §110]
„Convenția Europeană nu garantează un drept al cetățenilor
unui stat parte la aceasta de a vota
peste hotare. De asemenea, Codul
bunelor practici în materie electorală din 2002 al Comisiei de la
Veneția stabilește că reședința poate condiționa exercitarea dreptului de vot. În același timp, Codul
stabilește că dreptul de a alege și de
a fi ales poate fi acordat cetățenilor
care domiciliază în afara țării.
Astfel, potrivit Curții Europene,
necesitatea îndeplinirii cerinței de
reședință sau durată a reședinței
pentru deținerea sau exercitarea
dreptului de vot nu este, în princi-
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piu, o restricție arbitrară a dreptului
de vot și, prin urmare, nu este incompatibilă cu art. 3 din Protocolul
nr. 1.” [HCC 34/2016 (confirmarea
rezultatelor alegerilor și validarea
madatului de Președinte al Republicii Moldova), §111-112]
„În opinia Curții Europene a
Drepturilor Omului, restricțiile
impuse exercițiului dreptului la
vot al cetățenilor expatriați în baza
criteriului reședinței pot fi justificate prin prisma mai multor factori: în primul rând, prezumția că
cetățenii nerezidenți sunt mai puţin
preocupați, în mod direct sau continuu, de problemele curente ale țării
şi au mai puţine cunoștințe despre
acestea; în al doilea rând, influența
mai mică a cetățenilor nerezidenți
asupra selecției candidaților sau
asupra alcătuirii programelor lor
electorale; în al treilea rând, legătura strânsă dintre dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare şi faptul de a fi afectat în mod direct de
actele organelor politice astfel alese; în al patrulea rând, preocuparea
legitimă a legislatorului de a limita influența în alegeri a cetățenilor
care trăiesc în străinătate, în chestiuni fundamentale care îi afectează în principal pe cei care trăiesc
în ţară (a se vedea Sitaropoulos și
Giakoumopoulos v. Grecia [MC],
15 martie 2012, § 69) [DCC 5/2019
(votarea în afara țării în baza buletinului de identitate sau a actelor
de identitate expirate) §16].
„Legislația Republicii Moldova
permite votarea în străinătate. În
același timp, aceasta nu se poate
desfășura în orice condiții, ci cu
respectarea prevederilor legale.”
[HCC 34/2016 (confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea madatului de Președinte al Republicii
Moldova), §114]
„Curtea observă că legislatorul din Republica Moldova a ales
să garanteze un drept de vot al
cetățenilor peste hotarele țării, în
comparație cu standardul mai modest pe care îl asigură Convenția
Europeană a Drepturilor Omului.

Mai mult, această opțiune a legislatorului nu reprezintă o obligație
de ordin constituțional. Articolul 38 alin. (1) din Constituție nu
poate fi interpretat ca instituind o
obligație a autorităților statale de
a organiza alegeri peste hotarele
țării. Mai exact, acest articol permite desfășurarea alegerilor peste
hotarele țării, dar nu le impune.
Totuși, organizarea acestor alegeri
este conformă cu articolul 38 din
Constituție și poate fi analizată
prin prisma acestui articol.” [DCC
5/2019 (votarea în afara țării în
baza buletinului de identitate sau a
actelor de identitate expirate) §19]
Organizarea secțiilor de votare în străinătate [3, p. 172]
„Organizarea secțiilor de votare
în străinătate, suplimentar la cele
care funcționează pe lângă misiunile diplomatice asupra cărora
se extinde jurisdicția Republicii
Moldova, poate avea loc în baza
înregistrării prealabile a cetățenilor
aflați în străinătate și cu acordul
autorităților competente ale țării
respective.” [HCC 15/2015 (organizarea secțiilor de votare în străinătate), §60]
„Modul de organizare a secțiilor
de votare în străinătate, suplimentar
la cele care funcționează pe lângă
misiunile diplomatice, constituie
un drept exclusiv al statului. Astfel, statul își poate stabili anumite
criterii determinante, în baza cărora aceste secții urmează a fi deschise, criterii care se impun datorită
rațiunilor de ordin tehnic pentru
autoritățile responsabile de organizarea procesului electoral.” [HCC
15/2015 (organizarea secțiilor de
votare în străinătate), §61]
„Prin prevederile care acordă
dreptul de a organiza secții de votare suplimentare la cele existente
pe lîngă misiunile diplomatice,
legiuitorul a instituit facilități suplimentare în exercitarea dreptului
de vot pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate.
Aceste condiții nu aduc atingere
substanței drepturilor electoral, nu
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încalcă dreptul de vot al persoanei,
nu anihilează libera exprimare a
voinței poporului în alegerea corpului legislative sau la referendumuri.” [HCC 15/2015 (organizarea
secțiilor de votare în străinătate),
§65-66]
„Articolul 38 alin. (1) din
Constituție nu poate fi interpretat ca
instituind o obligație a autorităților
statale de a organiza alegeri peste
hotarele țării. Mai exact, acest articol permite desfășurarea alegerilor
peste hotarele țării, dar nu le impune. Din acest motiv, legislativul
și executivul se bucură de o putere
discreționară mai mare în privința
modului de organizare a acestor
alegeri [DCC 11/2019 (organizarea secțiilor de votare în străinătate), §26].
Înregistrarea prealabilă a
cetățenilor domiciliați peste hotarele țării [3, p. 173]
„Prin stabilirea condiției de înregistrare prealabilă a cetățenilor
Republicii Moldova cu drept de vot
aflați în străinătate statul urmărește
mai multe obiective legitime, cum ar
fi: stabilirea numărului estimative al
alegătorilor aflați peste hotare în vederea constituirii secțiilor de votare
suplimentare în străinătate; întocmirea listei electorale a cetățenilor care
vor vota în raza secției de votare
respective, precum și stabilirea numărului estimative al buletinelor de
vot ce vor fi distribuite secțiilor de
votare respective.” [HCC 15/2015
(organizarea secțiilor de votare în
străinătate), §62]
„Înregistrarea prealabilă nu este
obligatorie. Cetățenii care, din diferite motive, nu se înregistrează în
prealabil își pot exercita dreptul de
vot, prezentîndu-se în ziua alegerilor la orice secție de votare constituită în afara țării, în condițiile
stabilite de Comisia Electorală
Centrală. Astfel, lipsa înregistrării
prealabile nu restricționează dreptul de vot. Înregistrarea constituie un criteriu determinant pentru
autoritățile responsabile de organizarea procesului electoral, și nu
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pentru alegători.” [HCC 15/2015
(organizarea secțiilor de votare în
străinătate), §63-64]
Exercitarea dreptului la vot în
afara țării în baza pașaportului
valabil
„Curtea observă că valabilitatea pașaportului reprezintă singura exigență impusă de către legislator pentru cetățenii Republicii
Moldova care doresc să voteze în
secțiile de votare constituite peste
hotarele țării. Exigența votării cu
un pașaport valabil peste hotarele țării este justificată de politicile
statale ale evitării fraudării votului,
menținerii unei legături dintre stat
și cetățeni și încurajării deținerii de
acte de identitate valabile.” [DCC
5/2019 (votarea în afara țării în
baza buletinului de identitate sau a
actelor de identitate expirate) §28]
Punând în balanță aceste politici cu dreptul la vot, invocat sub
aspectul posibilității cetățenilor
Republicii Moldova de a vota peste hotarele țării și cu buletinul de
identitate sau cu acte de identitate
expirate, Curtea subliniază următoarele: „Termenul de valabilitate al
pașapoartelor este de 10 ani pentru
persoanele care au împlinit vârsta
necesară pentru exercitarea dreptului de a alege [articolul 2 alin. (11)
din Legea nr. 273 din 9 noiembrie
1994]. Alegerile parlamentare sau
prezidențiale au loc, de regulă, o
dată la patru ani. În acest sens, ele
sunt previzibile. Perioada dintre
scrutine este suficient de mare pentru a le permite cetățenilor care vor
să voteze să solicite eliberarea unui
pașaport valabil. Ei își pot rezolva
din timp problemele legate de valabilitatea pașapoartelor lor, chiar
fără a fi nevoie să se deplaseze în
țară. Din acest punct de vedere, nu
este afectată esența dreptului la vot
al cetățenilor aflați peste hotarele
țării.” [DCC 5/2019 (votarea în
afara țării în baza buletinului de
identitate sau a actelor de identitate expirate) §29]
„Obligarea cetățenilor Republicii Moldova să-și exercite drep-

tul de vot în afara țării doar cu un
pașaport valabil nu instituie un tratament diferențiat disproporționat,
aceasta nu afectează esența dreptului la vot și legislatorul a acționat
în interiorul marjei sale de manevră pe care o permite Constituția.”
[DCC 5/2019 (votarea în afara
țării în baza buletinului de identitate sau a actelor de identitate expirate) §31]
În concluzie, subliniem că datorită jurisprudenței instanței de contencios constituțional cadrul legal
ce garantează și asigură exercitarea
dreptului de vot (inclusiv, în afara
țării) în cadrul scrutinelor electorale a devenit accesibil și previzibil,
ceea ce consolidează substanțial
securitatea juridică a cetățenilor în
contextul exercitării acestui drept
fundamental.
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CARACTERISTICA ȘI MODELUL CRIMINALISTIC AL INFRACȚIUNILOR
DE CORUPȚIE
Francisco TALMACI,
doctorand, Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului Național al instituțiilor
de învățământ ASEM și USPEE
Cercetarea din punct de vedere criminalistic al infracțiunilor de corupție este importantă în asigurarea prevenirii și
combaterii acestora, iar autoritățile investite cu atribuții de combatere a actelor de corupție trebuie să acționeze operativ și
cu maximă prudență pentru a asigura tragerea la răspundere a persoanelor vinovate și restituirea prejudiciilor cauzate prin
infracțiune.
Caracteristica și modelul criminalistic al infracțiunilor de corupție, constituie o categorie distinctă a criminalisticii, iar
prin cercetarea științifică a acestora se asigură un suport esențial organelor de drept în prevenirea și combaterea acestei
categorii de infracțiuni.
Cuvinte-cheie: corupție, infracțiune, prevenire, combatere, caracteristica criminalistică, model criminalistic.

CRIMINAL CHARACTERISTICS AND MODEL OF CRIMINAL OFFENSES
Forensic investigation of corruption offenses is important for ensuring their prevention and combating. Thus, the authorities charged with combating corruption must act with the utmost care and vigilance to ensure that guilty persons are held
accountable and that damages caused by the offender are recovered.
The criminological characteristic and model of corruption offenses constitute a distinct category of criminology and,
through their scientific research, they provide an essential support to the law enforcement bodies for preventing and combating this category of crimes.
Keywords: corruption, crime, prevention, control, forensic feature, forensic model.

I

ntroducere. Caracteristica
criminalistică a infracțiunii,
în calitate de compartiment aparte
în știința criminalisticii, s-a dezvoltat treptat, fiind condiționată de
necesitatea obiectivă de asigurare
a condițiilor pentru prevenirea,
depistarea și cercetarea anumitor
categorii de infracțiuni. Aceasta se
modifică în strânsă conexiune cu
evoluția fenomenului infracțional
studiat, fapt valabil, în special,
pentru infracționalitatea din sfera
activității publice, ultima adaptându-se mereu condițiilor socioeconomice și politice la zi. Prin
urmare, studiul caracteristicii
criminalistice al infracțiunilor de
corupție este de o importanță teoretico-practică semnificativă și are
valoare aplicativă certă.
Metode aplicate și materiale utilizate. În procesul elaborării
acestui articol au fost utilizate me-

todele: logică, analitică, comparativă, iar în calitate de suport empiric au servit rezultatele obținute în
urma Studiului privind dosarele de
corupție, arhivate în instanțele de
judecată în perioada 01.01.201030.06.2012 [1], elaborat de către
subdiviziunea analitică a Centrului Național Anticorupție.
Conținut de bază. Elaborarea
noțiunii de caracteristică criminalistică a infracțiunii este o problemă frecvent abordată în cercetările științifice ale savanților în
țara noastră și ale celor din străinătate, aceasta fiind o problemă
teoretică importantă cu pronunțate
implicații practice.
Noțiunea “caracteristica criminalistică a infracțiunii”, în opinia savantului rus R.S. Belkin, a
fost propusă pentru prima dată de
savantul ucrainean A.N. Kolesnicenco [7, p.16], în autoreferatul la

teza de doctorat “Cadrul științific
și juridic pentru investigarea anumitor tipuri de infracțiuni”, care a
descris aspectele generale privind
caracteristicile generale ale unor
tipuri de infracțiuni.
La rândul său, autorul A.N. Vasiliev a propus ca în caracteristica
criminalistică a aceluiași tip de
infracțiuni să se regăsească metodele prin care acționează făptuitorul, urmele infracțiunii, sursele de
obținere a probelor, aspectele privind cercul de persoane din care
ar putea fi identificat vinovatul [8,
p.25,26], iar investigatorii A.N.
Basalaev și V.A. Guneaev prezintă
caracteristica criminalistică ca un
sistem de urme materiale și intelectuale ale infraсțiunii [9, p.100].
Cercetătorii N.P. Iablocov și
L.D. Samâghin, deduc că, această noțiune, cuprinde un sistem de
descriere a elementelor impor-
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tante ale unui gen, tip, cât și a
infracțiunii în parte, care se manifestă în metode, mecanisme și
circumstanțe de comitere, care
oferă o informație generală despre
infracțiune, subiectul infracțiunii,
activitatea infracțională, și care,
în final, contribuie la realizarea
sarcinilor de depistare, cercetare
și descoperire a infracțiunilor [10,
p.45].
Autorul rus, I. Gherasimov descrie caracteristica criminalistică
drept un element al structurii metodicii de cercetare a infracţiunilor
şi o defineşte ca fiind totalitatea cunoştinţelor ce caracterizează semnele, împrejurările şi trăsăturile
specifice unui anumit grup de fapte infracţionale, care au importanţă organizatorică şi tactică pentru
descoperirea acestora [11, p.101],
iar V. Ermolovici consideră această categorie a criminalisticii constituită doar din elementele care
vizează descoperirea faptei infracţionale, fiind excluse elementele
cu relevanţă juridico-penală, care
formează conţinutul juridic al infracţiunii [12, p.304].
Savanții ruși, T.V. Averianova,
R.S. Belkin, Iu.G. Koruhov, E.R.
Rossinskaia descriu caracteristica
criminalistică prin ceva tipic, care
nu poate să se refere la informaţiile despre indicii unei infracţiuni, deoarece caracteristica unei
infracţiuni poate fi efectuată doar
după încheierea cercetărilor, adică
după stabilirea tuturor elementelor
infracţiunii, iar aceasta nu se referă la scopul pe care îl are caracteristica criminalistică, şi respectiv
în acest caz, nu putem vorbi despre o caracteristică, ci doar despre
descrierea unei infracţiuni concrete [13, p.973].
Profesorul, M. Gheorghiță, sa-

vant criminalist notoriu din Republica Moldova, definește caracteristica criminalistică drept „o
noţiune dinamică, care reprezintă
descrierea urmelor, însuşirilor, intermedierilor infracțiunii concrete,
a acelor elemente care conturează
fenomenul sau unele probe, indici
ai lui luați aparte, la o anumită etapă. Această categorie însumează
diverse stări calitative şi cantitative
ale infracțiunii concrete, reflectate
sub aspect de urme şi probe” [2].
De asemenea, doctrinarul M.
Gheorghiță optează pentru noțiuni
diferite ale caracteristicii criminalistice a infracțiunilor și modelului infracţiunilor. Conform,
opiniei cercetătorului, susținută
și de subsemnat, prin modelul criminalistic al infracțiunii, se are în
vedere un sistem concret de date
care reflectă urmele caracteristice
pentru diferite infracţiuni asemănătoare, însuşirile şi intermedierile fenomenului de un anumit tip,
utilizarea căruia în cazuri concrete
poate soluţiona problemele cu caracter criminalistic şi procesualpenal. Anume modelul criminalistic le serveşte ofiţerului de urmărire penală, procurorului drept
reper la alegerea variantei optimale de cercetare, care ar asigura
dezvăluirea mai rapidă şi deplină a
infracțiunii [2].
Din definiția formulată de profesorul M. Gheorghiță, decurge
că, modelul criminalistic al infracţiunilor reprezintă sistemul fundamentat ştiinţific de date, legate şi
condiţionate reciproc, despre cele
mai tipice urme, însuşiri, indici şi
intermedieri ale unui anumit gen,
tip de infracţiuni şi ale infractorului, care se manifestă în legităţile
pregătirii, realizării şi tăinuirii actului comis (mecanismul săvârşi-

rii infracţiunii) şi care ne permit să
tragem anumite concluzii referitor
la căile optime de cercetare şi descoperire a faptelor ilicite [3, p.6].
Analiza publicațiilor științifice de specialitate, permite
evidențierea celor mai des întâlnite elemente ale caracteristicii
criminalistice ale infracțiunii și
anume: metoda de comitere a
infracțiunii, personalitatea infractorului, circumstanțele sau
anturajul comiterii infracțiunii,
obiectul nemijlocit la care
se atentează prin comiterea
infracțiunii, urmele infracțiunii,
personalitatea victimei.
Fenomenul corupției este unul
extrem de complex. Din motivul
dat, cercetarea infracțiunilor de
corupție din punct de vedere criminalistic, are o mare importanță.
În scopul asigurării investigării
corecte a infracțiunilor de corupție
este necesar să se acorde o atenție
deosebită metodicii criminalistice
de cercetare a actelor de corupție.
Modelul criminalistic al
infracțiunii are o importanță practică în investigarea infracțiunilor,
iar elementele acestuia servesc în
mod direct la prevenirea, depistarea și cercetarea acestora.
Ca elemente ale modelului
criminalistic al actelor de corupere, sunt menționate:
a) datele
referitoare
la
subiecții actului de corupere;
b) datele cu privire la obiectul infracțiunii;
c) datele cu privire la
modalitățile de săvârșire a
corupției;
d) datele despre urmele
infracțiunii de corupție;
e) datele cu privire la locul
și timpul săvârșirii actului de
corupție;
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f) datele cu privire la
condițiile săvârșirii actului de
corupție.
Analizând practica de activitate în domeniul prevenirii
și combaterii infracțiunilor de
corupție, constatăm că elementele modelului criminalistic al
infracțiunii de corupție, se regăsesc ca elemente generice în sistemele informaționale de evidență
a informațiilor despre infracțiuni,
de evidență a infracțiunilor, a persoanelor care au comis infracțiuni,
etc., iar de volumul și calitatea
acestora în mare măsură depinde
și succesul activității autorităților
responsabile.
Dacă e să relatăm despre datele referitoare la subiectul actului
de corupere, aceste date se referă
la subiectul pasiv, subiectul activ,
traficantul de influenţă și denunţătorul actelor de corupţie.
Din punct de vedere empiric,
o cercetare minuțioasă a datelor
referitoare la subiecții actului de
corupere a fost efectuată în cadrul Studiului privind dosarele de
corupție, arhivate în instanțele de
judecată în perioada 01.01.201030.06.2012 [1], elaborat în octombrie 2013, de către Direcția
Analitică a Centrului Național
Anticorupție, inclusiv cu participarea subsemnatului, care a fost
conducătorul acestei subdiviziunii.
Astfel, a fost realizată o analiză a practicilor de urmărire penală, susţinere a acuzării de stat în
instanţele de judecată, examinare
judiciară și sancţionare a actelor
de corupţie în Republica Moldova. În acest sens au fost examinate
dosarele de corupţie pe care a fost
pronunţată o soluţie definitivă și
irevocabilă de către instanţele de

judecată în perioada 2010-2012
(primele 6 luni). Eșantionul a cuprins 198 dosare penale, intentate
în privinţa a 246 persoane, dintre
care 204 au fost inculpate, cărora
li s-a incriminat săvârșirea a 229
fapte penale.
În cadrul studiului au fost
analizate datele despre subiecții
infracțiunilor de corupție, fiind
stabilit profilul subiectului pasiv
al actelor de corupţie și abuzuri,
ce este cel al unui bărbat (80%),
cu o vârstă de aproximativ 40-42
ani, cu studii superioare (66-85%),
care activează în cadrul organelor
de drept sau justiţiei (32-45%),
în cadrul unei autorităţi publice
(17-24%), exercitând o funcţie de
execuţie sau conducere de aproximativ 5-8 ani, fără antecedente
penale (100%).
Datele despre persoana care
oferă mită și care nemijlocit ar
avea interes în soluționarea problemei sale, prin comiterea unui
act de corupere, de asemenea, au
un rol esențial în cercetarea elementelor modelului criminalistic
al infracțiunii de corupere. Persoana care oferă mită și beneficiază
de pe urma actului de corupere, în
majoritatea cazurilor este asociată
de către funcționar cu o sursă de
venit ilegal.
Conform datelor aceluiași studiu, profilul denunţătorilor actelor de corupţie, s-a stabilit a fi al
unui bărbat (73%) cu vârsta medie
de 32 de ani, fără studii superioare
(86%), aproape la sigur neangajat
în câmpul muncii (72%) și care
nu are nicio relaţie specială cu
funcţionarul căruia îi oferă mită
(93%), iar profilul subiectului
activ și al traficantului de influenţă, fiind ale unui bărbat (85%)
cu vârsta medie de aproximativ 41
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ani, cu studii superioare (58%),
neangajat (28%) sau angajat la o
întreprindere (24%), fie în cadrul
unui organ de drept (12%), având
o vechime în muncă de aproximativ 6 ani.
Astfel, relevăm că subiecții
actelor de corupție sunt persoane
bine instruite, cu experiență vastă
în activitate și studii superioare,
care, de obicei, nu sunt divulgați
cu privire la faptele ilicite comise de către persoanele apropiate
sau persoanele cu care au careva relații. Prin urmare activitatea
organelor de drept urmează a fi
orientată spre investigarea complexă a acțiunilor de corupere,
pentru identificarea și tragerea la
răspundere atât a subiectului pasiv
al actelor de corupţie și abuzuri,
cât și a subiectului activ - a corupătorului care beneficiază în urma
infracțiunii comise.
Cu referire la datele despre
obiectul infracțiunii, ca element
ale modelului criminalistic al actelor de corupere, menționăm că
obiectul actului de corupere îl
constituie orice valori materiale și
servicii care prezintă un beneficiu
material pentru persoana care îl
obține. Ca obiecte ale infracțiunilor
de corupere, în sensul caracteristicii ca element criminalistic, pot
figura: banii, monedele virtuale, titlurile de valoare, acțiuni și
cote părți în întreprinderi, bunuri
imobile, bunuri mobile, servicii
și facilități oferite, grade, titluri,
distincții acordate, aranjarea, numirea în funcție, avansarea pe linie de
serviciu, proiecte de legi convenabile unor grupuri de interese, acte
de control și revizii documentare
efectuate cu încălcări, în favoarea
corupătorului, decizii adoptate cu
încălcarea legislației, etc.
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Datele cu privire la obiectele
infracțiunii, ca element al modelului criminalistic al actelor de corupere, sunt menționate în Codul
penal al Republicii Moldova la
componenta de infracțiune prevăzută în al.1 art. 324 “Coruperea
pasivă” ca: bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă,
oferte ori promisiuni, bani, titluri
de valoare [4], în același timp, în
al.1 art.326 “Traficul de influență”
din Codul penal – aceste obiecte
se menționează ca: “bani, titluri
de valoare, servicii, privilegii, alte
bunuri sau avantaje” [4].
De asemenea, obiectele actului
de corupere, în sens de elemente
ale modelului criminalistic pot fi
în formă de cereri, demersuri sau
plângeri (soluționate), acte administrative (adoptate), acte juridice
(încheiate), decizii (luate) și respectiv, documentele oficiale cu
date vădit false [4].
În cadrul aceluiași studiu, fiind analizat obiectul infracțiunii
s-a constatat că în 95% din cazuri, subiectul pasiv al infracţiunilor de corupţie urmărește
obţinerea banilor, în 3% din
cazuri - obţinerea bunurilor și în
alte 2% - obţinerea altor avantaje
și privilegii. În cadrul studierii dosarelor din eșantion, suma totală
pretinsă în 169 de dosare a fost de
peste 2 milioane lei, valoarea medie a mitei pretinse fiind de 12.245
lei.
Totodată în cadrul studiului se
menționează că subiectul faptelor
de corupere activă urmărește obţinerea unui anumit comportament
din partea subiectului pasiv, care
l-ar ajuta la rezolvarea favorabilă
a necesităţilor sale, aceasta fiind
contraprestaţia.
Astfel, cele mai frecvente
cazuri de solicitare a îndeplini-

rii acţiunilor contrare exercitării
funcţiei au fost în legătură cu:
desfășurarea urmării penale, susţinerea examenelor, eliberarea
necorespunzătoare a certificatelor
și prescripţiilor medicale, luarea
deciziilor cu privire la invaliditate
și stabilirea pensiei, eliberarea de
serviciu militar în termen, evitarea
înregistrărilor, verificărilor și perceperii taxelor în vamă, precum și
neîntocmirea proceselor- verbale
de contravenţii [1, p.16-17].
În cadrul cercetării datelor
cu privire la modalitățile de
săvârșire a corupției, ca element
al modelului criminalistic al actelor de corupere, criminalistul
M. Gheorghiță menționează că
acestea în mare măsură depind,
de domeniul de activitate în care
sunt săvârșite actele de corupere,
de funcția persoanei care pretinde, primește și acceptă mita și de
atribuțiile acesteia, de ambianța
generală care s-a stabilit în stat,
precum și de calitățile persoanelor corupte. Din punct de vedere
criminalistic, după modalitatea
săvârșirii, luarea de mită poate
fi divizată în mai multe tipuri, în
funcție de particularitățile transmiterii mitei, de existența vreunei
presiuni asupra persoanei care dă
mită și de caracterul acțiunilor
(inacțiunilor) de serviciu ale persoanei care primește mita. În
funcție de timpul de transmitere
a mitei, de efectuare a anumitor
acțiuni (inacțiuni) de către persoana coruptă, se disting: coruperea
condiționată și coruperea recompensă [5, p.359].
De asemenea, în funcție de
existența sau inexistența anumitor
condiții, presiuni din partea persoanei corupte față de persoana
corupătoare, în legislația penală
se disting mai multe modalități de

comitere a infracțiunii de corupere pasivă: pretinderea, acceptarea,
primirea și extorcarea de bunuri
sau servicii.
În cazul infracțiunii de corupere activă, ca modalități de comitere a infracțiunii pot fi:
- promisiunea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje;
- oferirea sau darea de bunuri,
servicii, privilegii sau avantaje.
Menționăm faptul că, în Codului penal al României nu este prevăzută drept variantă alternativă a
elementului material al infracțiunii
de luare de mită, nerespingerea
promisiunii de bani sau alte foloase necuvenite, ce implică atitudinea făptuitorului care nu are o
reacție fermă, expresă în fața unei
oferte de mituire, această modalitate de comitere a infracțiunii de
luare de mită prevăzută de vechiul
Cod penal a fost dezincriminată
prin Noul Cod Penal, în măsura în
care nu se reține o acceptare tacită și neîndoielnică a promisiunii
[15].
Un element distinct al modelului criminalistic al actelor de corupere sunt datele despre urmele
infracțiunii de corupție.
Urmele tipice ale corupției, de
cele mai multe ori, sunt: banii,
valuta străină, bunurile materiale, cardurile bancare, chitanțele,
documentele de contabilitate și de
înregistrare, conturile personale
ale deponentului, facturile serviciilor acordate, cecurile de plată, biletele de transport, etichetele mărfurilor, fotografiile acestora etc.
De asemenea, urmele tipice pot
fi reprezentate de urme ale mâinilor
pe bani, pe obiecte primite în calitate de mită, ale încălțămintei, ale
automobilului, ale unor substanțe
chimice speciale pe corpul și pe
hainele persoanei corupte, urme
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formate sub acțiunea contactului
cu obiectul mitei [5, p.360].
Tradițional, în știința criminalisticii au fost acceptate două
categorii ale urmelor infracțiunii:
urmele materiale, care sunt lăsate
în formă de obiecte sau pe obiecte
și urmele ideale, care sunt reflectate în amintirile anumitor persoane, care în mod direct sau indirect s-au ciocnit cu infracțiunea
sau consecințele acesteia. Odată
cu progresul tehnico-științific în
știința criminalisticii a mai fost
identificată o nouă categorie a urmelor infracțiunii și anume: urmele electronice.
Totodată, la categoria de urme
electronice ale infracțiunii se pot
atribui datele care se conțin în
telefoanele mobile, care reflectă
lista apelurilor, informațiile de la
operatorii de telefonie fixă și mobilă cu privire la apelurile efectuate, mesajele scrise, înregistrările
video și audio, etc. [14, p.97].
În ultimii ani, datorită dezvoltării calculatorului și rețelei
Internet, urmele electronice ale
infracțiunii de corupție pot fi lăsate în mediul virtual, prin diferite
rețele de socializare.
Datele cu privire la locul și
timpul săvârșirii infracțiunii de
corupere au o importanță aparte
pentru confirmarea ilegalității actului comis al infracțiunii. Dacă
obiectul mitei constituie bani, alte
bunuri de valoare, atunci locul
transmiterii acestora poate fi: biroul de serviciu, apartamentul sau
casa de locuit, automobilul, transportul public, locurile publice,
etc. Persoanele implicate în actul
de corupție determină de comun
acord timpul și forma transmiterii mitei, luând în calcul anumite
circumstanțe care ar face imposibilă descoperirea infracțiunii.

În urma studiului dosarelor
de corupție [1, p.9], s-a stabilit
că majoritatea infracţiunilor depistate de organele de drept, sunt
săvârșite chiar la locul de muncă
al funcţionarului sau, după caz al
traficantului, al persoanei care gestionează o instituţie, întreprindere,
organizaţie: biroul de serviciu sau
un alt loc din cadrul instituţiei
unde acesta activează.
Într-un final, deși nu pare a
fi surprinzător faptul că locul
obișnuit al săvârșirii infracţiunilor de corupţie sunt birourile de
serviciu, el permite desprinderea
unei concluzii foarte importante
pentru caracteristica criminalistică a fenomenului corupţiei în
Republica Moldova: subiecţii infracţiunii, și în special, funcţionarii, săvârșesc acte de corupţie
în cadrul lor obișnuit de activitate, fără a simţi nevoia de a se
ascunde - prin urmare, corupţia
este o practică firească în cadrul
serviciului public.
Datele cu privire la condițiile
săvârșirii actului de corupție.
Depistarea condițiilor ce favorizează săvârșirea faptelor de
corupție este de natură să ofere
organelor de urmărire penală posibilitatea realizării sarcinii de prevenire în lupta cu acest fenomen
în societate. Astfel, una dintre
cauzele principale ale comiterii
infracțiunilor de corupție constă
în lipsa de control ori controale
formale asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu
de către fiecare funcționar. O altă
cauză este nedeterminarea concretă a funcțiilor, posibilitatea luării
deciziilor sau eliberării documentelor fără înregistrarea acestora [5,
p.362].
În majoritatea țărilor aflate în
tranziție, angajații administrației

19

publice centrale și locale sunt
foarte modest remunerați (sub
forma remunerărilor salariale) și
ineficient organizați funcțional,
fiind adeseori impuși să servească importante grupuri politice,
care văd utilitatea administrației
doar în condițiile, în care aceasta manifestă loialitate deplină și
obediență față de scopurile propuse de către liderii acestei grupări.
Subfinanțarea structurilor administrative creează o predispoziție
permanentă a funcționarilor publici de a-și “acapara funcția”, prin
dezvoltarea unui „antreprenoriat”
al funcției sale publice [6, p.15].
Datele privind condițiile de
săvârșire a actului de corupție se
analizează din informațiile care
se conțin în dosarele penale și
sentințele adoptate de instanțele
de judecată. În pofida faptului că,
aceste date sunt cercetate în mare
parte de savanții criminologi, ele
sunt foarte importante și din punct
de vedere criminalistic la cercetarea infracțiunilor.
În final, datele care constituie
elemente ale modelului criminalistic al actelor de corupere, se
sistematizează în studii și rapoarte
analitice, care reflectă analiza multisectorială a fenomenului corupţiei, analiza datelor şi informaţiilor
despre persoanele implicate, obiectivele vizate şi formele concrete de
manifestare a situaţiei purtătoare
de risc, în diverse domenii socialeconomice. De asemenea, studiile
analitice menționate prezintă analiza activității autorităţilor publice, a instituţiilor și organizațiilor
de drept public și privat, în gestionarea mijloacelor publice și celor
provenite din asistență externă și
analiza informaţiilor pe cazuri determinate, întru stabilirea modelelor, circumstanţelor, subiecţilor
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actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, precum şi a faptelor
coruptibile.
Concluzii. Caracteristica criminalistică a infracțiunii s-a dezvoltat în două direcții distincte:
prima fiind cercetarea științifică a
teoriei caracteristicii criminalistice a infracțiunii, iar a doua - activitatea practică de investigare a
infracțiunilor, iar ambele direcții
sunt într-o legătură strânsă și se
completează reciproc.
Prin urmare, modelul criminalistic al infracțiunii are o
importanță deosebită pentru elaborarea recomandărilor de analiză
a infracțiunii, formularea și verificarea ipotezelor de lucru, planificarea investigațiilor, organizarea
acțiunilor speciale de investigații
și de urmărire penală, stabilirea
metodelor de conlucrare dintre
procuror, ofițerul de urmărire penală și ofițerul de investigații, iar
caracteristica criminalistică a
infracțiunii completează modelul
criminalistic al unei anumite categorii de infracțiuni.
			
Referințe bibliografice
1. Studiul privind dosarele de
corupție, arhivate în instanțele de
judecată în perioada 01.01.2010-30
.06.2012, autor, Direcția Analitică
a Centrului Național Anticorupție,
Chișinău, 2013;
2. Gheorghiță, M., Caracteristica și
modelul criminalistic al infracțiunilor,
Chișinău, Revista științifico-practică
si informativă de drept „Avocatul Poporului”, Ed. 2012, nr.1-2;
3. Gheorghiță, M., Caracteristica și modelul criminalistic
al accidentelor rutiere, Chișinău,
Ed. 2012, Legea și viața, p.6;
4. Legea nr.985-XV privind Codul penal al Republicii Moldova
din 18.04.2002, Monitorul Oficial
al R. Moldova nr.128-129/1012 din

13.09.2002, republicat în Monitorul
Oficial al R. Moldova nr.72-74/195
din 14.04.2009;
5. Gheorghiță, M., Tratat de metodică criminalistică, CEP USM,
Chișinău, Ed. 2015, p.360;
6. Popa, V., Munteanu, I., Izdebschi, N., Cuhal, I., Corupția
politică:context
și
semnificații;
Ed. 1. Cartier, 2001, p.15;
7. Колесниченко, А.Н., Научные
и правовые основы расследования
отдельных видов преступлений:
Автореф. дисс. д-ра юрид. наук.
Харьков, изд.1967, с.16;
8. Васильев, А.Н, О криминалистической классификации преступлений, Методика расследования преступлений. М., изд.1976, с.
25,26;
9. Басалаев, А.Н., Гуняев, В.А.,
Криминалистическая характеристика преступлений: Общее понятие и практическое значение. Методика расследования преступлений:
Общие положения. М., изд.1976,
с.100;
10. Яблоков, Н.П., Самыгин,
Л.Д., Информационные основы
расследования и криминалистическая характеристика преступлений. Криминалистика. М.: БЕК,
изд.1995, с.45;
11. Герасимов, И.Ф., Методика
расследования преступлений: Общие положения. Криминалистическая характеристика преступлений
в методике расследования. Москва,
изд.1976, с.101;
12. Ермолович, В.Ф., Криминалистическая характеристика преступлений, Изд. «АМАЛФЕЯ»,
Минск, 2001, c.304;
13. Аверьянова, Т., и др., Криминалистика, 2-е изд., НОРМА,
Москва, 2005, c. 973;
14. Ануфриева, Е.А., Особенности методики предварительного
расследования и судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях, совершаемых
сотрудниками ОВД: монография. –
Новосибирск, изд. 2014, c.62;
15. Stana, I.D., Luarea și darea de
mită, [online], site web al Colegiului
Consilierilor Juridici București, Disponibil: https://ccj.ro/luarea-si-dareade-mita-consilier-juridic-stana-iondanut/, accesat la 28.11.2018.

INFORMAȚIA DESPRE
AUTOR:
Francisco TALMACI,
doctorand, Școala Doctorală
în Drept, Științe Politice și
Administrative a Consorțiului
Național al instituțiilor de
învățământ ASEM și USPEE,
e-mail: franciscotalmaci@gmail.
com,
tel: 069247547
The information about the autor:
Francisco TALMACI,
doctorand, the Doctoral
School in Law, Political and
Administrative Sciences of the
National Consortium of ASEM
and USPEE,
e-mail: franciscotalmaci@gmail.
com,
phone: 069247547

marTie 2019

21

CZU:

DIMENSIUNEA RĂSPUNDERII DISCIPLINARE
A FUNCȚIONARULUI VAMAL
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Valeriu ZUBCO,
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Disciplina de muncă în organele vamale se bazează pe conştiinciozitatea şi convingerea fiecărui colaborator  în necesitatea îndeplinirii necondiţionate a obligaţiunilor sale de serviciu, pe responsabilitatea  personală pentru sectorul încredinţat şi îl obligă pe fiecare colaborator la respectarea cu stricteţe a Constituţiei Republicii Moldova, legislaţiei în vigoare,
dispozițiilor legale din sfera de activitate.
Cuvinte-cheie: drept vamal, funcționar vamal, răspunderea disciplinară, stat de drept, norme de drept.

The size of the disciplinary responsibility of the customs official
Sergiu Bodlev,
university lecturer of the of state B.P. Hasdeu of M. Cahul
Valeriu ZUBCO,
Doctor of Law, university International free from Moldova
The importance of disciplinii work in the customs bodies is based on the conscientiousness and conviction of Ficărui
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I

ntroducere. Răspunderea
disciplinară este o situaţie
juridică, care constă în complexul de drepturi şi obligaţii conexe,
conţinut al raporturilor juridice
sancţionatorii, stabilite între un organ al administraţiei publice sau,
după caz, un funcţionar public şi
autorul unei abateri administrative, ce nu este de natură contravenţională. Încălcarea Codului de
conduită a colaboratorului vamal
atrage răspunderea disciplinară a
ofițerilor vamali. Nerespectarea
reglementărilor vamale se caracterizează prin pericol social ridicat, întrucât astfel sunt lezate interesele economice ale statului şi
prin aceasta se aduc grave prejudicii securității economice a țării.
În această ordine de idei, în cadrul
măsurilor de sistem realizate de
Republica Moldova pentru consolidarea principiului general de
drept, al legalității, în baza căruia
autoritățile, instituțiile publice și

cetățenii sunt obligați să respecte legea, ordinea de drept, să întreprindă măsuri de prevenire și
combatere a infracţionalităţii economice, un loc important revine
respectării necondiționate de către funcționarii vamali ai cadrului
legal ce reglementează relațiile în
sfera vamală.
Obiectul prezentei cercetări îl
constituie atragerea răspunderii
disciplinare a funcționarilor vamali pentru abaterile de la normele
legislației în vigoare. Drept obiect
cercetat s-a supus investigației
atragerea la răspunderea disciplinară a funcționarilor vamali ca
urmare a neîndeplinirii corespunzătoare a îndatoririlor de serviciu,
în virtutea funcției pe care o dețin
și în concordanță cu legislația Republicii Moldova.
Scopul esențial al cercetării
constă în prezentarea aspectelor
privind răspunderea disciplinară a
funcționarilor vamali. De aseme-

nea, scopul și obiectivele acestui
articol sunt de a scoate în evidenţă
particularităţile unei bune reglementări juridice și de a elucida noi
aspecte legislative privind implimentarea în practică a dispozițiilor
legislative, în special, în domeniul
dreptului vamal și, în particular,
în problema aplicării răspunderii
disciplinare față de funcționarii
vamali. Scopul şi obiectivele
acestui articol constau în elaborarea recomandărilor practice, prin
care ne propunem a veni cu recomandări privind îmbunătățirea și
perfecționarea cadrului legislativ
naţional în acest domeniu.
Actualitatea şi importanţa temei date pune în evidenţă necesitatea de cercetare şi identificare
a soluțiilor pentru o reglementare cât mai eficientă a problematicii răspunderii disciplinare a
funcționarilor vamali în virtutea
funcției pe care o dețin. Răspunderea administrativ-disciplinară este
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o formă specifică a răspunderii
administrative, iar nerespectarea
normelor dreptului administrativ
are consecinţe negative atât pentru
cetăţeni, în particular, cât şi pentru
societate, în general. Din aceste
considerente, la momentul actual,
în teoria şi practica de drept, problema răspunderii administrative
în domeniul dreptului vamal, este
percepută ca fiind una actuală şi
cu concordanţe maxime de dificultate.
Metode aplicate şi materiale utilizate. Pentru că un studiu
științific are la bază metode de
cercetare, în cadrul articolului am
recurs la metodele speciale ale
cercetării științifice. Materialele utilizate - monografii, doctrina
de specialitate, revistele juridice, jurisprudența națională și cea
internațională care au constituit
puncte de pornire în realizarea lucrării. Metodele aplicate în acest
studiu sunt: analiza, sinteza, comparaţia, investigaţia ştiinţifică.
Rezultatele obținute prezintă aspecte de importanţă practică și redau recomandări privind domeniul
vizat, recomandări ce pot fi implementate cu succes în practică. Concluziile şi recomandările formulate
pot fi utilizate cu succes în procesul
îmbunătățirii cadrului normativ, în
diferite cercetări și studii.
La nivel teoretic, s-a făcut o
analiză şi actualizare a doctrinei
în domeniul răspunderii disciplinare a funcționarilor vamali, a formelor și principiilor de atragere la
răspundere disciplinară cu identificarea dimensiunilor răspunderii
funcționarilor vamali.
Cercetare. Ținând cont de faptul că răspunderea disciplinară este
o formă a răspunderii juridice, ne
propunem a analiza literatura de
specialitate în vederea identificării
inițial a noțiunii de răspundere juridică. Astfel, autorul Durac Gh.,
specifică în lucrarea „ Drept civil.
Teoria generală a obligațiilor” că
răspunderea juridică - în general - este complexul de drepturi şi

obligaţii conexe, care se naşte ca
urmare a săvârşirii unei fapte ilicite, şi care constituie cadrul de
realizare a constrângerii statale.
[13, p. 65-66] Noi putem stabili
că răspunderea juridică este acea
formă a răspunderii sociale constând în complexul drepturior și
obligațiilor conexe care, potrivit
legii, se nasc ca urmare a producerii unor fapte ilicite și care constituie cadrul în care se aplică și se
execută sancțiunile juridice menite să asigure restabilirea ordinii de
drept. Răspunderea juridică administrativă, în urma încălcării normelor de drept administrativ, poate fi: disciplinară, contravențională
și patrimonială.
În acest context, avem a specifica că răspunderea administrativ-disciplinară a funcționarilor
vamali reprezintă un ansamblu de
norme care reglementează actele
şi faptele săvârşite de către funcţionarul vamal în exercitarea atribuţiilor sale, considerate a fi abateri
disciplinare, precum şi de sancţiuni
care se aplică în mod corespunzător. Normele de etică, de conduită
şi cele care țin de disciplina de serviciu în cadrul Serviciului Vamal
sunt stabilite de Codul de etică și
conduită al funcționarului vamal,
aprobat de către Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea nr.
1161 la 20.10.2016.[5]
Considerăm important de a
specifica că pentru declanşarea
răspunderii administrativ-disciplinare, este necesar, ca funcționarul
vamal să fi săvârşit o abatere de la
disciplina muncii. O faptă pentru a
fi considerată abatere disciplinară
trebuie să întrunească următoarele
elemente:
- obiectul (relaţiile sociale de
muncă).
- latura obiectivă (fapta – acţiunea sau inacţiunea funcționarului
vamal).
- latura subiectivă (vinovăţia
– intenţia directă sau indirectă,
culpa cu uşurinţă sau nesocotinţă
a funcționarului vamal).

- subiectul (subiect calificat –
funcționarul vamal).[20, p. 754]
Codul de etică și conduită prescrie modul în care funcţionarul
vamal trebuie să se comporte în
relaţiile sale cu persoanele fizice
şi juridice, colegii, conducătorii şi
subordonaţii, precum şi cu ceilalţi
angajaţi. Codul de etică și conduită este accesibil public. Funcţionarii vamali beneficiază de instruire privind aplicarea Codului de
etică și conduită, iar conducătorii
Serviciului Vamal sunt obligaţi să
asigure respectarea acestuia [14,
p. 55].
Nerespectarea Codului de etică
și conduită atrage răspunderea disciplinară. Serviciul Vamal pune
la dispoziția persoanelor fizice şi
juridice proceduri disponibile publice de depunere a plângerilor
privind comportamentul funcţionarilor vamali ce contravine standardelor prevăzute de Codul de
etică și conduită.
Sancţiunea disciplinară, exceptând avertismentul, nu poate
fi aplicată decât după o cercetare
prealabilă a faptei imputate de către comisia de disciplină. Cercetarea prealabilă impune aplicarea
sancţiunii disciplinare după investigarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea echitabilă a
funcţionarului vamal.
La individualizarea sancţiunii
disciplinare se va baza pe cauzele
şi gravitatea abaterii disciplinare,
de circumstanţele în care aceasta
a fost săvârşită, de comportamentul funcţionarului vamal în timpul
serviciului, precum şi de existenţa
altor sancţiuni disciplinare al căror
termen nu a expirat [16, p. 109].
Constituirea, componenţa și
atribuţiile comisiei de disciplină,
precum şi procedura de efectuare a
anchetei de serviciu și de aplicare
a sancţiunilor disciplinare se stabilesc printr-un regulament aprobat
prin ordinul conducătorului ierarhic superior. Termenul de acţiune
a sancţiunii disciplinare nu poate
depăşi un an de la data aplicării.
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Dacă, pe parcursul acestui an,
funcționarul vamal nu este supus
unei noi sancțiuni, se consideră că
acestuia nu i s-a aplicat sancțiune
disciplinară. Actul administrativ
de sancţionare disciplinară poate
fi atacat în instanţa de contencios
administrativ în modul stabilit de
lege [19, p. 98].
Funcționarul vamal va înainta
contestație, care poate fi depusă la
instanța de judecată în a cărei rază
teritorială își are sediul autoritatea
publică care a desfășurat activitatea administrativă contestată. [8
art.193 p.(1)]
Conform prevederilor art.60
alin.(3) din Legea nr.158/2008,
actul administrativ de sancţionare
disciplinară poate fi atacat de către
funcţionarul public în instanţa de
contencios administrativ în modul
stabilit de lege. [6]. Faptul că legislatorul indică că contestarea actelor administrative de sancționare
a angajatului public se face în
instanțele de contencios administrativ denotă apartenența acestei
instituții la ramura de drept public
- dreptul administrativ. Prin articolul dat din Legea nr.158/2008
se statornicește principiul acțiunii
directe a funcționarului în fața
instanței de contencios administrativ, fără calea acțiunii administrativ-judiciare de atac, exprimată
prin procedura prealabilă în fața organului, care a aplicat sancțiunea.
Procedura de examinare a cererii
în instanțele de contencios administrativ este reglementată de Legea contenciosului administrativ
nr.793-XIV din 10 februarie 2000,
și, mai nou, de Codul administrativ, în vigoare de la 01.04.2019, în
măsura în care nu contravin acestora, de Codul de procedură civilă. Termenul în care funcționarul
public se poate adresa instanței de
contencios administrativ, potrivit
art.17 lit.c) din Legea nr.793/2000
cât și art.209 p.1) al noului Cod
administrativ, este de 30 de zile de
la data comunicării sancțiunii disciplinare.

Contestația împotriva deciziei
de sancționare disciplinară trebuie să conțină toate elementele
unei cereri de chemare în judecată, respectiv: instanța la care a depus cererea numele și prenumele,
domiciliul sau, dacă este cazul, numărul de telefon, adresa de e-mail,
iar pentru angajator, denumirea și
sediul său, dacă sunt cunoscute.
De asemenea, în contestație se va
preciza obiectul cererii de chemare în judecata, pretențiile sale precum și toate motivele de fapt și de
drept ale contestației. Aici se vor
arăta toate motivele de nelegalitate și de netemeincie ale deciziei de
sancționare disciplinară - enumerarea tuturor probelor pe care le
deține și le poate prezenta.
La cererea de chemare în judecata reclamantul urmează să anexeze copia actului administrativ
contestat și copia deciziei cu privire la cererea prealabilă, dacă legea prevede o astfel de procedură;
copia actului de identitate al reclamantului, copii de pe cererea de
chemare în judecată și de pe toate
înscrisurile anexate, într-un număr
egal cu numărul de participanți la
proces și alte înscrisuri la cererea
de chemare în judecată. [8, art.212
p.(2)]
În urma administrării probelor
și dezbaterilor în fond, instanța
de judecată se pronunță asupra
contestației formulate adoptând
una din hotărârile prevăzute de
art. 25 al Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000
sau, după 01.04.2019, - art.244
Cod administrativ.
Realizând un studiu comparat
între prevederile legislației Republicii Moldova și a normelor
legale ale statelor membre ale
Uniunii Europene privind răspunderea administrativ-disciplinară a
funcționarului public (în special
a funcționarului vamal), constatăm că: la nivelul reglementărilor
interne ale statelor comunitare,
funcționarul vamal în caz de nerespectare a legislației este mai
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aspru pedepsit disciplinar comparativ cu funcționarul vamal din
Republica Moldova. În continuare
ne propunem o analiză comparată
a dispozițiilor legale aferente tragerii la răspundere disciplinară în
state precum: România, Spania,
Italia, Grecia, Franța. În statele
enumerate supra, normele legale
prevăd răspunderea administrativ-disciplinară a funcționarului
vamal și ca o răspundere pecuniară, în caz de încălcare a legislației,
funcționarilor vamali li se poate
reduce din salariu, în raport cu încălcarea făcută.
Legislația României stabilește la
art. 77 alin. (3) Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, că sancțiunile disciplinare
care pot fi aplicate funcționarilor
vamali sunt:
a) mustrarea scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de
până la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de
avansare în gradele de salarizare
sau, după caz, de promovare în
funcția publică pe o perioadă de la
1 la 3 ani; 	
d) retrogradarea în treptele de
salarizare sau retrogradarea în
funcția publică pe o perioadă de
până la un an;
e) destituirea din funcția publică. La individualizarea sancțiunii
disciplinare se va ține seama de
cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care
aceasta a fost săvârșită, gradul de
vinovăție și consecințele abaterii,
comportarea generală în timpul
serviciului a funcționarului public,
precum și de existență în antecedentele acestuia a altor sancțiuni
disciplinare care nu au fost radiate. [9, art. 77, alin. (3)]
În sistemul de drept spaniol,
răspunderea
administrativ-disciplinară se poate distinge din
dispozițiile Legii nr.7/2007 din 12
aprilie 2007 Estatuto Básico del
Empleado Público, care stabilește
la art.85 abateri disciplinare apli-
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cabile funcționarilor vamali după
cum urmează:
Abateri disciplinare foarte
grave: a) Nerespectarea prevederilor Constituției și a statutelor de
autonomie a Comunităților Autonome și Orașelor Ciudades de
Ceuta și Lelilla. b) toate acțiunile
ce prevăd discriminarea rasială,
etnică sau religioasă sau convingeri, discapacități, orientare sexuală, limbă. c) părăsirea locului
de muncă. d) participarea la manifestări ilegale care aduc prejudicii
grave administrației publice sau
cetățenilor. e) nerespectarea principiului imparțialității, abuzul de
putere deținute pentru a influența
procesele electorale. f) împiedicarea exercitării libertăților publice
și a drepturilor sindicale.
Abaterile disciplinare grave și
ușoare sunt stabilite de legile Curții
Generale sau de Amsamblul Legislativ corespunzător Comunității Autonome sau de convențiile colective, în următoarele circumstanțe: a)
încălcarea legii din motive de grabă
sau neatenție. b) gravitatea daunelor
aduse interesului public, patrimoniului sau bunurilor administrației
sau cetățenilor. c) denigrarea imaginii publice a administrației. [9,
art. 85]
Astfel, în țările de referință
nici în dreptul administrativ, nici
în dreptul muncii, cu excepția
Belgiei, nu există o listă exhaustivă a abaterilor disciplinare, pentru săvârșirea caror funcționarii
vamali sunt pasibili de răspundere disciplinară. În multe privinţe,
lista sancţiunilor disciplinare aplicate angajaţilor şi funcţionarilor
vamali, care confirmă natura complexă a acestui tip de raspundere
legală, coincide. În plus, față de
principalele sancțiuni disciplinare
(mustrarea; diminuarea drepturilor
salariale; suspendarea dreptului de
avansare în gradele de salarizare;
destituirea din funcție), se aplică,
de asemenea, măsuri disciplinare
suplimentare, care poartă un caracter material.

Formele sancţiunilor disciplinare sunt descrise detaliat de către
legislaţia străină şi cele mai multe
dintre ele au un impact nu numai
asupra conştiinţei funcţionarului
vamal atras la raspundere administrativ-disciplinară, dar, de asemenea, și asupra intereselor patrimoniale și de serviciu. În acest
sens legislația Franței, [12, art.
66], care reglementează serviciul
central de stat (public) împarte
sancţiunile disciplinare, aplicabile
angajaţilor, în patru grupe:
1) avertisment şi mustrare;
2) excluderea din lista candidaţilor pentru promovarea în post,
reducerea categoriei de calificare,
suspendarera temporară (pe termen scurt) din serviciu pentru o
perioadă de până la 15 zile; trasferul oficial la o altă muncă;
3) retrogradarea în rang; suspendarea temporară (pe perioada
îndelungată) din funcție pentru o
perioadă de la șase luni până la doi
ani;
4) pensionarea impusă; concedierea.
În plus faţă de sancțiunile principalele, pot fi aplicate și sancțiuni
complementare, cum ar fi excluderea din lista de promovare. Astfel,
un funcţionar public poate fi sancţionat sub forma privării de pensie
şi în perioada aflării deja la pensie [12, art. 72]. Lista sancţiunilor
disciplinare enumerate ne permite
să afirmăm, că majoritatea sunt
de natură oficială, deoarece rețin
avansarea în funcție sau privează
angajaţii de oportunitatea de a-și
continua serviciul. Lista largă de
sancţiuni permite de a alege diverse variante de sancțiuni, fără a recurge la rigiditate excesivă, folosind cât mai mult posibil elemente
de blândețe în aplicarea lor, inclusiv amânarea executării pedepsei.
Concomitent este de menţionat,
că un dezavantaj al Legii franceze
este lipsa de legătură între abatere şi măsurile disciplinare, ceea
ce poate duce la faptul că, pentru
aceeaşi încălcare, angajatul poate

fi supus diferitor sancțiuni. Astfel,
severitatea pedepselor în Franţa
este controlată de către instanţele
judecătoreşti.
Nu mai puţin interesant este
experienţa Germaniei, în cazul în
care Legea federală disciplinară
din 9 iulie 2001, defineşte cinci
măsuri disciplinare:
1) observație în formă scrisă;
2) amendă;
3) reducerea salariului;
4) retrogradare în funcție;
5) concediere.
În cazul amenzii - poate ajunge
la mărimea salariului lunar. Reducerea salariului poate ajunge pînă
la o cincime din salariu şi să dureze pînă la 3 ani. Trebuie remarcat
faptul, că funcționarul public în
această perioadă nu este poate fi
premiat . În cazul funcționarilor
care sunt la pensie, se aplică două
măsuri disciplinare: reducerea
pensiilor și refuzul de a plăti pensia. Astfel, sancţiunile disciplinare
aplicate funcţionarilor publici din
Germania afectează, în principal,
interesele materiale ale angajatului, iar în unele cazuri-interesele
de serviciu. Un aspect important
în contextul problemei investigate
este faptul că funcţionarii vamali –
oficialii germani au un sistem larg
de privilegii şi garanţii, inclusiv
după pensionare. La rândul lor,
comiterea de abateri disciplinare
atrage consecinţe garve, care este
un fel de mecanism de descurajare a funcţionarilor de la comiterea
actelor ilicite, astfel reglementarea
detaliată a răspunderii disciplinare
joacă un rol de stimulare eficient
şi serveşte pentru a îmbunătăţi eficienţa puterii. [4]
În final, putem identifica și abaterile disciplinare ale funcționarilor
vamali care sunt pasibile de răspundere administrativ-disciplinară, cum ar fi următoarele:
a) întârzierea sistematică la
serviciu;
b) absenţele nemotivate de la
serviciu mai mult de 4 ore pe parcursul unei zile lucrătoare;
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c) intervenţiile în favoarea soluţionării unor cereri în afara cadrului legal;
d) nerespectarea cerinţelor privind păstrarea secretului de stat
sau a confidenţialităţii informaţiilor de care funcţionarul public ia
cunoştinţă în exerciţiul funcţiei;
e) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de
serviciu;
f) neglijenţa repetată sau tergiversarea sistematică a îndeplinirii
sarcinilor;
g) acţiunile care aduc atingere
prestigiului autorităţii publice în
care activează;
h) încălcarea normelor de conduită a funcţionarului public (vamal);
i) desfăşurarea în timpul programului de muncă, a unor activităţi cu caracter politic, cum ar
fi exprimarea sau manifestarea
publică a preferinţelor politice şi
favorizarea vreunui partid politic
sau vreunei organizaţii social-politice;
j) încălcarea prevederilor referitoare la obligaţii, incompatibilităţi, conflict de interese şi restricţii
stabilite prin lege;
k) încălcarea regulilor de organizare şi desfăşurare a concursului, a regulilor de evaluare a
performanţelor profesionale ale
funcţionarilor publici;
l) alte fapte considerate ca abateri disciplinare în legislaţia din
domeniul funcţiei publice
şi funcţionarilor publici. [6, art.
57]
Concluzii. Ca urmare a cercetărilor efectuate putem afirma cu certitudine că răspunderea administrativ-disciplinară a
funcționarului vamal poate fi definită ca aplicarea față de el a măsurilor disciplinare pentru acțiuni
culpabile sau inacțiune. Răspunderea administrativ-disciplinară a
funcționarilor vamali presupune
aplicarea față de acești angajați a
sancțiunilor disciplinare, întruchi-

pate în normele administrativ-juridice pentru diferite abateri disciplinare și a altor tipuri de fraude
săvârșite de funcționarii vamali.
După cum putem concluziona,
elementele definitorii ale răspunderii administrativ-disciplinare în
cazul abaterilor funcționarilor vamali sunt:
- calitatea de funcționar vamal;
- existenţa unei fapte ilicite;
- săvârşirea faptei cu vinovăţie;
- legătura de cauzalitate dintre
faptă şi rezultat.
De aici, reieşind din studiul
efectuat, putem concluziona că
colaboratorului vamal îi pot fi
aplicate următoarele sancţiuni disciplinare:
a) avertisment;   b) mustrare; c)
mustrare aspră; d) retrogradarea în
funcţie cu o treaptă pe un termen
de până la 6 luni; e) retrogradare
cu un grad special pe un termen de
până la 1 an; f) suspendarea dreptului de a fi promovat în funcţie
pe o perioadă de 2 ani; g) suspendarea dreptului de a fi avansat în
trepte de salarizare pe o perioadă
de până la 1 an; h) destituire din
funcție.
Astfel, răspunderea administrativ-disciplinară are ca temei
obiectiv abaterile administrative,
fără caracter contravenţional, reprezentând încălcări, cu vinovăţie,
ale normelor de drept administrativ. Abaterea administrativă, temei
al răspunderii administrativ-disciplinare, constă în neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a
obligaţiilor care incumbă subiectelor subordonate în raporturile
juridice de drept administrativ.
La subiectul cercetat, avem a
conchide că atragerea răspunderii
administrativ-disciplinare poate
avea loc numai dacă fapta ilicită
a fost săvârşită de o persoană care
are calitatea de funcționar vamal care se află într-un raport de muncă cu Serviciul vamal.
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REALIZAREA INTERACȚIUNII LA INIȚIATIVA
ORGANULUI DE INVESTIGAȚII
Armen OGANESEAN,
doctorand, Școala doctorală de științe juridice a Universității de Stat din
Republica Moldova, procuror,
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani
Articolul pune în discuție practica depistării și investigării diferitor categorii de infracțiuni, bazată pe rolul activ al ofițerului de investigații sub aspectul
inițierii interacțiunii cu alte organe. În prezenta lucrare am abordat unele aspecte
ale realizării interacțiunii la inițiativa organului de investigații, trasând principalele direcții de manifestare a rolului activ al acestui subiect. Articolul conține
analiza formelor procesuale și tactico-organizatorice ale interacțiunii ofițerului de
investigații cu organul de urmărire penală. Concluziile formulate sunt bazate pe
latura practică, fiind examinate materialele cauzelor penale din propria gestiune.
Cuvinte-cheie: interacțiunea, cooperarea, ofițer de investigații, proces penal,
organ de urmărire penală, realizarea interacțiunii.

ENHANCING COOPERATION AMONG OFFICERS OF
CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT
This article describesprosecution of crimes, based on the active role of the
investigative officers in terms of interaction with other institutions. Research field
regards currenttheoretical andpractical problems,methodological issuesconcerning the interactionin criminal proceedings. In this research, we intend to analyze
the main directions and practical conditions of interaction initiated by criminal
investigation officer. The paper contains the analysis of the procedural and tactical forms of interaction. The conclusions are based on the actual practices, with
an analysis of criminal matters.
Keywords: cooperation, interaction, criminal proceeding, police officer, criminal investigation, prosecution.

I

ntroducere: volumul impunător de lucru în anumite
subdiviziuni ale organelor afacerilor interne, lipsa încrederii din
partea justițiabililor, insuficiența
mijloacelor tehnice și repartizarea
neproporțională a forței de muncă, pot influența negativ procesul de descoperire și cercetare a
infracțiunilor, împrejurările, care
îl obligă pe ofițerul de investigații,
apelând la posibilitățile altor
instituții, să găsească cele mai optime căi de soluționare a sarcinilor
formulate.
Organizarea interacțiunii în
cadrul descoperii și investigării
infracțiunilor este formată din câteva elemente și anume: analiza
materialelor cauzei penale de către
ofițerul de urmărire penală, deter-

minarea sarcinilor care impun activitatea comună cu alți subiecți
și nominalizarea executorilor
concreți[1]. Necătând la faptul că,
ofițerul de urmărire penală este
subiectul principal al interacțiunii,
practica depistării și investigării
diferitor categorii de infracțiuni, se
bazează în egală măsură pe rolul
activ al ofițerului de investigații sub
aspectul inițierii acestei activități.
Pornind de la cele expuse, în
prezentul articol, vom aborda unele
aspecte ale realizării interacțiunii la
inițiativa organului de investigații,
trasând principalele direcții de manifestare a rolului activ al acestui
subiect, analizând totodată, premisele și sarcinile care îl determină.
Metode și materiale aplicate.
Suportul metodologico-științific al
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articolului îl constituie realizările
fundamentale ale teoriei criminalisticii. Prezenta lucrare a avut ca
surse de cercetare rezultatele studiilor de specialitate. Baza normativă
a lucrării o constituie prevederile
legislației Republicii Moldova și
cadrul departamental. Latura practică a lucrării este susținută de date
factologice, fiind analizate materialele cauzelor penale din gestiunea
organelor de urmărire penală.
Rezultate obținute și discuții.
Reieșind din atribuțiile ce îi revin conform legii, interacțiunea
ofițerului de investigații cu alte servicii publice presupune respectarea
unor reguli cu valoare de principii,
după cum urmează:
- stricta respectare a drepturilor şi libertăţilor persoanelor,
figuranților activității speciale de
investigații;
- utilizarea complexă a forţelor
şi mijloacelor de care dispun diferite subdiviziuni ale organelor de
investigații din aparatul MAI;
- responsabilitatea personală a
ofițerului de investigații, conducerii subdiviziunilor speciale pentru
efectuarea calitativă şi obținerea
rezultatelor măsurilor speciale de
investigaţii;
- concordanţa între planificarea
acţiunilor de urmărire penală cu
operațiunile, combinațiile tactice,
măsurile speciale de investigaţii.
În contextul subiectului cercetat,
urmează a fi reținute următoarele
forme procesuale ale interacțiunii
ofițerului de investigații cu organele de urmărire penală:
- executarea exactă și fără abateri a dispozițiilor ofițerului de urmărire penală și indicațiilor scrise
ale procurorului;
- acordarea rapidă și eficace a
asistenței procedurale în cadrul acţiunilor de urmărire penală;
- notificarea oficială a organului
de urmărire penală și procurorului
despre rezultatele activității speciale de investigații prin perfectarea
rapoartelor motivate, proceselorverbale de rigoare;

- transmiterea informaţiei disponibile de către ofiţerul de urmărire penală către organul de
investigaţii în vederea executării
măsurilor speciale de investigații şi
identificării persoanelor vinovate
de săvârșirea infracţiunii;
- culegerea datelor despre patrimoniul persoanei vinovate în vederea aplicării măsurilor asiguratorii,
realizarea investigațiilor paralele,
pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune şi recuperarea
cheltuielilor judiciare suportate din
contul bugetului public;
- organizarea investigaţiilor în
vederea căutării persoanei care se
eschivează de la urmărire penală;
- începerea urmăririi penale de
către ofiţerul de urmărire penală
în temeiul materialelor administrate în cadrul dosarului special de
investigații;
- folosirea datelor operative de
către ofiţerul de urmărire penală în
procesul trecerii lor prin procedeele corespunzătoare în probe, consemnate prin mijloacele de probă
corespunzătoare.
Necesitatea antrenării ofițerilor
de investigaţii la efectuarea acţiunilor de urmărire penală, apare în
primul rând atunci când, efectuarea
procedeelor probatorii nu poate fi
realizată fără realizarea acțiunilor
adăugătoare, auxiliare, executarea
cărora ține de atribuţiile funcționale
ale organului de investigații, iar
ofiţerul de urmărire penală nu poate efectua efectiv, de sine stătător
aceste acţiuni.
Determinarea
necesității
interacțiunii prin formele supraabordate se efectuează în baza
probelor disponibile și altor date
culese în urma analizei situațiilor
de cercetare și aprecierii derulării
procesului de investigare. Potrivit practicii reușite de cercetare a
infracțiunilor, competențele organului de investigații sunt pe larg
utilizate în cadrul cercetării la faţa
locului, percheziţiilor, experimentelor, verificării declarațiilor la faţa
locului, reconstituirii faptei. Conţi-
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nutul interacţiunii este determinat
de scopurile acesteia. Într-o situaţie, scopul dat poate fi îndreptat
spre realizarea reuşită a unei acţiuni procesuale, în altă situaţie, spre
obţinerea unor informaţii pe cale
operativă sau depistarea şi ridicarea valorilor materiale sustrase,
corpurilor delicte, urmelor materiale ale infracţiunii și identificarea
făptuitorilor.
Un element important al
interacțiunii realizate la inițiativa
subiectului
nominalizat,
este
schimbul operativ de informații
despre rezultatele activității realizate. Această activitate este deosebit
de importantă în cadrul planificării
combinaților tactico-operative[2].
În urma acestor acțiuni, poate fi corijată activitatea membrilor echipei
de cercetare, dictată de rezultatele
obținute sau modificarea situațiilor
operative.
În unele cazuri, organele de
urmărire penală pot recomanda
efectuarea măsurilor speciale de
investigații suplimentare în scopul
dobândirii informației probante.
De asemenea, ele sunt în drept săși expună părerea referitor la modul de legiferare a datelor operative, realizarea dosarelor de evidență
operativă, existența temeiurilor
de tragere la răspundere penală în
mod operativ a persoanelor supravegheate de organe etc[3].
Susținem părerea autorului
C.C. Galahov potrivit căreia, un
loc deosebit ocupă interacțiunea
ofițerului de investigații cu ofițerul
de urmărire penală în cadrul realizării materialelor operative și de
investigații din dosarele speciale,
activitatea care solicită coordonarea acțiunilor de anchetă în vederea
stabilirii în termene prompte a persoanelor vinovate și tragerea lor la
răspundere[4].
Rezultatele
activității
de
investigații consemnate în dosarele speciale presupun, datele de
fapt obținute de către organul de
investigații în modul stabilit de
lege, care conțin semnele obiecti-
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ve despre o infracțiune în stare de
pregătire, în proces de comitere sau
în proces consumat, despre persoanele care au comis o infracțiune,
care se eschivează de la organele
justiției penale și care se eschivează de la pedeapsă penală.
Nu suntem de acord cu opinia
autorilor A.V. Prisechin și V.V.
Iarovenco, potrivit căreia, scopul
principal al interacțiunii este descoperirea infracțiunii, ceea ce în
viziunea autorilor, se subînțelege
în sensul strict operativ și anume,
în sensul identificării persoanei
care a săvârșit-o. Autorii consideră că, dacă mecanismul comiterii infracțiunii este clar și previzibil, atunci nu este necesară
interacțiunea[5].
Scopul primordial al interacțiunii
este descoperirea infracțiunii.
Prin urmare, în condiţiile în care
circumstanțele activităţii criminale
sunt cunoscute de la început, necesitatea interacțiunii poate fi redusă
doar la executarea unor indicaţii.
Pe segmentul dat, un aspect negativ care influențează direct prestația
organului de investigații la capitolul interacțiunii constituie indicii
activității.
Indicii activității ofițerilor de
urmărire penală și a ofițerilor de
investigații care mai exprimă până
în prezent numărul infracțiunilor
descoperite și a cauzelor penale
terminate, bineînțeles că nu îi orientează pe aceștia spre identificarea
tuturor complicilor și episoadelor
din activitatea criminală, ceea ce
este caracteristic pentru activitatea
criminală organizată[6].
Prin ordinul comun al Procurorului General, Ministrului Afacerilor Interne, Directorului Centrului
Naţional Anticorupţie și Directorului General al Serviciului Vamal
nr./46 /263/110 /3960 din 12 septembrie 2014 au fost aprobați Indicatori unici de performanţă pentru
instituţiile implicate în procesul
penal şi Metodologia de evaluare
a eficienţei activităţii de urmărire
penală[7].

Reieșind din modul în care organul de investigații interacționează
cu organul de urmărire penală și
procuratură, reiterăm că metodologia de evaluare a eficienţei activităţii de urmărire penală urmează în
mod obligatoriu să conțină prevederile privind evaluarea eficienţei
activităţii organului de investigații.
Lipsa unei metodologii actualizate la ziua de azi privind evaluarea
eficienţei activităţii acestui subiect,
creează în mod practic o stare de
fapt, că organul de investigații este
orientat spre atingerea indicilor
cantitativi, exprimate prin numărul
infracțiunilor descoperite.
O altă problemă de ordin practic rezidă în aceea că, atribuțiile
procesuale limitate ale ofițerului
de investigații, nu-i permit să pună
în sarcina altor instituții efectuarea unor măsuri active, îndreptate
spre obținerea datelor operative
care urmează a fi puse la dispoziția
ofițerului de urmărire penală, în
vederea adoptării deciziei tactice
corespunzătoare situației la care se
află cercetarea faptei. Decizia tactică a fost definită drept o concluzie
a ofiţerului de urmărire penală, a
procurorului bazată pe situaţia concretă de urmărire penală cu privire
la utilitatea şi oportunitatea efectuării anumitor procedee, operaţiuni,
combinaţii tactice în scopul obţinerii
unor probe pe cauza cercetată [8].
Organului de investigații îi revine o sarcină majoră de a depista la
timp indicii obiectivi despre comiterea unei infracțiuni și să asigure
în mod optim realizarea unor cercetări ample în vederea constatării
tuturor circumstanțelor faptei, cu
formularea unor concluzii justificate, adresate într-o formă corespunzătoare organului de urmărire
penală.
Conducându-se de cerinţele
conspirativităţii, la o examinare
logică a datelor de care dispune
ofiţerul de urmărire penală, trebuie să decidă nu numai dacă acestea
merită a fi crezute şi dacă ele sunt
suficiente pentru a putea formula în

baza lor o propunere privind evenimentul cercetat, dar şi de avut grijă
permanent ca verificarea versiunii
respective de urmărire penală să nu
conducă cumva la decodarea mijloacelor şi forţelor speciale[9].
Instrucțiunea privind modul de
primire, înregistrare, evidenţă şi
examinare a sesizărilor şi a altor
informaţii despre infracţiuni, aprobată prin ordinul interdepartamental cu privire la evidenţa unică a
infracţiunilor, a cauzelor penale şi
a persoanelor care au săvârșit infracţiuni nr.121/254/286-0/95 din
18 iulie 2008 stabilește că, informaţia despre infracţiuni parvenită
în organe în dependenţă de forma
parvenirii şi procedura examinării
se divizează în 2 categorii:
- sesizări despre infracţiuni
săvârşite, pregătite sau în curs de
pregătire, prevăzute de Codul penal, care conţin descrierea faptei şi
în conformitate cu legislaţia procesual-penală pot servi drept temei
pentru pornirea urmăririi penale;
- alte informaţii referitoare la
infracţiuni şi incidente, plângeri,
fie denunţuri anonime sau alte cereri ori comunicări despre infracţiuni, neîntocmite în conformitate
cu prevederile art.263 al Codului
de procedură penală, care potrivit
legislaţiei procesual-penale nu pot
servi drept temei pentru pornirea
urmăririi penale, însă urmează a fi
supuse controlului suplimentar şi
după caz, în condiţiile legii, în baza
acestuia, organul este obligat să se
autosesizeze în vederea pornirii urmăririi penale [10].
Organul de investigații, în limitele atribuțiilor ce îi revin, examinând alte informații despre
infracțiuni, analizând caracterul
faptei comunicate, este obligat să
asigure fără întârziere deplasarea
la faţa locului, conservarea probelor și urmelor materiale, efectuarea
măsurilor speciale de investigaţii
care pot fi realizate până la începerea urmăririi penale, dispunerea
efectuării constatărilor tehnicoștiințifice și medico-legale.
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În redacția actuală, ordinul interdepartamental nr.121/254/2860/95 din 18 iulie 2008 stabilește că,
examinarea altor informaţii despre
infracţiuni se efectuează conform
Legii cu privire la activitatea operativă de investigaţii şi a altor legi
organice. Analizând conținutul
actului normativ departamental
supra-abordat, conchidem că, prevederile la capitolul inițierii procedurii de înregistrare și examinare a
sesizărilor despre infracțiuni sunt
învechite și nu corespund integral
normelor stipulate în legislația
Republicii Moldova. În special,
prevederile instrucțiunilor aprobate prin ordinul dat, urmează a fi
ajustate la conținutul Codului de
procedură penală și Legii nr.59 din
29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii.
Pe lângă faptul că organul de
investigații este implicat în cercetarea cazurilor denunțate în modul
stabilit de art.262-264 Cod de procedură penală și a altor informații
despre infracțiuni, una din sarcinile de bază care stă în fața lui este
constatarea și contracararea crimelor care se află în curs de organizare și pregătire. Pentru a asigura
justa calificare a faptei cercetate în
raport cu legislația penală, colaboratorul organului de investigații,
din proprie inițiativă, apelează la
cunoștințele reprezentanților organului de urmărire penală, aducându-i la cunoștință informația operativă disponibilă.
Informația specială, care constituie un temei pentru perfectarea
actelor de constatare cu ulterioară
pornire a urmăririi penale, reprezintă date de care dispun reprezentanții
organelor de forță, colectate prin
activități de investigație.
Potrivit unei păreri, materialele
analizate din dosarele penale, nu
oferă o claritate privind sursa certă
de proveniență a acestor informații
și modul în care acestea au fost
obținute, iar în majoritatea cazurilor, ofițerul de urmărire penală
sau procurorul indică în actele pro-

cesuale că urmărirea penală a fost
pornită în baza informației operative parvenite, însă nu detaliază în
niciun fel tipul și conținutul acestei
informații[11].
Dezacordul exprimat, aferent
nespecificării sursei informației
operative în actul prin care se dispune începerea urmăririi penale
este nejustificat, ținând cont de
faptul că activitatea organului de
investigații poartă un caracter secret, iar în cadrul procesului penal,
la momentul începerii urmăririi penale, nu pot fi divulgate materialele
speciale.
Participarea ofițerului de urmărire penală în determinarea
posibilităților utilizării datelor speciale-operative și aprecierea căilor
procesuale de realizare a acestora sporește eficacitatea activității
subdiviziunilor
speciale
de
investigații, în același timp, datele
obținute de ofițerul de urmărire penală în cadrul procedeelor probatorii, pot fi folosite de către organul
de investigații în vederea mobilizării activității de descoperire a
infracțiunii și pentru soluționarea
sarcinilor operative[12].
Rezultatele și concluziile formulate în prezentul articol sunt
bazate și pe latura practică, fiind
folosite datele obținute în urma studierii materialelor cauzelor penale
de diferite categorii.
În continuare, vom aborda unele exemple din practica pozitivă de
realizare a interacțiunii la inițiativa
organului de investigații, soldată
cu descoperirea și documentarea
infracțiunilor grave.
La capitolul activității premergătoare începerii urmăririi penale,
care presupune rolul activ al organului de investigații în vederea prevenirii și depistării crimelor, segmentul larg reprezintă constatarea
crimelor din categoria circuitului
ilicit de droguri.
Cu titlu de exemplu, la 14 iulie
2017 în Registrul nr.1 de evidență a
sesizărilor cu privire la infracțiuni
al Inspectoratului de Poliție sect.
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Buiucani al DP al mun. Chișinău,
a fost înregistrat procesul penal
nr.1747, început în temeiul actului
de constatare ale colaboratorilor
INI al IGP pe faptul organizării și
întreținerii speluncilor pentru consumul drogurilor pe teritoriul mun.
Chișinău.
În cadrul examinării materialelor procesului penal s-a constatat
că, învinuiții B. V., B. V., G. V. și
G. V., urmărind scopul organizării și întreținerii speluncilor pentru consumul drogurilor precum
și punerea la dispoziție a spațiilor
pentru comercializarea acestora au
organizat speluncile de preparare și
desfacere a drogurilor pe adresele
vizitate, de către consumatorii de
droguri și persoanele implicate în
comercializarea acestora, de către
organul de investigații fiind administrate materialele pertinente ce
indică asupra faptului comiterii
infracțiunilor prevăzute de art.2171
și art.219 Cod penal[13].
Realizarea interacțiunii la
inițiativa organelor de constatare,
poate fi combinată prin lucrul comun realizat de către serviciile de
ordine publică în comun cu organele de investigații.
Cu titlu de exemplu, urmărirea
penală pe cauza nr.2017031565 a
fost pornită la 18.08.2017 de către
organul de urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliție sect.
Buiucani, mun. Chișinău, în baza
elementelor infracțiunii prevăzute
de art.217 alin.(4) lit.b) Cod penal
pe faptul că, S. N., împreună și de
comun acord cu S. G. și C. I., urmărind scopul cultivării ilegale a
plantelor care conţin droguri, ilegal au cultivat plante de cannabis
în număr de 104, până la momentul
contracarării acestei activități de
către colaboratorii secțiilor securitatea publică (SSP) și investigarea
infracțiunilor(SII) din cadrul Inspectoratului de Poliție Buiucani al
DP mun. Chișinău[14].
Implicarea
organului
de
investigații în acțiunile de urmărire
penală și procedee probatorii este
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indispensabilă și nu poate fi neglijată. Deprinderile profesionale de
care dispun ofițerii de investigații
îi permit să-l asigure pe ofițerul
de urmărire penală cu materialul
probant, totodată contribuie la depistarea urmelor materiale și obiectelor infracțiunii. În urma efectuării percheziției în cauza penală
nr.2017031462 privind învinuirea
lui G. V. și Ț. A. de săvârșirea
infracțiunii prevăzute de art.2171
alin.(3) lit.b) din Codul penal[15],
la 07.06.2017, de către OUP al IP
Buiucani, mun. Chişinău V. T., cu
participarea ofițerilor de investigații
S. C., C. V., s-a efectuat percheziţie
la domiciliul cet. Ţ. A.. În timpul
efectuării percheziţiei, ofiţerul de
investigaţii al IP Buiucani, S. C., a
depistat pe dulapul din bucătărie un
pacheţel din polietilenă, transparent, în care se afla o substanţă care
reprezintă haşiş, care se atribuie la
substanţele stupefiante, cantitatea
în materie uscată constituie7,374
gr.
Studiind materialele cauzelor
penale din categoria celor supramenționate cu titlu de exemplu și
analizând în ansamblu situaţia la
compartimentul interacţiunii organului de investigaţii cu organul de
urmărire penală, aceasta poate fi recunoscută satisfăcătoare, dar totuşi
conducerea subdiviziunilor teritoriale ale aparatului MAI urmează a
fi sesizată referitor la intensificarea
lucrului în domeniul prevenirii și
contracarării crimelor la etapa pregătirii sau în curs de comitere și
neadmiterea încălcărilor legislaţiei
în vigoare.
Concluzii.
În
concluzie,
menționăm că, colaboratorii organului de investigații urmează să demonstreze capacități profesioniste
de planificare și bună organizare
a lucrului în interacțiune cu alte
servicii, dând dovadă de vigilență,
mobilizare personală și măiestrie
de apreciere a informațiilor operative supuse verificărilor. Activitatea
organului de investigații va fi apreciată drept bună, doar în condițiile

în care va fi asigurată o reacționare
promptă la toate informațiile ce
conțin indicii obiectivi despre
existența unei infracțiuni în curs de
pregătire.
În final, conchidem că, legiuitorul nu prevede limitele interacțiunii
și nu reglementează obligația organului de investigații de a apela la această instituție din proprie
inițiativă. Examinând legislația
de profil, s-a stabilit o insuficientă
reglementare în acest domeniu. În
acest sens, se impune elaborarea
normelor interdepartamentale de
către instituțiile implicate în procesul penal în scopul reglementării
activității comune cu organele de
investigații.
Abordând starea de fapt, la capitolul interacțiunii organului de
investigații, ce reiese din practica
cercetării cauzelor penale în coraport cu cadrul normativ existent,
concluzionăm că:
- legislația de profil ce stipulează activitatea ofițerului de
investigații urmează să reglementeze interacțiunea acestui subiect
cu alte organe;
- se impune ajustarea prevederilor departamentale la prevederile legislației în vigoare, tratatele
internaționale și practica judiciară;
- reglementarea procesuală a
statutului ofițerului de investigații
va spori gradul de responsabilitate
a acestui subiect în egală măsură cu
ofițerul de urmărire penală;
- instituirea mecanismului de
antrenare a ofițerilor de urmărire
penală la investigații preliminare,
ce precedează înregistrarea sesizării despre infracțiuni, va permite
organului de investigații să nu admită abuzuri, va contribui la administrarea calitativă a probatoriului,
conservarea materialului probant;
- sporirea inițiativei ofițerilor
de investigații în activitatea de cercetare a infracțiunilor va fi atinsă
prin elaborarea metodologiei de
evaluare a eficienţei activităţii, evitând indicii cantitativi, ca unul dintre criteriile acestui proces;

- intensificarea controlului procuraturii asupra activității organelor de investigații și altor organe de
constatare, prin verificarea modului
de examinare a altor informații despre infracțiuni, aprecierea obiectivă
și justificată a datelor consemnate
în rapoartele lucrătorilor acestor
organe și instituirea unui mecanism
de control permanent asupra modului de administrare a dosarelor de
investigații speciale și de căutare a
persoanelor.
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Articolul cuprinde un studiu asupra raportului constituţional al autorităţii
judecătoreşti cu legislativul şi executivul. Principiul separaţiei puterilor în stat
desemnează că activitatea legislativă ar trebui să se efectuieze de un organism
reprezentantiv (organul legislativ), activitatea executivă şi administrativă (administraţie publică, reglementările guvernamentale) – trebuie să fie apanajul
organelor puterii executive, iar justiţia trebuie să fie înfăptuită de instanţele de
judecată. Faptul că aceste trei puteri ale statului sunt declarate independente
din punct de vedere organizatoric şi funcţional, nu înseamnă că ele nu trebuie
să interacţioneze.
Cuvinte-cheie: justiţie, lege, autoritate judecătorească, putere judecătorească, organ legislativ, organ executiv, hotarîre judecătorească.
This article contains a study of the constitutional relationship of the judicial
authority with the legislature and executive in the Republic of Moldova and Romania. The principle of separation of powers in a state means that the legislative
activity should be carried out by a representative body (the legislative body),
the executive and administrative activity (public administration, government regulations) - must be the prerogative of the executive authorities, and the justice
must be done by courts. The fact that these three powers of the state are declared
independent from an organizational and functional point of view, does not mean
that they do not have to interact.
Keywords: justice, law, judicial authority, judicial power, legislative body,
executive body, court decision.

I

ntroducere. Principiul separaţiei puterilor în stat este
unul dintre principiile de bază de
organizare şi funcţionare a unui
stat democratic, în care normele
constituţionale şi celelalte norme
legale sunt respectate de întreaga
socoetate.
Mai mult, principiul separării puterilor înseamnă că aceste
ramuri ale puterii de stat dispun
sau trebuie să dispună de mijloace eficiente şi funcţionale de control reciproc. Separarea puterilor
se bazează pe diviziunea naturală
a unor astfel de funcţii cum ar fi
cea legislativă, executivă şi judecătorească. Motivarea politică a

principiului separării puterilor în
stat se bazează pe ideea de distribuire şi echilibrare a funcţiilor
de autoritate publică între diferite
organisme guvernamentale în vederea eliminării unei concentrări a
puterilor în persoana unei singure
autorităţi publice şi în scopul prevenirii arbitrariului. Trei ramuri
independente ale puterii publice
- legislativă, executivă şi judecătorească – se pot echilibra şi controla reciproc, prevenindu-se astfel încălcarea ordinii de drept şi
asigurându-se aşa-numitul sistem
al controlului şi echilibrului puterilor [5, p. 132-136].
Principiul separaţiei puterilor a
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fost recunoscut de practica constituţională a multor state ale lumii.
Acest principiu a fost consacrat şi
de către constituţiile României şi
Republicii Moldova. În acest sens
trebuie de menţionat că în România acest principiu s-a bucurat de
o consacrare expresă abia în 2003,
odată cu aprobarea modificărilor
aduse la Constituţia din 1991. Totuşi, pe plan mondial, principiul
separării puterilor a fost formulat
şi recunoscut mai bine de 200 de
ani. Din acest punct de vedere trebuie luate în consideraţie cel puţin două aspecte. În primul rând,
o dată cu trecerea timpului s-au
înregistrat schimbări semnificative în înţelegerea teoretică a principiului de separare a puterilor. În
al doilea, rând practica constituţională a punerii în aplicare a acestui principiu diferă de la un stat la
altul [7 p. 44-48].
Materiale utilizate şi metode
aplicate. În procesul studiului au
fost utilizate metodele analizei,
sintezei şi comparaţiei. Materialele
folosite sunt cercetările din domeniul vizat ale Republicii Moldova
şi României, precum şi cercetările
legislaţiei în vigoare.
Rezultate obţinute şi discuţii.
Mecanismul de realizare a principiului separării puterilor nu va putea fi înţeles fără a lua în consideraţie istoricul problemei abordate
şi practica constituţională a statelor de la care am preluat principiul, de rând cu propriile realizări
în materie.
Pentru a înţelege modul în care
funcţionează principiul separaţiei
puterilor în cele două state este
necesar să analizăm, de asemenea
şi mecanismul de funcţionare a
organelor care formează nucleul
puterilor respective.
Studierea principiului menţionat implică luarea în considerare a celor trei ramuri de bază ale
statului - legislativul, executivul şi
justiţia, precum şi a mecanismelor
de interacţiune între ele şi formele de influenţă reciprocă. În orice

stat trebuie să existe trei activităţi
sau funcţii prin intermediul cărora
poporul îşi exercită puterea consacrată prin Constituţie.
Organul legislativ al statului,
adică Parlamentul adoptă legile,
Guvernul – asigură executarea
acestora iar sistemul judiciar le
aplică atunci când este chemat
să soluţioneze cazuri concrete şi
atunci când comandamentele date
de lege sunt încălcate. Fiecare organ, reprezentant al puterii pe care
o reprezintă, pe parcursul desfăşurării activităţilor sale are tendinţa
de a se implica în sfera de activitate a unui alt organ deoarece nu
există o delimitare strictă între
activităţile pe care le desfăşoară
aceste organe ale statului. Astfel,
chiar şi atunci când acţionează în
domeniul propriu de activitate,
există o serie de funcţii care parcă
se suprapun şi, la o analiză superficială s-ar părea că respectivele
funcţii sunt de competenţa lor [6,
p. 123].
În zilele noastre, nici un stat
democratic nu îşi permite să opteze pentru separarea strictă a puterilor, deoarece aceasta ar duce în
mod inevitabil la o implicare abuzivă a fiecărui organ în activitatea
altui organ [12 p. 154]. Ce s-ar putea întâmpla, de ex. dacă Guvernul
şi Parlamentul ar adopta norme
contradictorii, iar justiţia la rândul
ei ar aplica aceste norme după bunul ei plac? Evident că o asemenea
abordare nu este raţională.
Puterea judecătorească fiind o
componentă independentă a puterii de stat, îndeplineşte nu doar
funcţii ce ţin de realizarea justiţiei. Instanţele judecătoreşti, nu mai
sunt privite ca simple purtătoare
ale obligaţiei de înfăptuire a justiţiei, ele formează împreună puterea judecătorească care, în condiţiile democraţiei, este şi trebuie să
fie independentă [13, p. 221-222].
Este unanim acceptat faptul că
pentru ca un sistem politic să fie
stabil, deţinătorii puterii trebuie
să fie supuşi unui control reci-

proc. Doctrina separaţiei puterilor
încearcă să elimine posibilitatea
exercitării celor trei puteri de către un singur organ sau o singură
persoană. Prin urmare, acest principiu caută să găsească mijloacele
pentru o demarcare strictă a celor trei puteri ale statului. Montesquieu a constatat că concentrarea puterii într-o singură persoană
sau un grup de persoane nu poate
să ducă decât la tiranie. Prin urmare, pentru descentralizarea puterii
şi pentru prevenirea arbitrariului,
el a simţit nevoia de a concepe o
structură a organelor statale care
să separe puterea legiuitorului de
puterea executivului şi a sistemului judiciar [8, p. 129].
Acelaşi lucru a fost expus şi
de către Madison care afirma că “Concentrarea tuturor puterilor în
mâinile aceeaşi persoane, a unui
grup mai mic sau mare de persoane pe bază eredidară sau electivă
nu ar însemna decât o adevărată
definiţie a tiraniei” [14 p. 173].
Cât priveşte consacrarea principiului separării puterilor în constituţiile României şi Republicii
Moldova se observă o abordare
conceptual diferită. Astfel, Constituţia României pune accentul pe
separarea şi echilibrul puterilor,
în timp ce Constituţia Republicii
Moldova consacră separarea şi
colaborarea puterilor. Menţionăm
că în ambele state realizarea principiului nu poate să aibă loc decât
în cadru constituţional.
Astfel, dacă în România cele
trei puteri ar trebui să fie separate şi, în acelaşi timp, să păstreze
echilibrul între ele, atunci în Moldova puterile legislativă, executivă şi judecătorească trebuie să fie
separate şi să colaboreze.
Modul în care este abordat
principiul separării puterilor în
Republica Moldova ni se pare
unul ce comportă mai multe riscuri în raport cu abordarea aleasă
de către Constituţia României. Or,
o separare rigidă a celor trei puteri
nu este binevenită.
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În aceste condiţii, problema
principală stă în modul în care
aceste organe interacţionează.
Dacă una din cele trei puteri are
o mai mare influienţă asupra celorlalte, atunci separarea puterilor
devine mai mult o declaraţie de
intenţii decât un principiu funcţional. Aşadar, în condiţiile în care
justiţia nu se bucură şi de o putere
politică (aşa cum se întâmplă în
cazul legislativului şi executivului) în cazul unei eventuale colaborări aceasta s-ar pomeni într-o
situaţie mult mai dezavantajoasă
decât reprezentanţii puterilor legislativă şi executivă.
Având în vedere cele menţionate, considerăm că o Constituţie nu
trebuie să creeze condiţii pentru
colaborarea puterilor, dar trebuie
să stabilească mecanismul de a
echilibra raportul de forţe între ele
aşa încât posibilitatea intervenţiei legislativului şi executivului în
activitatea justiţiei să fie cât mai
mică. Tot în acest sens s-a menţionat că în România accentul s-a
pus mai întotdeauna pe separarea
puterilor şi mai puţin pe echilibrul
dintre ele, probabil considerându-se că importantă este această
separare în timp ce echilibrul nu
reprezintă decât un efect al acestei separări. Echilibrul puterilor
constituţionale nu este un simplu
efect al separării acestora, ci echilibrul este un element la fel de
esenţial ca şi separarea, daca nu
chiar mai important decât aceasta. Mai mult, echilbrul reprezintă
chiar elementul integrator ale celor trei puteri intr-un sistem functional care defineşte sau ar trebui
să definească statul [9, p. 218].
Autorul român Dan Moldoveanu, menţionează că avem de a face
cu o putere majoră – respectiv puterea politică şi o putere minoră,
apolitică prin esenţa ei – respectiv
puterea judecătorească, ceea ce
face ca un echilibru să fie destul
de greu de obţinut, dacă nu chiar
temerar [7, p. 48].
Chiar şi în aceste condiţii un

echilibru trebuie obţinut pentru că
datorită acestuia statul capătă stabilitate şi eficienţă funcţională.
Din punct de vedere legal, judecătorul – atât cel din România
cât şi cel din Republica Moldova
– are exact acea independenţă de
care are nevoie pentru a pronunţa
hotărâri dezinteresat raportânduse doar la lege şi la probele din
dosar. Prin urmare, adevăratele
probleme apar nu pe terenul independenţei judecătorului, dar pe cel
al responsabilităţii lui.
O altă problemă cu care se
confruntă justiţia o reprezintă executarea defectuoasă a hotărârilor
judecătoreşti. Justiţia este pe de o
parte lipsită de o parte din puteri,
iar pe de altă parte nu este reprezentată plenar în raport cu puterea
politică [10, p. 78].
Politicul trebuie să se implice
doar în redactarea strategiilor pentru consolidarea justiţiei, pentru
promovarea legilor de organizare
a acesteia şi pentru aprobarea bugetului necesar. În rest, singurele
implicaţii pot fi la nivelul discursiv al justiţiei, în nici un caz implicaţii în anchete sau dosare concrete. Din cele menţionate reiese
cu prisosinţă că justiţia trebuie să
fie independentă faţă de forul legiuitor şi executiv. Intervenţia în
sfera justiţiei a reprezentanţilor
celorlalte două puteri contravine
principiului separării şi echilibrului puterilor. Însă, aşa cum s-a
menţionat, principiul separării puterilor în stat nu exclude existenţa
anumitor raporturi constituţionale
între acestea.
Raporturile sistemului judecătoresc cu Parlamentul rezultă
din faptul că organizarea şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti
se realizează numai potrivit legii.
Parlamentul este cel care stabileşte prin lege organele judecătoreşti,
competenţa şi procedura potrivit
căreia îşi desfăşoară activitatea.
Este o consecinţă firească a statului de drept. Apoi, marele principiu al independenţei judecătorului
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presupune supunerea sa numai legii.
În conformitate cu alin.(1),
art. 116 al Constituţiei Republicii
Moldova, judecătorii instanţelor
judecătoreşti sunt independenţi,
imparţiali şi inamovibili, potrivit
legii. În anul 2003, Parlamentul
Republicii Moldova a operat o
serie de modificări constituţionale referitoare la organizarea judecătorească. Una din principalele
modificări se referă la trecerea
Republicii Moldova de la sitemul
judecătoresc în patru grade de jurisdicţie la cel de trei grade. Astfel, noua redacţie a alin. (1), art.
115 al Constituţiei RM consacră:
„Justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, curţile de
apel şi prin judecătorii” [1].
Trebuie de menţionat că aceste modificări au fost efectuate în
cadrul constituţional al Moldovei,
după consultarea instituţiilor europene, printre care de cea mai mare
autoritate se bucură Comisia de la
Veneţia. Toate aceste modificări
constituţionale au avut rolul de a
înlesni accesul la justiţie [12, p.
155].
În legătură cu numirea judecătorilor în funcţie, Preşedintele
RM trebuie să exercite o funcţie
pur simbolică, în sensul că urmează doar să confirme candidaturile
propuse de către Consiliul Superior al Magistraturii. Refuzul de
a da curs propunerilor Consiliului
Superior al Magistraturii de numire în funcţie de judecător, trebuie
privită ca o ingerinţă în activitatea
justiţiei. Numirea judecătorului în
funcţie trebuie să se bazeze pe aspecte de ordin strict profesional.
Dacă Constituţia stabileşte clar
principiile de separare al puterilor
în stat, parlamentul nu va putea
să influienţeze şi să ştirbească din
independenţa puterii judecătoreşi
prin intermediul legilor de reglementare a activităţii justiţiei. În
codiţiile unei bune funţionări a
principiului separaţiei puterilor,
legea nu poate să afecteze în nici

34

marTie 2019

un fel dreptul judecătorului de a
decide independent în cauza ce-i
este supusă judecăţii sale.
La rândul său justiţia poate interveni în activitatea legislativă
prin controlul constituţionalităţii
legilor, atunci când acest control
este încredinţat judecătorilor.
Din punct de vedere constituţional, raporturile dintre puterea judecătorească şi puterea executivă
sunt reglementate de articlolele ce
garantează drepturile persoanelor
vătămate prin acţiunile autorităţilor executive. Astfel, în conformitate cu alin. (1) art. 53 din Constituţia Republicii Moldova: Persoana   vătămată într-un drept al
său de o autoritate publică, printr-un   act administrativ sau prin
nesoluţionarea în termenul legal
a unei cereri, este îndreptăţită să
obţină recunoaşterea dreptului
pretins, anularea actului şi repararea pagubei [1].
Spre deosebire de Constituţia
Moldovei, Constituţia României
mai stabileşte că condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se
stabilesc prin lege organică (alin.
(2), art. 52) [2]. Mai mult, Constituţia României merge mai departe
de atât arătând în mod expres că
Controlul judecatoresc al actelor
administrative ale autoritatilor
publice, pe calea contenciosului
administrativ, este garantat, cu
exceptia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum si a
actelor de comandament cu caracter militar. Instantele de contencios administrativ sunt competente
să soluţioneze cererile persoanelor vatamate prin ordonante sau,
dupa caz, prin dispozitii din ordonante declarate neconstitutionale.
În dreptul occidental activitatea executivă realizată de administraţia publică (de stat) este supusă
şi unui control jurisdicţional exercitat fie de instanţe jurisdicţionale
speciale (ca, de exemplu, tribunalele administrative în Franţa), fie
de instanţele de drept comun (în
Anglia) sau de jurisdicţiile speci-

ale - din cadrul administraţiei publice întâlnite în toate sistemele de
drept [13 p. 176].
În România în perioada 18661925 instanţele judecătoreşti erau
competente să soluţioneze litigiile
dintre particulari şi administraţie
în baza legii ordinare, iar, ulterior,
în condiţiile legii speciale, după
adoptarea legii contenciosului administrativ (23 decembrie, 1925).
Pentru o scurtă perioadă de timp
au funcţionat ca organe jurisdicţionale pentru litigiile de natură administrativă Comitetele de Revizie (create prin legea din 20 aprilie
1933) înlocuite, la rândul lor, prin
Curţile administrative (prin legea
din 27 martie 1936) organe cu o
vastă activitate judiciară [11, p.
102].
Existenţa contenciosului administrativ în dreptul occidental
se justifică în doctrina respectivă
prin necesitatea unei ocrotiri mai
eficiente a intereselor personale
ale particularilor faţă de abuzurile rezultând din puterea discreţionară a administraţiei publice. Se
consideră că această ocrotire devine efectiv eficientă numai dacă
cenzurarea activităţii executive, a
actelor administrative, în special,
se încredinţează spre exercitare
nu administraţiei active, emitentă
a actelor de putere, ci unui organ
specializat în soluţionarea litigiilor cu administraţia, respectiv
unei jurisdicţii, fie instanţă judecătorească (de drept comun sau
special profilată), fie jurisdicţie
administrativă specială dispunând
de independenţa necesară soluţionării litigiilor respective [14, p.
128].
Afirmarea necesităţii protejării
individului împotriva abuzurilor
administraţiei publice, aşa cum
o susţin chiar juriştii occidentali,
înseamnă implicit recunoaşterea
existenţei încălcărilor de lege din
partea organelor chemate să aplice dreptul. Pe de altă parte, preocupările manifestate în acest sens
izvorăsc şi din necesitatea apără-

rii eficiente a ordinii de drept, a
drepturilor şi intereselor, eventual
lezate, în condiţiile deplinei accesibilităţi, formale şi materiale, la
jurisdicţia în materie administrativă [14, p. 129].
Cu toate acestea, instituţia contenciosului administrativ a fost
criticată chiar de unii jurişti occidentali întrucât, pe plan doctrinar,
instituirea ei contravenea principiului separaţiei puterilor proclamat în statul de drept dându-se
astfel posibilitatea cenzurării actelor de putere executivă de către
o altă putere, cea judecătorească,
între cele două puteri încetând starea de independenţă şi de egalitate
care trebuie să caracterizeze raporturile dintre ele [15].
Constituţiile României din
1948 şi 1952, ca şi legile de organizare judecătorească, precum şi
legile de procedură civilă adoptate
în perioada aplicării lor, nu conţineau dispoziţii speciale referitoare la controlul judecătoresc al
actelor de drept administrativ. O
asemenea rezolvare juridică s-a
considerat că a corespuns pe deplin acelei etape întrucât împiedica orice tentativă de tergiversare,
cu ajutorul procedurii judiciare, a
aplicării măsurilor administrative
şi politice, operative şi oportune,
conform noilor schimbări, la care
ar fi putut recurge unele persoane,
aparţinând claselor şi categoriilor
sociale înlăturate de la putere şi
deposedate economic, în scopul
apărării drepturilor şi intereselor
lor vătămate prin acte de autoritate
[4, p. 211].
Prin Constituţia din 1965, s-a
consacrat dreptul celui vătămat
într-un drept al său printr-un act
ilegal al unui organ de stat de a putea cere organelor competente, în
condiţiile legii, anularea actului şi
repararea pagubei. De asemenea,
tot Constituţia mai prevedea că
tribunalele şi judecătoriile judecă
cererile celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative, putând să se pronunţe, în condiţiile

marTie 2019

legii, şi asupra legalităţii acestor
acte. În acest fel legea fundamentală concretiza la nivelul administraţiei controlul judiciar asupra
unei categorii de acte de putere
specifice unor organe ale statului
[4, p. 212].
În dezvoltarea acestor prevederi, prin Legea nr. 1/1967 cu privire la judecarea de către tribunale
a cererilor celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative
ilegale, s-a conferit instanţelor
judecătoreşti de drept comun o
competenţă generală în înfăptuirea controlului jurisdicţional asupra actelor administrative ilegale.
La această formă nouă de control
judiciar general se mai adăugau
alte forme de control judecătoresc
special existente la acea dată [3 p.
169].
Dreptul fundamental, consacrat
de art. 52 din actuala Constituţie
revizuită a României, care permite celui vătămat într-un drept sau
interes legitim al său de către o
autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea
în termenul legal a unei cereri de
a obţine recunoaşterea dreptului
pretins, anularea actului şi repararea pagubei este considerat, alături de alte drepturi, ca formând o
categorie aparte de drepturi fundamentale, cetăţeneşti şi anume
reprezentând aşa numitele „drepturi garanţii”. Aceste drepturi specifice sunt de natură procedurală
sau procesuală, distincte de alte
drepturi fundamentale cu conţinut
material dar care se pot realiza, în
cazul încălcării lor, prin intermediul „drepturilor garanţii” care,
aşa cum rezultă şi din denumirea
lor, conferă garanţii juridice ale
realizării drepturilor fundamentale cetăţeneşti.
Dacă în unele state instanţele
de judecată nu au competenţa de
a cenzura legalitatea unor acte administrative, mai ales a celor declarate „acte de guvernământ” ca
expresie a puterii discreţionare a
administraţiei publice, dreptul de-

mocratic nu susţine ideea că acest
control judiciar ar reprezenta un
amestec în sfera activităţii executive, încălcându-se principiul
specializării organelor de stat. În
adevăr, nici un principiu de drept
nu interzice un asemenea control,
ci, dimpotrivă, toate principiile
converg spre asigurarea unei colaborări şi unui control reciproc între toate organele de stat. În ultimă
instanţă, verificarea legalităţii actelor juridice, în general, şi a celor
administrative, în special, reprezintă un control al conformităţii
lor cu legea, cu principiul legalităţii, în scopul asigurării efective
şi complete a supremaţiei legii şi
deci a caracterului ei unic [9, p.
220].
Trebuie de menţionat că puterea judecătorească interacţionează
cu puterea executivă nu doar în legătură cu soluţionarea unor cauze
în contenciosul administrativ. Interacţiunea acestor două puteri se
manifestă încă cel puţin sub două
forme. În primul rând, este vorba
de faptul că atribuţia principală a
guvernelor constă în desfăşurarea
activităţilor necesare implementării prevederilor legale. Or, în legătură cu aceste activităţi executivul
emite, în limitele constituţionale,
comandamente obligatorii de care
puterea judecătorească este obligată să ţină seama. În acest sens
raportul puterii judecătoreşti cu
executivul este foarte asemănător
raportului dintre justiţie şi legislativ. Astfel, actele normative ale
executivului trebuie aplicate de
către instanţele judecătoreşti respectându-se aceleaşi reguli care se
impun atunci când judecata aplică
normele juridice emanate de la
legislativ. În al doilea rând, interacţiunea justiţiei cu executivul se
realizează şi în legătură cu activitatea curentă a unor organe ce formează puterea executivă. Astfel, în
procesul activităţii lor, autorităţile
publice eliberează tot felul de autorizaţii şi alte acte oficiale de care
instanţele judecătoreşti trebuie să
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ţină seama [3, p. 170]. De exemplu,
un deţinător de licenţă nu va trebui
să dovedească în faţa instanţei de
judecată existenţa dreptului său de
a desfăşura activităţile cuprinse în
acest document, pentru că simplul
fapt al deţinerii acestuia este o dovadă neîndoielnică şi prezumată
a îndeplinirii condiţiilor necesare
obţinerii licenţei respective. Aceeaşi regulă este aplicabilă şi în cazul altor documente emise de către
executiv.
Concluzii. Puterea judecătorească ar trebui să arate că un
echilibru nu se poate obţine prin
aşezarea ei la mijloc între celelalte doua puteri politice constituţionale, ci doar prin aşezarea unei
balanţe între o putere politică şi
o putere apolitică, între o putere
al cărei sens constă în a guverna
şi o putere al carei sens este doar
acela de a veghea la siguranţa şi
stabilitatea relaţiilor sociale dintre
cetăţeni şi dintre aceştia şi stat, şi
de a nu interveni decât în cazurile
de excepţie, tocmai pentru ca siguranţa şi stabilitatea ar trebui
asigurate în primul rând prin guvernare de către puterea politică.
Pentru că echilibrul poate însemna şi folosirea puterilor constitutionale în acord cu scopul pentru
care acestea au fost instituite, fără
a încerca depăşirea limitelor trasate de către Constituţie dar şi fără a
renunţa la acţiunile necesare care
le revin potrivit legii fundamentale prin care au fost constituite.
Justiţia este coloana vertebrală
a societăţii. Ea are rostul de a regla
atât diferendele dintre persoanele
fizice şi juridice cât şi dintre acestea şi autorităţi. Practic, justiţia
este putere şi contraputere în acelaşi timp.
Controlul judecătoresc vizează verificarea legalităţii actelor şi
faptelor administrative, nefiind un
control de oportunitate. Problemele de oportunitate apar cu totul excepţional în activitatea instanţelor,
ca, de exemplu, în cazul suspendării de către acestea a unor măsuri
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administrative în litigiu pentru
prevenirea producerii unor pagube
iminente sau în ipoteza unor cauze
care ar exclude răspunderea juridică a administraţiei pentru măsurile dispuse (un asemenea caz îl
reprezintă forţa majoră).
Controlul judecătoresc nu are
un caracter exclusiv, nefiind singura formă de control asupra administraţiei, ci el face parte din cadrul, mai general, al controlului de
stat, fiind o componentă de bază a
controlului jurisdicţional exercitat
asupra administraţiei.
Controlul judecătoresc este
ulterior adoptării sau executării
actului administrativ, întrucât verifică legalitatea unor măsuri deja
existente şi nu a unor măsuri viitoare, putând fi şi anterior sau concomitent faţă de momentul executării măsurii pe care, după caz, o
suspendă sau o desfiinţează.
Controlul judecătoresc al actelor administrative nu este un control de plină jurisdicţie în sensul
că instanţa de judecată, deşi poate
suspenda sau anula actul administrativ ori, după caz, poate dispune
înlăturarea vătămării sau repararea prejudiciului, ea nu va putea
totuşi emite actul legal sau măsura
necesară, neputându-se substitui
în atribuţiile organului administrativ, drepturile ei incluzând doar
posibilitatea de anulare a actului
administrativ, de obligare la măsuri administrative şi de reparare
a prejudiciului. Cu alte cuvinte
hotărârea judecătorească nu constituie temeiul direct al realizării
dreptului subiectiv, trebuind ca în
baza ei să se emită totuşi actul administrativ necesar.
Controlul judecătoresc se desfăşoară în baza unei proceduri
specifice, cu caracter jurisdicţional, bazată pe contradictorialitatea
dezbaterilor şi independenţa judecătorilor, declanşată de sesizarea instanţei de judecată de către
partea vătămată în drepturile sau
interesele sale printr-un act sau
fapt administrativ. Aceste trăsă-

turi includ litigiul administrativ în
categoria litigiilor civile în sensul
larg al noţiunii. Pe de altă parte,
această procedură este complet
diferită de cea administrativă caracterizată prin subordonarea faţă
de autoritatea de stat precum şi a
acesteia din urmă faţă de organele
superioare ierarhic.
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Aspecte de drept penal referitoare la incriminarea
escrocheriei în legislaţia Germaniei
Liliana DREGLEA-LUCAS,
doctorand, Academia ,,Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republici Moldova
Articolul este consacrat analizei prevederilor legislaţiei penale germane referitoare la infracţiunea de escrocherie. Autorul descrie semnele escrocheriei şi stabileşte locul ei în sistemul infracţiunilor contra patrimoniului în Germania. Concluziile expuse vor contribui perfecţionarea legislaţiei penale a Republicii Moldova referitoare la infracţiunea de escrocherie.
Cuvinte-cheie: codul penal german, escrocheria, semnele escrocheriei, înşelăciunea, frauda.

Criminal law aspects related to the criminalization of fraud in
German law
The article is devoted to the analysis of the provisions of the German criminal law relating to the scam offence. The author
describes the signs of the scam and fixes its place in the system of crimes against property in Germany. The outlined conclusions will contribute to the improvement of the criminal law of the Republic of Moldova regarding the scam offence.
Keywords: the German Criminal Code, scam, the signs of the scam, deception, fraud.

I

ntroducere. În decursul ultimelor două decenii în ştiinţa juridico-penală a Republicii
Moldova a sporit esenţial interesul faţă de investigaţiile juridice
comparate. Acest fenomen este
condiţionat, în primul rând, de
tendinţele de integrare europeană
ale statului moldovean. În afară de
faptul dat, modificările profunde
sociale şi năzuinţele moldovenilor de a urma principiile acceptate în statele europene impun o
studiere aprofundată a experienţei
statelor străine, iar uneori chiar şi
interceptarea normelor legislaţiei
străine. Însă cercetările juridicocomparative, realizate în ultimii
ani în Republica Moldova, sunt
preponderent consacrate problemelor părţii generale a dreptului
penal, partea specială a codurilor
penale, însă, meritând şi ea o atenţie serioasă.
Cunoaşterea interdicţiilor juridico-penale concrete existente
în statele străine le este necesară moldovenilor şi în legătură cu
faptul că în perioada postsovietică ei vizitează mult mai des ţările
străine, iar dispoziţiile legale din
Republica Moldova uneori se deosebesc esenţial de prevederile nor-

mative străine, inclusiv şi de cele
ale ţărilor europene.
Chiar şi o comparaţie superficială
scoate în evidenţa asemănarea vădită a sistemului infracţiunilor contra
patrimoniului din legislaţia penală
a Republicii Moldova cu sistemul
infracţiunilor contra proprietăţii
din legislaţia penală a Germaniei.
Această asemănare are explicaţii istorice. Dreptul german atât nemijlocit, cât şi prin intermediul dreptului
altor ţări (Lituania, Danemarca etc.)
a avut o influenţă serioasă asupra
legislaţiei ruse la toate etapele evoluţiei ei. la rândul său, dreptul penal
al Republicii Moldova atât la compartimentul infracţiunilor contra patrimoniului, cât şi la alte compartimente a suferit o puternică influenţă
a teoriei şi practicii dreptului penal
al Federaţiei Ruse.
În sec. XIX o întreagă generaţie de jurişti au studiat dreptul penal după manualul specialistului
german Berner A. Cei mai de vază
jurişti ruşi au studiat în universităţile germane. La sf. sec XIX şi
înc. sec. XX în literatura juridică
rusă se făceau trimiteri la lucrările juriştilor germani, precum Binding K., List F., nu mai rar decât la
lucrările autorilor ruşi. Astfel, in-

direct dreptul penal al Republicii
Moldova este strâns legat cu dreptul penal al Germaniei. La limita
sec. XIX şi XX sistemele infracţiunilor patrimoniale ale Rusiei şi
Germaniei erau aproape identice.
Cel mai evident faptul dat s-a manifestat în Regulamentul penal din
a. 1903. Menţionăm nu doar simpla copiere a legislaţiei germane,
dar şi utilizarea pe larg şi elaborărilor doctrinei germane, inclusiv
referitoare la sistemul infracţiunilor patrimoniale.
Metode şi materiale aplicate.
În limitele de studiu ale acestui
articol, în calitate de metodă de
cercetare principală a fost utilizată
metoda comparatistă de studiere a
escrocheriei. În afară de metoda
comparativă au mai fost utilizate o
serie de metode cum ar fi: metoda
analizei logice, interpretării logice, clasificării etc.
Conţinut de bază. Sistemul
infracţiunilor patrimoniale în Germania se bazează pe particularităţile obiectului de atentare (valoarea juridică protejată), prin care
se înţeleg drepturile şi interesele
patrimoniale. Corespunzător se
deosebesc următoarele categorii
de infracţiuni patrimoniale:
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a) infracţiuni contra proprietăţii (furtul, delapidarea, tâlhăria,
deteriorarea bunurilor);
b) infracţiuni împotriva patrimoniului în general (escrocheria,
abuzul de încredere, extorcarea,
tăinuirea infractorului sau a averii
dobândite pe cale criminală);
c) infracţiuni împotriva unor
valori patrimoniale distincte (luarea ilegală de către proprietar a
bunului său, insolvabilitatea şi
infracţiunile legate de insolvabilitate; utilizarea ilegală a mijlocului
de transport etc.);
d) crearea de pericole pentru
patrimoniu
(Vermogensgefahrdungen ‒ jocurile de noroc, loteriile, etc.) [3, pag. 42].
Respectiva clasificare nu este
specificată în legislaţie, ci în
doctrina ştiinţifică şi, anume din
această cauză, nu există o unanimitate de opinii cu privire la ea.
Astfel, F. List deosebea „atentate
contra drepturilor asupra bunurilor, contra drepturilor de însuşire
(pescuitul şi vânatul ilegal) şi contra drepturilor de a cere“ [6, pag.
3]. La nivel legislativ o clasificare
asemănătoare este efectuată în codul penal al Elveţiei (există însă şi
anumite deosebiri, de exemplu, la
categoria infracţiunilor patrimoniale este raportată încălcarea temporară a posesiunii străine [4].
Infracţiunile patrimoniale în
dreptul penal german sunt tratate mult mai îngust decât în dreptul penal al Republicii Moldova.
Conform CP RFG această noţiune
cuprinde doar infracţiunile, esenţa
cărora constă în încălcarea dreptului de proprietate. Natura infracţiunii este determinată de obiectul
ei material, prin care se înţelege
un lucru străin (fremden Sache) ‒
obiect al dreptului de proprietate
civil. Lucrul reprezintă un obiect
material al lumii obiective. Deja în
secolul trecut într-o cauză penală
referitoare la furt în faţa instanţei
a fost pusă problema, dacă poate
fi recunoscută energia electrică în

calitate de lucru. Instanţa a răspuns la această întrebare negativ,
reieşind din faptul, că “cuvintele
în dreptul penal trebuie înţelese la
fel, cum ele sunt utilizate în viaţa
cotidiană, iar furtul energiei sau
forţei este imposibil” [5, pag. 6].
Nu constituie obiectul material al
infracţiunilor cercetate şi alte valori nemateriale inclusiv lucrurile
nemateriale, în particular gândurile, idealurile, precum şi cererile,
inclusiv banii fără numerar (banii
aflaţi pe cont bancar).
Lucruri se recunosc orice
obiecte materiale indiferent de
starea de agregare în care le se
află (la această categorie se referă
şi lichidele, şi gazele), de aceia se
consideră, că poate fi sustrasă apa,
care curge prin ţevi, aburul din sistemul de încălzire, gazul lichefiat
din baloane etc. Totodată aceste
lucruri trebuie să fie concrete şi
material delimitate de lumea exterioară. Astfel, nu pot fi furate, de
exemplu apa maritimă sau o parte
a aerului atmosferic.
Întrucât esenţa infracţiunilor
patrimoniale constituie lezarea
dreptului de proprietate, într-atât
şi obiectul material al acestor infracţiuni îl pot constitui nu doar
orice documente, dar şi fotografiile familiale, în particular scrisorile
etc. Valoarea lucrului şi mărimea
prejudiciului (şi chiar înseşi prezenţa prejudiciului material) nu
sunt esenţiale.
Astfel, de exemplu, drept furt
au fost calificate acţiunile persoanei, care a strâns într-un vas
picăturile de benzină, care curgea
dintr-o cisternă de petrol, în pofida
faptului că dacă nu s-ar fi utilizat
acel vas, lichidul oricum ar fi fost
pierdut, îmbibându-se în sol sau
evaporându-se. Furt se va constata şi în cazul, în care persoana va
înlocui lucrul cu un alt bun echivalent ca valoare. Constituie infracţiunea de furt şi sustragerea
părţilor corpului ale unei persoane
vii sau ale cadavrului.

Furtul, tâlhăria şi delapidarea
sunt posibile doar în raport cu un
lucru străin. Juriştii germani recunosc posibilitatea furtului unui
bun aflat în proprietate comună,
de către unul dintre proprietari (în
această situaţie bunul este apreciat
ca un lucru străin).
Obiect material al furtului, tâlhăriei şi delapidării poate fi doar
un bun mobil.
Distrugerea averii este posibilă
şi referitor la imobil („Distrugerea
de edificii“ § 305 CP RFG) [1].
Apreciind, că dreptul penal
german nu recunoaşte sustragerile
şi însuşirile imobilului, trebuie să
luăm în consideraţie faptul, că în
Germania noţiunea imobilului din
dreptul penal nu corespunde noţiunii analogice din dreptul civil.
Valoare juridică posedă nu înţelegerea imobilului în sens juridic,
ci posibilitatea reală a deplasării
bunului de la locul său de aflare
[5, pag. 7]. Respectiv, există, de
exemplu, furtul componentelor separate ale imobilului (a gardului,
elementelor clădirii etc.)
Noţiunea de jaf nu se utilizează
în dreptul penal german. Respectiva faptă, în sensul atribuit ei de
Codul penal al Republicii Moldova, este cuprinsă parţial de noţiunea furtului (Diebstahl) şi parţial
de noţiunea tâlhăriei (Raub).
Prin tâlhărie se înţelege sustragerea patrimoniului prin intermediul aplicării oricărui tip de violenţă sau prin intermediul ameninţării
cu aplicarea unei violenţe periculoase pentru viaţă şi sănătate.
În dreptul penal german se deosebesc două tipuri de delapidare
(Unterschlagung): simpla însuşire şi însuşirea averii încredinţate
(Veruntreung).
Simpla însuşire reprezintă însuşirea unui lucru, care se afla în
momentul comiterii infracţiunii în
posesia de facto a vinovatului (die
der Tater in Besitz oder Gewahrsam hat).
Aici se referă, în particular, în-
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suşirea bunurilor găsite sau ale celor care întâmplător au nimerit în
posesia subiectului (de exemplu,
surplusul de bani achitat greşit de
către casier).
Însuşirea patrimoniului încredinţat este apreciată drept o modalitate mai periculoasă, datorită
modului fraudulos de comitere al
ei ‒ abuzul de încredere.
Apreciem că dreptul penal german conţine cea mai largă din Europa noţiune a escrocheriei (Betrug).
Paragraful 263 CP RFG presupune pedepsirea acelei persoane,
care “intenţionând să-şi asigure sie
ori unei terţe persoane un venit material ilegal, va cauza un prejudiciu
patrimoniului altei persoane prin
intermediul inducerii ei în eroare
sau menţinerii ei într-o eroare anterioară, expunând circumstanţele
mincinoase drept veridice, sau denaturând sau ascunzând circumstanţele veridice” [7, pag. 85] (adică cauzarea cu scop de acaparare a
unui prejudiciu material prin intermediul înşelăciunii).
Din punctul de vedere al aspectului său obiectiv, escrocheria reprezintă un lanţ cauzal complicat.
Începe acest lanţ cu înşelăciunea.
Prin înşelăciune se înţelege ascunderea sau prezentarea denaturată a circumstanţelor, întrucât se
apreciază că circumstanţele reale
de la sine nu pot fi false.
Prin circumstanţă se înţelege
careva aspect perceptibil al realităţii. “Circumstanţele viitoare”
încă nu există, iar înşelăciunea referitoare la asemenea circumstanţe reprezintă o înşelăciune cu privire la condiţiile de apariţie ale lor
ulterior, mai des exprimându-se în
forma înşelării vizavi de intenţii.
Intenţiile, convingerile, motivele
de comportament şi alţi factori cu
caracter psihic ale infractorului
sau ale altei persoane pot fi considerate drept circumstanţe în sensul § 263 CP RFG. “Aprecierea”,
însă, nu poate fi circumstanţă, deoarece “ea îşi are întemeierea în

factorii subiectivi şi nu constituie
o circumstanţă perceptibilă în sens
obiectiv” [3, pag. 55].
Astfel, publicitatea mincinoasă poate fi cercetată în calitate de
înşelăciune, doar atunci când, ea
nu constituie o “apreciere”, însă
conţine o amăgire referitoare la
circumstanţe obiective.
Înşelăciunea se poate exprima
atât prin acţiuni, cât şi prin inacţiuni. Acţiunea include şi înşelarea verbală, şi inducerea în eroare
prin intermediul comiterii anumitor fapte. Înşelăciunea în forma
inacţiunii este posibilă în prezenţa
obligaţiei juridice de a comunica
sau lămuri careva circumstanţe.
Înşelarea trebuie să inducă victima în eroare – anume trebuie să
existe legătura cauzală între înşelăciune şi eroarea produsă. În situaţia în care inducerea persoanei în
eroare nu a fost provocată prin înşelăciune, răspunderea pentru utilizarea patrimoniului străin nu survine,
dacă persoana nu era obligată să
dezmintă victima (adică, în aşa caz
nu se constată înşelăciunea prin inacţiune).
Este pasibilă de pedeapsă nu
doar inducerea persoanei în eroare, dar şi menţinerea acestei stări,
când escrocul prin comportamentul său întăreşte ori prelungeşte închipuirile eronate ale victimei.
Înşelăciunea nu necesită să
fie deosebit de ingenioasă. Sunt
apreciate drept escrocherii chiar
şi simplele amăgiri ale copiilor
sau ale persoanelor aflate în stare
avansată de ebrietate.
Inducerea în eroare trebuie să
fie soldată cu “dispunerea averii”.
“Dispunerea” în dreptul penal german este tratată mai larg decât în
dreptul civil şi poate să se exprime în forma acţiunii, permisiunii
sau abţinerii de la acţiune. Ultimul
tip de dispunere se constată, de
exemplu, în situaţia în care escrocul cu scopul de a se eschiva de la
realizarea unei obligaţii, afirmă incorect că au expirat termenele de
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prescripţie de reclamare a acestei
încălcări din partea victimei. Dispunere de avere poate constitui şi
un act oficial, de exemplu în cazul
escrocheriei procesuale, care constă în faptul că persoana “prin intermediul afirmaţiilor false induce
judecătorul în eroare”, iar ultimul
“prin intermediul deciziei sale referitoare la patrimoniu va pricinui
o daună materială părţii, care a
pierdut procesul” [3, pag. 57].
Dispunerea trebuie să se soldeze cu un prejudiciu material, care
constă în diminuarea valorilor patrimoniale. Prejudiciul material este
apreciat reieşind din diferenţa dintre
preţul averii până la şi după săvârşirea infracţiunii. Chiar şi crearea
unui pericol pentru interesele patrimoniale ale persoanei poate fi recunoscută în calitate de escrocherie,
deoarece preţul obiectiv (de piaţă)
al patrimoniului expus pericolului
se micşorează (deşi formal el rămâne acelaşi), iar proprietarul de facto
nu este în stare să-şi realizeze dreptul patrimonial, ori îl poate realiza
cu mari dificultăţi. Prejudiciului trebuie să-i corespundă venitul obţinut
de către escroc, care este precizat
în lege prin intermediului scopului
de profit (tendinţa făptuitorului de
a se îmbogăţi sau de a îmbogăţi o
altă persoană). Respectiva tendinţă
în cazul dat nu constituie unicul mobil al comportamentului persoanei
vinovate. Este destul de a constata
doar faptul că comiterea infracţiunii
a avut loc cu vinovăţiei în forma intenţiei directe.
Norma generală referitoare la
escrocherie (§ 263 CP RFG) este
completată de alte norme speciale: § 264 – frauda în domeniul
subvenţiilor; § 265 – înşelăciunea
săvârşită în dauna asigurătorilor,
precum şi de norme specializate,
care extind interdicţia juridicopenală asupra acţiunilor ce nu se
cuprind de noţiunea de escrocherie; § 263a – frauda informatică;
§ 264a – înşelăciunea în domeniul
investiţiilor de capital; § 265a
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– abuzul de aparate automate; §
265b – obţinerea unui credit prin
înşelăciune.
În cazul escrocheriei computerizate lipseşte înşelăciunea,
însă este prezentă influenţa ilicită
asupra procesului de prelucrare
a datelor. Calculatorul nu poate
fi înşelat, deoarece el nu posedă
psihic. În eroare poate fi indusă o
fiinţă umană, dar nicidecum – un
obiect neînsufleţit. Până la apariţia
în CP RFG a normei susmenţionate escrocheria computerizată nu se
solda cu răspundere penală, deoarece lipsea înşelăciunea. Nu putea
fi aplicată nici norma referitoare
la furt, deoarece, de cele mai dese
ori, această infracţiune se comite
în scopul sustragerii banilor virtuali, care nu constituie obiectul
material al furtului. Lipsa înşelăciunii este specifică şi abuzurilor
la automate (automate comerciale,
turnichetele automate în metrou,
taxofoanele etc.)
Norma referitoare la “escrocheriile cu fondurile” presupune
răspundere penală pentru răspândirea oricăror informaţii false referitoare la piaţa de fonduri. Pentru a atrage persoana la răspundere
penală pentru fapta dată , nu este
necesar de a stabili existenţa prejudiciului material şi a scopului de
acaparare – este destul de a constata, că cu privire la tranzacţiile
de pe piaţa de fonduri se răspândesc informaţii false.
Escrocheriile creditare la fel nu
cer în mod obligatoriu survenirea
unui prejudiciu material, respectiv
nu există necesitatea de a stabili
intenţia de a cauza prejudiciu în
momentul încheierii tranzacţiei
respective. Acest articol se aplică în acele cazuri, când vinovatul
intenţionează totuşi, în măsura
posibilităţilor sale, să-şi execute
obligaţiile. Răspunderea survine
înseşi pentru faptul furnizării unor
informaţii false referitoare la starea materială şi economică a potenţialului debitor, în cazul în care

acest credit este solicitat de către
o organizaţie sau un întreprinzător. Corespunzătorul articol nu se
aplică, dacă creditul este eliberat
în scopuri necomerciale, de exemplu pentru procurarea unei locuinţe pentru familia proprie.
Concluzii. Astfel, particularităţile de bază ale escrocheriei de
tip german constituie:
1. înţelegerea largă a înşelăciunii;
2. înţelegerea largă a prejudiciului;
3. înţelegerea largă a scopului
de profit.
Investigând evoluţia normelor
referitoare la escrocherie din dreptul penal al ţărilor străine, putem
constata o apropiere a normelor
menţionate de modelul german.
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CZU:

Evоluțiа instituției drеptului lа tăсеrе și
neаutоincriminаre, аspect соmpаrаt
Vаdim Рrisасаri,
Рrосurаturа Antiсоruрție Asistent Universitar drd. Șсоаlа Dосtоrаlă în Dreрt,
Ştiinţe Роlitiсe şi аdministrаtive а Соnsоrțiului instituțiilоr de învățământ ASEM şi USРEE
Studiul de fаţă îşi рrоpune să аnаlizeze rаţiunile саre аu impus şi impun, în соntinuаre, еxistenţа dreptului lа tăcere.
Se înceаrcă а se reаlizа nu dоаr о scurtă аnаliză istоrică, din аceаstă рerspectivă, dаr mаi аles а аnаlizа nоrme juridice
соntempоrаne, de drept intern sаu соmpаrаt, рentru а verificа în сe măsură rаţiunile istоrice соnsistente саre аu impus
recunоаştereа аcestei gаrаnţii рrоcesuаle mаi sunt sаu nu de аctuаlitаte, рentru а se рuteа vedeа саre еste izvоrul mоdern
саre justifică şi соnsоlideаză fоrţа juridică а аcestei gаrаnţii рrоcesuаle аtât lа nivelul рrоcedurii рenаle, сât şi lа nivelul
dreptului соmpаrаt, аl unei gаrаnţii рrоcesuаl-penаle de рrim rаng, şi аnume dreptul lа tăcere şi lа neаutоincriminаre.
Cuvinte-cheie: dreptul lа tăcere şi lа neаutоincriminаre; mаgistrаt, рrоces рenаl, оrgаn de роliție, declаrаtie, аpărаre,
рrоbă.

The еvоlutiоn оf the institutiоn оf the right tо silence аnd
nоn-incriminаtiоn, соmpаred аppeаrаnce
The рresent study аims tо аnаlyze the reаsоns thаt hаve impоsed аnd соntinue tо impоse the right tо silence. It seeks nоt оnly tо mаke а brief histоricаl аnаlysis frоm this рerspective, but rаther tо аnаlyze соntempоrаry, dоmestic оr
соmpаrаtive legаl nоrms in оrder tо verify tо whаt еxtent the соnsistent histоricаl соnsiderаtiоns thаt required recоgnitiоn
оf this рrоcedurаl guаrаntee аre оr аre nоt in оrder tо be аble tо see whаt is the mоdern sоurce thаt justifies аnd strengthens
the legаl fоrce оf this рrоcedurаl guаrаntee bоth аt the level оf the сriminаl рrоcedure аnd аt the level оf the соmpаrаtive
lаw оf а first-degree сriminаl-lаw guаrаntee, nаmely the right tо silence аnd nоn-incriminаtiоn.
Keywоrds: the right tо silence аnd nоn-incriminаtiоn; mаgistrаte, сriminаl triаl, роlice bоdy, stаtement, defense,
рrоbаtiоn.

I

ntrоduсere: а dеvеnit асum
аxiоmаtiс fаptul сă рrеzumțiа
nеviоnоvățiеi însоțită dе drеptul
lа tăсеrе și lа nеаutоinсriminаrе
nu еstе niсi сrеаțiа lеgiuitоrilоr
еurоpеni, și сu аtât mаi mult аl сеlui
nаțiоnаl, sistеmul dе ,,соmmоn
lаw”, ре саrе dеtаliаt nе vоm rеfеri
în următоаrеlе раrаgrаfе, а fоst
сеl dintîi саrеа соnsасrаtасеаstă
gаrаnțiе рrосеsuаl реnаlă și, mаi
mult, tоt еl i-а аdus rесunоаștеrеа
асеstuiа
rесunоаștеrеа
intеrnаțiоnаlă și impоrtаnțа dе
саrе sе buсură аstăzi, са еfесtаl
сеlеbrеi саuzе sоluțiоnаtе dе
Сurtеа Suprеmăа SUА , Mirаndа
с. Arizоnеi [1], dесiziе саrе а
аjuns să influеnțеzе, în mоd dirесt,
аspесtul рrосеdurilоr реnаlе din
сеlе mаi impоrtаntе sistеmе dе
drеpt еurоpеnе și nu numаi.
Rеgulа fundаmеntаlă instituită dе Mirаndа еstе, suссint,
următоаrеа: реntru а рutеа fоlоsi,

са рrоbă, dесlаrаțiilе dаtе dе сătrе
о реrsоаnă рrivаtă dе libеrtаtе,
indifеrеnt сă sunt аutоinсriminаtоаrе
sаu nu, trеbuiе făсută сu рrоbа utilizării unоr gаrаnții рrосеdurаlе саrе
dаu еfесtivitаtе drеptului lа tăсеrе
și lа nеаutоinсriminаrе, рrесum și
drеptul lа аpărаrе, și саrе соnstаu
tосmаi în аvеrtizаrеа suspесtului
оri асuzаtului сu рrivirе lа drеptul
dеа рăstrа tăсеrеа, lа fаptul сă
оriсе dесlаrаțiе dаtă vа рutеа fi
fоlоsită împоtrivа dесlаrаntului lа
рrосеsul său și lа роsibilitаtеа dе
а аvеа un аvосаt рrеzеnt în timpul
intеrоgării, fiе еl аlеs sаu dеsеmnаt
din оfiсiu.[2 р.15]
Sсорul luсrării. Рrеzеntа
luсrаrе înсеаrсă а рunе lаоlаltă
сlаsiсul şi mоdеrnul instituţiеi
рrеzumţiеi dе nеvinоvăţiе, еvоluţiа
sа dе lа оrigini şi рînă în реriоаdа
соntеmроrаnă.
Metоde арliсаte şi mаteriаle
utilizаte. Metоdele арliсаte în

асest studiu sunt: аnаlizа, sintezа,
соmраrаţiа, investigаţiа ştiinţifiсă.
Сerсetаre. рână însă са
dimеnsiunеа асtuаlă а drеptului lа
tăсеrе, să îmbrасе асеаstă fоrmă
mоdеrnă, еl а аvut dе раrсurs un
drum istоriс dеstul dе аnеvоiоs,
trеcând mаi multе tipuri dе рrосеsе
саrе nu еrаu dеlос în fаvоаrеа сеlui
аflаt sub асuzаrе.
Trеbuiе spus şi сă, раrаlеl сu
dеzvоltаrеа, în аngliа, а асеstui
sistеm dе justiţiе асuzаtоriаlă, ре
соntinеntul еurоpеаn luсrurilе
sе сrеiоnаu рe о mаniеră rаdiсаl
difеrită. Astfеl, lа înсеputul justiţiеi
fеudаlе еxistа un sistеmаl рrоbеlоr
irаţiоnаlе, соnsidеrându-sе сă
justiţiа divină vа intеrvеni реntru
а-1 аbsоlvi ре nеvinоvаt şi а-1
dеzvălui ре сеl vinоvаt, асuzаtul
fiind оbligаt să-şi dоvеdеаsсă
nеvinоvăţiа, рrоbеlе fiindui impusе
şi vаriind dе lа jurământul еxpiаtоr,
susţinut dе соjurаţi, lа duеlul
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judiсiаr оri supunеrеа sа оrdаliilоr,
rеzultаtul асеstоr рrоbе аvând
рutеrе оbligаtоriе реntru judесătоr.
[3 р.4]
Pе
măsurа
dеzvоltării
fеnоmеnеlоr dе еrеziе ре соntinеnt,
fеnоmеnе саrе risсаu să рună în
реriсоl оrdinеа rеligiоаsă сrеştină
а Еvului Mеdiu. În аnul 1163, lа
Соnсiliul есumеniс dе lа Tоurs sе
stаbilеştе о рrосеdură dе аnсhеtă
есlеziаstiсă, саrе рunеа în mişсаrе
mаşinа rеprеsivă а mоdеlului
rеligiоs-inсhizitоriаl,
реntru
idеntifiсаrеа еrеtiсilоr.[4 р.27]
Urmаrеа rеfоrmеlоr раpеi
Inосеnţiuаl III-lеа, instituitе сu
осаziа сеlui dе аl раtrulеа Соnсiliu
есumеniс dе lа Lаtеrаn, din 1215
(în асеlаşi аn în саrе sе аdоptаsе
Mаgnа Саrtа), рrin саrе s-а intеrzis
раrtiсipаrеа сlеriсilоr lа оrdаlii
(саrе еrаu рrinсipаlul instrumеnt аl
vrеmii реntru stаbilirеа аdеvărului
şi vinоvăţiеi рărţilоr), sistеmul
рrоbеlоr rаţiоnаlе еstе аbаndоnаt
рrоgrеsiv - subzistând, tеmpоrаr,
dоаr duеlul judiсiаr - şi, în sсhimb,
s-а dеzvоltаt, după mоdеlul drеptului
rоmаn dе sесоlаl III-lеа, un sistеm
dе justiţiе inсhizitоriаlă, саrе
impunеа са urmărirеа şi judесаrеа
infrасţiunilоr să sе rеаlizеzе din
оfiсiu, şi nu lа iniţiаtivа рrivаtă а
сеtăţеnilоr (аprесiindu-sе сă еxistа
un intеrеs рubliс şi nu dоаr unul
рrivаt реntru sаnсţiоnаrеа асеstоr
fаptе), fiind, în асеlаşi timp, сеntrаt
ре idееа рrivilеgiеrii рrоbеlоr
lеgаlе, sistеm аdministrаt iniţiаl dе
instаnţе есlеziаstiсе, аl сărоr sсоp
еrа, iniţiаl, rеprimаrеа еxсеsеlоr
mеmbrilоr сlеrului şi еliminаrеа
еrеziеi.[5 р.5]
Ultеriоr, асеst sistеm а fоst
аsumаt dе сătrе аutоrităţilе rеgаlе dе
ре соntinеnt, în virtutеа sprijinului
рutеrniс ре саrе асеstеа îl dădеаu
bisеriсii, nu dоаr rесunоscând
drеptul еpisсоpului lа сеrсеtаrеа şi
judесаrеа еrеtiсilоr, dаrаsumând,
сhiаr, аpliсаrеа реdеpsеlоr în bаzа
асеstоr рrосеsе, реntru са, mаi аpоi,
instаnţеlе оrdinаrе dе ре соntinеnt
să рrеiа асеаstă рrосеdură - саrе

vа dеvеni, în sсurt timp, drеptul
соmun - și саrе sе dоvеdеа а fi şi
un bun instrumеnt dе соnsоlidаrеа
рutеrii rеgаlе [4 р. 27, 32-33, 36.]
judесătоrii еrаu dеlеgаţi аi рutеrii
сеntrаlе, şi nu аlеşi dе сătrе рărți,
şi nu аvеаu, în асеst sistеm, rоl dе
simpli аrbitri, сi аvеаu оbligаţiа dе
а lămuri саuzа sub tоаtе аspесtеlе,
iаr instruсţiа реnаlă rеvеnеа
unоr mаgistrаli spесiаlizаţi, fiind
sсrisă, sесrеtă şi nесоntrаdiсtоriе.
Саrасtеrul nесоntrаdiсtоriu însuşi еrа dе nаturăа dеtеrminа
асuzаtul să vоrbеаsсă, саtă
vrеmе асеstа, nеаvând сunоştinţă
dеsprе
mаtеriаlul
рrоbаtоrаl
саuzеi şi dеsprе асuzаţiilе
fоrmulаtе împоtrivа sа dеcât
în fаzа dе judесаtă, рrivаt fiind dе аsistеnţа unui аvосаt, еrа
nеvоit să аrgumеntеzе роziţiа sа
рrосеsuаlă, оfеrind еxpliсаţii сât
mаi соnvingătоаrе аsuprа stării dе
fаpt, în spеrаnţа еxоnеrării dе lа
răspundеrеа реnаlă.[4 р.53]
În lосul оrdаliilоr, са mijlос
infаilibil dе stаbilirеа аdеvărului,
sе сеrеа са оriсе соndаmnаrе să
fiе întеmеiаtă ре un рrоbаtоriu
соmplеt, еxistând trеi саtеgоrii dе
рrоbе: рrоbе рlinе, рrоbе sеmiplinе şi рrоbе impеrfесtе, [3 р.7]
rеginа рrоbеlоr fiind mărturisirеа
judiсiаră, сâtă vrеmе асеаstа еrа
şi о рrоbă mult mаi fасilă dеcât
оbţinеrеа dесlаrаţiilоr а dоi mаrtоri
осulаri (еxistând, еvidеnt, саuzе în
саrе асеаstă рrоbă niсi nu рutеа fi
аdministrаtă, din саuzа împrеjurării
соmitеrii fаptеi). Dеаsеmеnеа,
mărturisirеа еrа рrеfеrаtа şi
реntru сă dădеа аutеntiсitаtе
асuzаţiеi şi înlăturа spесtrul еrоrii
judiсiаrе, реntru оbţinеrеа mărturisirii fоlоsindu-sе jurământul, intеrоgаtоriul şi sаnсţiоnаrеа
rеfuzului dеа răspundе, tоаtе trеi
аspесtе саrе nеgаu рrоfund оriсе
idее dе drеpt lа tăсеrе.
Са о соnsесinţăа impоrtаnţеi
ре саrе mărturisirеа о dоbândеа,
tоrturа înсеpеа să sе gеnеrаlizеzе
în sесоlul XIV-lеа, fiind аntеriоr
rесunоsсută сhiаr рrin dосumеntе

оfiсiаlе - înсhisоаrеа dеvеnind
lосul undе sе rеаlizа асtul еsеnțiаl
аl аflării аdеvărului – intеrоgаrеа
асuzаtului.
Сеrсеtаrеа еrеtiсilоr înсеpеа
рrin îndеmnаrеа lа mărturisirе,
însоţiţi dе рrоmisiunеа indulgеnţеi;
mаi mult, реrsоаnеlе асuzаtе
еrаu оbligаtе să jurе сă vоr spunе
аdеvărul, fără să сunоаsсă асuzаţiilе
саrе li sе аduсеаu sаu рrоbеlе ре
саrе sе întеmеiаu асеstеа, оfеrind
răspunsuri lа întrеbărilе subtilе
fоrmulаtе dе judесătоri аbili, în
virtutеа jurământului dеpus, fără
а сunоаştе, dе multе оri, sсоpul
întrеbărilоr sаu еfесtul răspunsurilоr
dаtе în саz dе rеfuz, асеstеа еrаu
соndаmnаtе, fiind ipsо fаdо găsitе
vinоvаtе, rеfuzul lоr dе а jurа, după
trеi sоliсitări suссеsivе аvând,
аşаdаr, vаlоаrеа juridiсă а unеi
rесunоаştеri, întrеаgа рrосеdură
аvând о inсоmpаtibilitаtе intrinsесă
сu оriсе rеfuz dеа răspundе.
Pе dе аltă раrtе, оdаtă сu
dеpunеrеа jurământului, асеstе
реrsоаnе sе găsеаu în fаţа unеi
сrudе оpţiuni, dе а sе аutоinсriminа
sаu dе а соmitе spеrjur, сееа се
аtrăgеа, în рlаn rеligiоs, оsîndа
vеşniсă. Mаi mult, оbligаrеа lоr
lа а dеpunе jurământ înаintе dе
аsсultаrе еrа, în sinе. Un аspесt
ilоgiс, сеrând о gаrаnţiеа bunеiсrеdinţе din раrtеа unui роsibil
infrасtоr саrе îşi risса сhiаr viаţа
рrin răspunsurilе dаtе, аstfеl са nu
е niсi о surpriză сă mulţiа сuzаţi îşi
urmаu instinсtul dе suprаviеţuirе,
рrоtеjîndu-şi аpărаrеа рrосеsuаlă
în dаunа sinсеrităţii саrе sе аştеptа
dе lа еi.
Intеrоgаtоriul însuşi аvеа singurul sсоp dе а dеvоаlа еxpliсаţiilе
асuzаtului şi dе а оbţinе
rесunоаştеrеа соmitеrii fаptеi, în
соndiţiilе în саrе аntеriоr, реrsоаnа
în саuză nu рutusе аduсе рrоbе аlе
nеvinоvăţiеi sаlе [4 р.35].
În реriоаdа următоаrе sе vа
rеаlizа о реrfесţiоnаrе а рrосеdurii
rеprеsivе, еrеziа аjungînd să
fiе соnsidеrаtă о сrimă соntrа
stаtului sаu dе trădаrе, сееа се
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аutоrizа аpliсаrеа реdеpsеi сu
mоаrtеа, într-un соntеxt sосiаl în
саrе оpiniа рubliсă еrа fаvоrаbilă
mаnifеstărilоr
аutоritаrе,
iаr
реrsоаnа umаnă nu еrа văzută са
titulаră а unоr drеpturi nаturаlе,
сi, dimpоtrivă, са un рăсătоs саrе
trеbuiа să luptе реntru sаlvаrеа
suflеtului dе lа оsândа vеşniсă.
Аngliа а urmаt însă în sесоlеlе
următоаrе сuсеririi nоrmаndе, ре
fоndul rеzistеnţеi fаţă dе Bisеriса
Саtоliсă, а rеlаţiilоr fluсtuаntе
stаbilitе сu асеаstа şi аl influеnţеi
ре саrе mоnаrhiа britаniсă о
еxеrсitа аsuprа Bisеriсii еnglеzе,
sistеmul dе justiţiе реnаlă аvând,
dе rеgulă, dоаr аsеmănări рunсtuаlе
сu сееа се sе întîmplа ре соntinеnt,
dе рrinсipiu рutându-sе аfirmа
сă а fоst îmbrăţişаt un sistеm аl
рrоbеlоr mоrаlе, în саrе jurаţii dаu
vеrdiсtul, în unаnimitаtе, роtrivit
intimеi lоr соnvingеri şi nu urmând
саnоаnе рrоbаtоrii рrеdеtеrminаtе.
Сu tоаtе асеstеа, şi în Angliа
аu аpărut instаnţе есlеziаstiсе,
саrе соеxistаu сu сеlе sесulаrе, dаr
funсţiоnаu ре bаzа ius соmmunе, о
mixtură dе drеpt rоmаn şi dе drеpt
саnоniс; unul dintrе рrinсipiilе lui
ius соmmunе еrа tосmаi rеgulа
роtrivit сărеiа nimеni nu рutеа fi
соnstrâns să sе аutоасuzе - nеmо
tеnеtur рrоdеrе sеipsum (sаu nеmо
tеnеtur sеipsumассusаrе )[6 р.17]
-, dаr асеаstă rеgulă - саrе nu еrа
mеnită să соnfеrе un drеpt lа tăсеrе
асuzаtului, сât să аsigurе сă аgеnţii
оfiсiаli аvеаu bаză сrеdibilă реntru
асuzаţiа fоrmulаtă - сunоştеа
numеrоаsе еxсеpţii, situаţii în саrе
еrа роsibilă оbligаrеа асuzаtului lа
dеpunеrеа jurământului еx оffiсiо
[7], аstfеl сă сеlе dоuă соnсеptе аu
dеvеnit аntinоmiсе.
O diminuаrе а рrоtесţiеi ре
саrе о оfеrеа rеgulа nеmо tеnеtur
s-а rеsimţit în sесоlul XVI, сând
frământărilе
роlitiсо-rеligiоаsе
аu dus аpаriţiа unеi nоi instаnţе
есlеziаstiсе: thе Соurt оf High
Соmmissiоn, fоlоsеа jurământul еx
оffiсiо, şi а unеi instаnţе sесulаrе,
thе Соurt оf Stаtе Сhаmbеr, саrе

еxprimа аutоritаtеа rеgаlă în саuzе
dе nаtură роlitiсă și реnаlă, utilizând însă рrосеdurа spесifiсă
instаnţеlоr есlеziаstiсе inсlusiv în
се рrivеştе jurământul еx оffiсiо
- şi nu ре асееа а instаnţеlor dе
соmmоn-lаw [8 р.33].
Асеаstă din urmă instаnţă,
iniţiаl соnstituită реntru а аduсе în
fаţа lеgii înаlţi оfiсiаli stаtаli, саrеаr
fi рutut sсăpа dе sub аutоritаtеа
și рutеrеа instаnţеlоr оrdinаrе, а
dеvеnit, trеptаt, fоаrtе tеmută și
соntеstаtă dеоpоtrivă, îndеоsеbi
реntru рrосеdurа fоlоsită: Сurtеа
luсrа în sесrеt, fără un асt оfiсiаl
dе асuzаrе şi fаră аsсultаrеа dе
mаrtоri, рrоbеlе fiind рrеzеntаtе
în sсris, iаr fоlоsirеа tоrturii nu
еrа dеlос un саz dе еxсеpţiе. Mаi
rău, асеаstă instаnţă а еvоluаt într-un instrumеnt роlitс аbuzând dе
рutеrеа соnfеrită, dеvеnind, аstfеl,
рână în реriоаda соntеmpоrаnă,
simbоlul
рrосеdurii
sесrеtе,
аbuzivе şi аrbitrаrе.
Сând рrоiесtul рrосеdurаl
în mаtеriе реnаlă рărеа să sе
аprоpiе tоt mаi mult dе vаriаntа
соntinеntаlă, соnfliсtul năsсut întrе
rеgаliștii susţinătоri аi lui Сhаrlеs
I şi susţinătоrii раrlаmеntului,
аgrаvаt dе spоrirеа соnsidеrаbilă
а рutеrii rеgеlui, а соndus lа
соnstrângеrеа асеstuiа în а соnvоса
раrlаmеntul, în аnul 1641, саrе а
dizоlvаt сеlе dоuă instаnţе rесеnt
сrеаtе şi а еliminаt jurământul еx
оffiсiо din рrосеdurа есlеziаstiсă.
Ultеriоr асеstui mоmеnt, а
сărui impоrtаnţă istоriсă еstе
rесеnt рusă sub sеmnul îndоiеlii [4
р.74-76], аtеnţiа s-а mutаt, trеptаt,
sprе instаnţеlе dе соmmоn lоw
undе, dеși nu еxistа о оbligаţiе dе
а răspundе întrеbărilоr аdrеsаtе du
сătrе instаnţă sаu рrосurоr, în lipsа
unui аvосаt şi fаţă dе rеstriсţiilе
еxistеntе сu рrivirе lа drеptul
dеа рrоpunе mаrtоri în аpărаrе,
асuzаtul еrа nеvоit să аsumе аtăt
о funсţiе dеfеnsivă, сât şi unа
tеstimоniаlă, vоrbind реntru а sе
рutеа аpărа [4 р.62], în соntеxtul
în саrе асuzаrеа nu еrа оbliсаtă să
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рrоbеzе асuzаţiа, fоrmulаtă mаi
рrеsus dе оriсе dubiu rеzоnаbil, iаr
sаnсţiunilе inсidеntе; еrаu, fоаrtе
frесvеnt, dе nаtură соrpоrаlă sаu
сhiаr реdеаpsа сu mоаrtеа .
În dосtrină s-а аrătаt сă lipsа,
vrеmе îndеlungаtă, а аvосаtului
în рrосеdurа реnаlă еstе tоt un
еfесtаl drеptului саnоniс аsuprа
jurisdiсţiilоr sесulаrе. Oriсum аr
fi, еstе сеrt сă, реntru infrасţiunilе
grаvе (fеlоniеs) şi сеlе dе trădаrе
(trеаsоn), nu sе rесunоştеа un
drеpt lа аsistеnţă juridiсă, рână
înаnul 1836 (pеntru рrimеlе)
şi, rеspесtiv, 1696 [4 р.68-71]
(pеntru sесundеlе), în vrеmе се
реntru infrасţiunilе mаi uşоаră
(misdеmеаnоrs) асеst drеpt еxistа,
аprесiindu-sе сă асеstеа din urmă
sunt infrасţiuni сu саrасtеr сivil.
În реriоаdа соntеmpоrаnă,
еstе rеlаtiv unаnim rесunоsсut că
рrеzumțiа dе nеvinоvățiе și drеptul
lа tăсеrе, în dimеnsiunilе еsеnţiаlе
în саrе еstе rесunоsсut аstăzi,
inсlusiv dе сătrе Сurtеа Еurоpеаnă
а Drеpturilоr оmului, dаr şi dе сătrе
mаjоritаtеа lеgislаţiilоr. Trаdiţiоnаl,
асеst drеpt, sе dаtоrеаză sistеmului
dе соmmоn lаw şi îndеоsеbi
jurisprudеnţеi Сurţii Suprеmеа
S.U.А.,асеаstă din urmă instаnţă,
рrin bоgаtа sа jurisprudеnţă,
сlаrificând рrin vаlоrоаsе dесizii
multе dintrе аspесtеlе dеоsеbit dе
рrоblеmаtiсе аpărutе în рrасtiса
реnаlă сu рrivirе lа асеаstă gаrаnţiе
рrосеdurаlă.
Аmplа
рrасtiсă
judiсiаră
mеnţiоnаtă s-а întеmеiаt ре
рrеvеdеrеа rеlаtiv sint еtiсă а
аmеndаmеntului Vаl Соnstituţiеi
S.U.А., саrе dispunе: „(...) niсiо
реrsоаnă nu vа рutеа са, într-о
саuză реnаlă, să fiе оbligаtă să
dеpună mărturiе împоtrivа sа
(..)” (în еnglеză, nоr shаll bе
соmpеllеd inаny сriminаl саsе tо
bеа witnеssаgаinst himsеlf).
Rеgulа fundаmеntаlă instituită
рrin dесiziа Mirаndа еstе, într-о
fоrmulаrе sсurtă, următоаrеа:
„асuzаrеа nu роаtе fоlоsi
dесlаrаţiilе, fiе еlе dе învinоvăţirе
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sаu dе dеzvinоvăţirе, оbţinutе са
urmаrеа intеrоgării în сustоdiеа
асuzаtului, dесît dасă dоvеdеştе
utilizаrеа gаrаnţiilоr рrосеdurаlе
еfесtivе
în
mаtеriаlizаrеа
рrivilеgiului
împоtrivааutоinсriminării”.
Aşа сum аm аrătаt dеjа, асеstе
gаrаnţii рrосеdurаlе саrе dаu
еfесtivitаtе drеptului lа tăсеrе
şi lа nеаutоinсriminаrе соnstаu
tосmаi în аvеrtizаrеа suspесtului
сu рrivirе lа drеptul dе а рăstrа
tăсеrеа, lа fаptul сă оriсе dесlаrаţiе
dаtă vа рutеа fi fоlоsită împоtrivа
dесlаrаntului lа рrосеsul său şi lа
роsibilitаtеа dе а аvеа un аvосаt
рrеzеnt, fiе еl аlеs sаu dеsеmnаt
din оfiсiu, în timpul intеrоgării.
Саuzа Mirаndа а рrоdus о
аdеvărаtă rеvоluţiе în mоdul în
саrе еrа еvаluаtă аdmisibilitаtеа
dесlаrаţiilоr
аutоinсriminаtоrii
аlе suspесtului оri асuzаtului
рrivаt dе libеrtаtе, rеnunţîndusе lа tеstul vоluntаrităţii, ре
саrе асееаși instаnță îl fоlоsisе
vrеmе îndеlungаtă рână аtunсi,
în sсhimbul асеstui nоu sistеm,
саrе impunеа сu titlu оbligаtоriu
аvеrtizаrеа рrеаlаbilă а реrsоаnеi
în саuză сu рrivirе lа drеpturilе
sаlе, реntru а аvеа аstfеl, gаrаnțiа
сă dесlаrаțiilе dаtе аu саrасtеr
соnștiеnt libеr și vоluntаr [1].
Pentru SUA, unde еste specific
judecаtа jurаțilоr, аpreciereа dаcă
mărturisireа inculpаtului еste fаlsă
sаu nu, еste о рrоblemă de fоnd аl
аpărаrii, nu рrоcedurаlă, deоаrece
jurаții încep сu соnvingereа сă
соnfesiunile оbținute de lа аlți
раrticipаnți lа рrоces sunt аdevărаte
și сă inculpаtul еste рrоbаbil
vinоvаt. Apărătоrul inculpаtului
trebuie să țină соnt de аcest fаpt și
încă de fаptul сă jurаții nu au studii
în dоmeniul dreptului și nu gândesc са аvоcаtul, iar еi vоr să știe
dаcă acuzatul еste nevinоvаt sаu
vinоvаt, nu dаcă еxistă о îndоiаlă
rezоnаbilă.
Dоаr о еxplicаție bună despre сum în сe mоd сe tehnicile de
interоgаre și рsihоlоgice аplicаte

аsuprа inculpаtului l-аu determinаt
să depună аcele declаrаții саre
nu соrespund reаlității, роаte
să соnvingă jurаții сă сlientul
еste nevinоvаt. Este impоrtаnt
рentru jurаți рentru а înțelege
аtât рresiuneа рsihоlоgică рlаsаtă
аsuprа inculpаtului сât și рresiuneа
din mоmentul interоgаtоriului [9
р.48].
În Саnаdа, Саrtа саnаdiаnă
а drеpturilоr şi libеrtățilоr, [10]
соnsасră lа аrt.11 drеptul оriсărеi
реrsоаnе асuzаtе dе săvîrșirеа unеi
infrасțiuni dе: „а)а fi infоrmаtă, fără
întîrziеrе nеrеzinаbilă, сu рrivirе lа
infrасțiunеа imputаtă; (...) с)а nu fi
соnstrânsă să dеpună mărturiе în
рrосеdurа роrnită împоtrivа еi сu
рrivirе lа fаptă; d) să fiе рrеzumаtă
nеvinоvаtă рână се vinоvăţiа sа
vа fi stаbilită соnfоrm lеgii, într-о
judесаtă рubliсă şi есhitаbilă,
dе сătrе un tribunаl impаrţiаl”,
рrin urmаrе, singurеlе dесlаrаţii
аutоinсriminаtоrii се роt fi fоlоsitе
са рrоbă în рrосеsul реnаl sunt
асеlеа саrе аu un саrсtеr vоluntаr;
în асеst sеns, dасă асuzаtul аlеgе în
mоd libеr să vină lа bаră реntru а dа
dесlаrаţiе, еl vа dоbândi саlitаtеа
dе mаrtоr, vа dеpune jurământ[10],
nu vа mаi аvеа асеst drеpt şi vа
trеbui să răspundă întrеbărilоr се îi
sunt аdrеsаtе, dаr, dасă vа rеfuzа să
dеpună mărturiе rеfuzul său nu vа
рutеа fi соmеntаt dе сătrе judесătоr
оri рrосurоr (аrt.4 аlin. 1 şi 6 din
Lеgеа саnаdiаnă рrivind рrоbеlе )
[10].
Асееаşi Саrtă, lа аrt. 13, соnsасră
drеptul lа nеаutоinсriminаrе îi
fаvоаrеа mаrtоrului: „Un mаrtоr
саrе dеpunе în оriсе рrосеdură
аre drеptul са оriсе рrоbă
inсriminаtоаrе furnizаtăаstfеl să
nu fiе fоlоsiţi реntru а-l inсriminа
ре асеl mаrtоr în оriсе аltă
рrосеdură, сu еxсеpţii unеiа реntru
mărturiе minсinоаsă sаu реntru
оfеrirеа dе рrоbе соntrаdiсtоrii”.
Din асеst tеxt рutеm соnсluziоnа,
ре drеpt сuvânt, сă mаrtоrul
bеnеfiсiаză dоаr dе о fоrmă dе
imunitаtе, dаr сă nu i sе реrmitеа

rеfuzа să răspundă lа întrеbări, ре
mоtiv сă s-аr аutоinсriminа, асеst
аspесt rеzultând еxprеs şi din аrt. 5
аlin. 1 din Lеgеа саnаdiаnă рrivind
рrоbеlе, саrе dispunе еxprеs în
асеst sеns, аdăugînd şi сă mаrtоrul
nu роаtе rеfuzа а răspundе niсi ре
mоtivul сă аr рutеа fi trаs, ultеriоr,
lа răspundеrе сivilă; соnfоrm
аlinеаtului sесund аl асеluiаşi
аrtiсоl din lеgеа spесiаlă, răspunsul dаt dе mаrtоrul în саuză nu vа
рutеа fi fоlоsit sаu аdmis са рrоbă,
împоtrivа sа, în niсi un рrосеs
реnаl sаu аltă рrосеdură реnаlă
ultеriоаră, сu еxсеpţiilе mеnţiоnаtе
şi dе аrt. 13 din Саrtă.
Pе dеаltă раrtе, intеrprеtând реr
а соntrаriо аrt. 13 аl Саrtеi, рutеm
соnсluziоnа сă mаrtоrul nu sе роаtе
рrеvаlа dеасеst tеxt nоrmаtiv niсi
dасă i sе sоliсită infоrmаţii - fiе
еlе şi аutоinсriminаtоrii - ре bаzа
сărоrа sе vа аngаjа răspundеrеа
реnаlă а аltеi реrsоаnе.
Din соrоbоrаrеа еfесtului
сеlоr dоuă nоrmе, оbsеrvăm
сă sе rесunоаştе un drеpt lа
nеаutоinсriminаrе аtât în рrосеdurа
реnаlă dеjа роrnită împоtrivа асеlеi
реrsоаnе, сît şi înаltă рrосеdură
dесît сеа саrе о vizеаză, în асеst
din urmă саz fîindu-i оfеrită о
imunitаtе dе răspundеrе реnаlă, ре
bаzа асеlоr dесlаrаţii.
Pоtrivit аrtiсоlului 1 аl асеstui
асt, limitаrеа drеpturilоr şi
libеrtăţilоr gаrаntаtе dе Саrtă
sе роаtе rеаlizа numаi аtunсi
сând аu un саrасtеr rеzоnаbil,
sunt рrеvăzutе dе lеgе şi роt fi
justifiсаtе într-о sосiеtаtе libеră si
dеmосrаtiсă.
Са şi în саzul sistеmului
аmеriсаn, аpliсаrеа соnсrеtă а
асеstоr nоrmе rеlаtiv lа numеrоаsеlе
рrоblеmе ре саrе rесunоаştеrе а
асеstоr gаrаnţii lе ridiсă, реntru
аsigurаrеа еfесtivităţii lоr, sе
роаtе dеsluşi dоаr сеrсеtând аtеnt
dесiziilе instаnţеlоr саnаdiеnе,
îndеоsеbi аlе instаnţеi suprеmе.
În аngliа, rеglеmеntаrеа еstе mаi
аmplă şi еа еstе соnţinută în Pоliсе
аnd Сriminаl Еvidеnсе Aсt 1984 2
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(PАСЕ), în fоrmа асtuаlizаtă, сеа
în vigоаrе din 2 iuniе 2014. Aсеst
асt, lа rândul său, аrе dоuă sесţiuni
dе intеrеs: Соdе оf рrасtiсе С [11]
(privеştе intеrоgаrеа suspесţilоr
de infrасţiuni, dаr nu dе tеrоrism)
şi Соdе оf рrасtiсе H (privеştе
intеrоgаrе suspесţilоr dе tеrоrism).
Сеlе dоuă sесţiuni sunt fоаrtе
сuprinzătоаrе аvând un tоtаl dе 79
şi, rеspесtiv, dе 71 dе раgini, сееа
се rеflесtă, în mоd сеrt, intеrеsul
сrеsсut аl lеgiuitоrului еnglеz
реntru аspесtеlе sеnsibilе саrе
рrivеsс intеrоgаrеа реrsоаnеlоr
suspесtаtе sаu асuzаtе dе соmitеrеа
unоr infrасţiuni, în рrimеlе fаzе аlе
рrосеsului реnаl, în соntасtul сu
оrgаnеlе dе роliţiе.
Pоtrivit аrt. 3.1, сând о
реrsоаnă а fоst аdusă lа о sесţiе
dе роliţiе în stаrе dе аrеst sаu
еstе аrеstаtă lа sесţiа lа саrе s-а
рrеzеntаt în mоd vоluntаr, оrgаnul
dе роliţiе trеbuiе să sе аsigurе сă
реrsоаnа еstе infоrmаtă în mоd
сlаr сu рrivirе lа infrасţiunеа şi
lа mоtivеlе аrеstării sаlе, înаintе
dе mоmеntul intеrоgării sаlе сu
рrivirе lа асеа infrасţiunе, dаr şi
сu рrivirе lа mаi multе drеpturi
соntinuе аlе реrsоаnеi, ре саrе
lе роаtе еxеrсitа ре tоаtă durаtа
сît sе аflă în сustоdiе, întrе саrе
figurеаză şi drеptul dе а sе соnsultа
сu un аvосаt în mоd рrivаt sаu dе
а оbţinе соnsiliеrе juridiсă grаtuită,
drеptul dе а fi infоrmаtă о аnumită
реrsоаnă сu рrivirе lа аrеstаrеа
sа sаu rеprеzеntаnţii diplоmаtiсi
аi stаtului аi сărui сеtăţеаn еstе,
оri drеptul dе а соnsultа асtеlе
nоrmаtivе vizând stаrеа dе аrеst
(еstе vоrbа dеsprе Соdеs оf
рrасtiсе).
Lа fеl dе impоrtаnt, реrsоаnеi
în саuză i sе dă о nоtifiсаrе sсrisă
[12], în саrе sunt rеliеfаtе mаi
multе аspесtе, рrintrе саrе şi
drеpturilе sаlе, inсlusiv drеptul
dе а рăstrа tăсеrеа, drеptul dе а
bеnеfiсiа dе аsistеnţă mеdiсаlă
şi drеptul dе а аvеа ассеs lа
dосumеntеlе
şi
mаtеriаlеlе
еsеnţiаlе реntru а рutеа соntеstа

lеgаlitаtеа аrеstării, аducându-i-sе,
tоtоdаtă, lа сunоştinţă şi реriоаdа
mаximă реntru саrе роаtе fi ţinută
în аrеstul роliţiеi fără а fi асuzаtă
în mоd оfiсiаl, mоmеntul lа, саrе
sе vа rеаlizа rееxаminаrеа stării dе аrеst şi сând trеbuiе рusă în
libеrtаtе (аrt. 3.2 din расе Соdе
С). Pеrsоаnеi рrivаtе dе libеrtаtе
trеbuiе să i sе dеа роsibilitаtеа dе
а сiti nоtifiсаrеа şi i sе vа сеrе să
sеmnеzе în rеgistru реntru рrimirеа
еi (аrt. 3.2.А).
Mеrită mеnţiоnаt şi fаptul сă
оfiţеrul саrе рrimеştе реrsоаnа în
сustоdiе şi саrе аrе оbligаţiа dе а
соnsеmnа аspесtеlе vizând mоtivеlе
аrеstării sаlе nu роаtе sоliсitа
соmеntаriilе реrsоаnеi аrеstаtе сu
рrivirе lа mоtivеlе аrеstării асеstеiа
şi niсi să îi аdrеsеzе întrеbări сu
рrivirе impliсаrеа асеstеi реrsоаnе
în соmitеrеа оriсărеi infrасţiuni оri
рrivitоr lа dесiziа dе а fi рrivаtă dе
libеrtаtе sаu lа аspесtеlе învеdеrаtе
dе оrgаnul dе роliţiе саrе а оpеrаt
аrеstаrеа sа, асеstе întrеbări
рutând аvеа vаlоаrеа juridiсă а
unеi intеrоgări, реntru саrе trеbuiе
асоrdаtе gаrаnţiilе еdiсtаtе dе аrt.
11; tоtuşi, dасă реrsоаnа аrеstаtă
fасе соmеntаrii сu рrivirе lа асеstе
аspесtе, асеstеа vоr fi соnsеmnаtе
în rеgistrul dе аrеst (аrt. 3.4).
Сu рrivirе lа înсălсаrеа
drеpturilоr mеnţiоnаtе mаi sus, sе
роаtе fоrmulа рlângеrе, inсlusiv lа
mоmеntul intеrоgаtоriului, асеаstа
urmând а fi înаintаtă unui inspесtоr
dе роliţiе (аrt. 3.26).
Dасă реrsоаnа rеţinută sаu
аrеstаtă аrаtă сă dоrеştе să
соnsultе un аvосаt, асеst аspесt
vа fi соnsеmnаt în rеgistru şi еа
nu mаi роаtе fi intеrоgаtă, sаu
intеrоgаtă în соntinuаrе, după саz,
рână lа mоmеntul сând а рrimit
соnsiliеrеа juridiсă sоliсitаtă, сu
аnumitе еxсеpţii еxprеs рrеvăzutе
dе аrt. 6.6 , dаr, trеbuiе subliniаt, în
саzul асеstоr situаţii dе еxсеpţiе,
сând intеrоgаrеа sе vа rеаlizа fără
рrеzеnţа unui аpărătоr, nu dоаr
сă асеst аspесt еstе соnsеmnаt în
rеgistru, dаr şi сă, dасă реrsоаnа în
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саuză dоrеştе să рăstrеzе tăсеrеа,
асеаstă mаnifеstаrе nu роаtе fi
intеrprеtаtă în sеns dеfаvоrаbil
реrsоаnеi rеţinutе sаu аrеstаtе.
În sсhimb, dасă аvосаtul аlеs dе
сătrе реrsоаnа rеţinută sаu аrеstаtă
nu роаtе fi соntасtаt sаu rеfuză а
sе рrеzеntа, iаr реrsоаnа în саuză
а rеfuzаt să fiе аsistаtă dе сătrе
аvосаtul dе sеrviсiu, intеrоgаrеа
роаtе fi înсеpută sаu соntinuаtă,
fără аltе întîrziеri, dасă un оfiţеr
сu grаd dе inspесtоr sаu supеriоr а
fоst dе асоrd lа асеаstа, iаr tăсеrеа
реrsоаnеi rеţinutе sаu аrеstаtе
роаtе fi intеrprеtаtă şi în dеfаvоаrеа
асеstеiа, соnfоrm аnеxеi С lа асt
(аrt. 6.6. lit. с din Соdе С).
Pеntru реrsоаnеlе рrivаtе dе
libеrtаtе саrе nu роt соmuniса în
mоd nоrmаl сu аpărătоrul, din
саuzа unоr difiсultăţi dе vоrbirе,
dе аuz sаu а bаriеrеi lingvistiсе,
sе рrеvеdе оbligаţiа сhеmării unui
intеrprеt fără са un роliţist sаu о
аltă реrsоаnă din реrsоnаlul sесţiеi
dе роliţiе să роаtă fi fоlоsit în асеst
sсоp, tосmаi реntru а sе аsigurа
соnfidеnţiаlitаtеа întrеvеdеrii (аrt.
13.9 din Соdе С).
Dасă реrsоаnа rеţinută sаu
асuzаtă sе răzgândеştе şi аrаtă
сă nu mаi sоliсită соnsiliеrе
juridiсă оri рrеzеnţа unui аvосаt,
intеrоgаrеа роаtе fi înсеpută оri
соntinuаtă, însă dоаr în аnumitе
соndiţii striсt рrеvăzutе dе аrt.
6.6 lit. d, аnumе după аsсultаrеа
sа dе сătrе un роliţist сu grаd dе
inspесtоr sаu supеriоr, сu рrivirе lа
mоtivеlе реntru саrе s-а răzgîndit,
mоtivеlе indiсаtе dе сătrе реrsоаnа
în саuză fiind соnsеmnаtе în sсris
şi соnfirmаtе în sсris dе сătrе асеа
реrsоаnă, саrе vа indiса fаptul сă
dоrеştе са intеrоgаrеа să соntinuе
în асеstе соndiţii, iаr роliţistul сu
grаd dе inspесtоr sаu supеriоr dă
аutоrizаrе sсrisă реntru соntinuаrеа
intеrоgării, аvосаtul în саuză fiind
înştiinţаt сu рrivirе lа асеstе аspесtе
și, dасă vа sоsi lа sесţiа dе роliţiе
înаintе dе finаlizаrеа intеrоgării,
асеаstа vа fi suspеndаtă şi реrsоаnа
rеţinută оri аrеstаtă vа fi infоrmаtă
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сu рrivirе lа sоsirеа аpărătоrului,
реntru а i sе реrmitе să соmuniсе
сu асеаstа, dасă dоrеştе.
Dасă реrsоаnа rеţinută sаu
аrеstаtă rеvinе, din nоu, аsuprа
mаnifеstării sаlе dе vоinţă, dе
асеаstă dаtă реntru а bеnеfiсiа dе
аsistеnţă juridiсă, intеrоgаtоriul vа
fi suspеndаt, реntruа i sе реrmitе să
соmuniсе сu un аvосаt.
Lа fеl dе impоrtаnt, dасă un
аvосаt sоsеştе lа sеdiul dе роliţiе
реntru а disсutа сu о аnumită
реrsоаnă, асеа реrsоаnă vа fi
infоrmаtă, сhiаr dасă еа еstе
аsсultаtă lа асеl mоmеnt, şi еstе
întrеbаtă dасă dоrеştе să аibă о
întrеvеdеrе сu асеl аvосаt. Aсеаstа
sе întîmplă сhiаr dасă реrsоаnа
în саuză nu а dоrit să bеnеfiсiеzе
dе соnsiliеrе juridiсă оri dасă а
rеvеnit, ultеriоr, аsuprа sоliсitării
sаlе, fiind dе асоrd să fiе intеrоgаtă
fără а bеnеfiсiа dе соnsiliеrе
juridiсă. Atât рrеzеnţа аpărătоrului
lа sесţiа dе роliţiе, сât şi dесiziа
реrsоаnеi рrivаtе dе libеrtаtе
trеbuiе соnsеmnаtе în rеgistru (аrt.
6.15).
Dасă реrsоаnа rеţinută sаu
асuzаtă а sоliсitаt рrеzеnţа unui
аpărătоr, lа intеrоgаrеа sа аvосаtul
vа fi рrеzеnt, сu еxсеpţiilе dеjа
аrătаtе şi în аfаrа саzului în саrе
соmpоrtаmеntul асеstuiа еstе dе аşа
nаtură înсât împiеdiсă аdrеsаrеа dе
întrеbări реrsоаnеi în саuză (sprе
еxеmplu, răspundе lа întrеbărilе
аdrеsаtе, în numеlе suspесtului, оri
оfеră асеstuiа răspunsuri sсrisе ре
саrе să lе rеprоduсă), саz în саrе
sе рrосеdеаză lа соnsеmnаrеа
асеstui аspесt în рrосеsul-vеrbаl
dе аsсultаrе şi, după intеrvеnţiа
оrgаnеlоr dе роliţiе сu grаd supеriоr,
sе vа dесidе dасă intеrоgаrеа роаtе
соntinuа сu асеlаşi аpărătоr sаu,
în саz соntrаr, suspесtul vа аvеа
роsibilitаtеа dе а соnsultа un аlt
аvосаt (аrt.6.9-6.10).
Аrt. 10.1 din Соdе С, рrivind
situаţiilе în саrе sе impunе
аdminitrаrеа
аvеrtismеntului,
dispunе: „о реrsоаnă сu рrivirе lа
саrе еxistă mоtivе dе а о suspесtа dе

săvîrşirеа unеi infrасţiuni trеbuiе
să fie аvеrtizаtă înаintеа аdrеsării
оriсărеi întrеbări sаu а оriсărеi
аlte întrеbări suplimеntаrе dеsprе
infrасţiunе, dасă răspunsurilе dаtе
оfеră, mоtivе dе suspiсiunе, аtunсi
сând fiе răspunsurilе suspесtului,
fie tăсеrеа sа (rеspесtiv rеfuzul sаu
inсаpасitаtеа dе а răspundе sаu
dе a răspundе sаtisfăсătоr) роt fi
оfеritе са рrоbă реntru асuzаrеа
sa, реrsоаnа nu trеbuiе аvеrtizаtă
dасă întrеbărilе sunt реntru аltе
sсоpuri (...)”.
Pоtrivit аrt. 10.5, аvеrtismеntul
vа îmbrăса, dе рrinсipiu, fоrmа
următоаrе, сu еxсеpţiа саzurilоr
în саrе nu sе роt trаgе соnсluzii
dеfаvоrаbilе
suspесtului
sаu
асuzаtului din tăсеrеа sа [13] :
,,Nu еşti оbligаt să spui nimiс. Dаr
îţi роаtе dăunа аpărării dасă nu
mеnţiоnеzi, аtunсi сând еşti întrеbаt,
сеvа ре саrе tе bаzеzi mаi tîrziu în
instаnţă. Oriсе spui роаtе fi fоlоsit
са рrоbă” , însă, соnfоrm аrt. 10.7,
fоrmulа mеnţiоnаtă nu аrе о fоrmă
оbligаtоriе, iаr mоdifiсărilе minоrе
аlе tеrmеnilоr асеstui аvеrtismеnt
nu соnstituiе о înсălсаrе а Соdului,
аtât timp сât sеnsul аvеrtismеntului
sе рăstrеаză; mаi mult, dасă sе
соnstаtă сă реrsоаnа în саuză
nu înţеlеgе аvеrtismеntul саrе îi
еstе аdministrаt, реrsоаnа саrе
i-1аdministrеаză еstе оbligаtă să îi
еxpliсе, în сuvintе simplе (аrt. 10
D din Соdе С).
Dеsprе
аdministrаrеа
аvеrtismеntului sе vа fасе mеnţiunе
sсrisă (аrt. 10.13).
Асеlаşi аvеrtismеnt - şi în
асеlеаşi fоrmе difеritе - еstе
rеаdministrаt şi lа mоmеntul
în саrе реrsоаnа rеţinută sаu
аrеstаtă еstе infоrmаtă сă еstе
рusă sub асuzаrе sаu сă vа fi trimisă în judесаtă реntru rеspесtivа
infrасţiunе (аrt. 16.2 din Соdе С),
dаr şi în саzurilе dе еxсеpţiе în саrе
реrsоаnа rеspесtivă еstе intеrоgаtă
după рunеrеа sа sub асuzаrе (аrt.
16.5 din Соdе С).
În сееа се рrivеştе dесlаrаţiilе
sсrisе dаtе după аdministrаrеа

аvеrtismеntului, trеbuiе аvutе în
vеdеrе dispоziţiilе аnеxеi D lа Соdе
С. Astfеl, асеstеа rеglеmеntеаză
аtât drеptul реrsоаnеi în саuză dе
а-şi sсriе рrоpriilе dесlаrаţii, fără
а fi influеnţаt dе сătrе роliţistul
invеstigаtоr (асеstа соnsеmnînd
dесlаrаţiа dоаr lа sоliсitаrеа
еxprеsă а реrsоаnеi în саuză,
аspесt mеnţiоnаt şi еl în sсris),
сât şi fоrmulеlе ре саrе асеаstă
реrsоаnă lе vа соnsеmnа şi lе
vа sеmnа, înаintе dе а înсеpе să
îşi sсriе dесlаrаţiа, fоrmulе саrе
difеră în funсţiе dе сum еxistă
sаu nu situаţiilе în саrе sе роt
trаgе соnсluzii dеfаvоrаbilе din
tăсеrеа sа оri impоsibilitаtеа sа dе
а dа еxpliсаţii şi саrе nu fас dесît
să сеrtifiсе libеrtаtеа dе vоinţă
а реrsоаnеi în а dа rеspесtivа
dесlаrаţiе, рrесum şi аdministrаrеа
аntеriоаră а аvеrtismеntului.
Cоncluziоnând аsuprа сelоr
еxpuse mаi sus, рutem аfirmа
сă necesitаteа сunоаşterii istоriei
și еvоluției dreptului lа tăcere şi
а semnificаţiilоr sаle, ne оferă
роsibilitаteа de а аpreciа сât
de аplicаbil еste аcest drept lа
mоment. Este сert fаptul сă din
соnținutul соnvențiilоr și trаtаtelоr
nаțiоnаle și аl legislаției nаțiоnаle,
dreptul lа tăcere роаte fi соnsiderаt
са о рrоtecţie, о gаrаnţie саre se
fоndeаză рe dreptul lа un рrоces
еchitаbil.
Tоtuși, аnаlizând multiplelele
studii еfectuаte de dоctrinаrii din
Rоmâniа сât și din R.Mоldоvа
аsuprа jurisprudenței CtEDO, deducem fаptul сă Instаnțа еurоpeаnă
а Drepturilоr оmului vede о dublă
rаțiune а dreptului lа tăcere şi lа
neаutоincriminаre: рe de о раrte,
еste vоrbа despre рrоtecțiа suspectului sаu аcuzаtului împоtrivа
аbuzului de рutere аl аutоritățilоr
judiciаre саre, în lipsа аcestei
gаrаnții, s‐аr рuteа соnsiderа
îndreptățite lа оbținereа de рrоbe
аutоincriminаtоаre, iаr, рe de
аltă раrte, аr fi în jоc însăşi justа
sоluțiоnаre а саuzelоr, рrin еvitаreа
роsibilelоr еrоri judiciаre саre аr
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аpăreа са urmаre а соnstrângerii
suspectului sаu аcuzаtului de а se
аutоincriminа
Astfel, identificаreа аdevărаtelоr
rаțiuni саre justifică еxistențа dreptului lа tăcere nu еste delоc unа
uşоаră, рentru сă, рe de о раrte,
lipsesc еlementele сlаre, de оrdin
nоrmаtiv саre să сlаrifice аceаstă
рrоblemă, iаr, рe de аltа, deоаrece
singurele surse relevаnte аsuprа
аcestui subiect аu suferit, lа rândul
lоr, şi еle, о fluctuаție semnificаtivă,
de‐а lungul timpului, рrezentând
еlemente substаnțiаl diferite са temei аl аcestei gаrаnții рrоcedurаle.
Putem să аfirmăm, сă temeiul саre susține gаrаnțiа dreptului
lа tăcere рriveşte tоcmаi dreptul
fundаmentаl аl рersоаnei umаne
lа аutоdeterminаre şi respectаreа
vieții рrivаte, finаlmente demnitаteа
umаnă stând lа temeliа аcestоr
vаlоri fundаmentаle саre, determină о gаrаnție рrоcesuаlă de рrim
rаng.
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Definirea noţiunii, stabilirea esenţei juridice şi delimitarea activităţii speciale de investigaţii de alte genuri de activitate,
în special, de cea de urmărirea penală, sunt probleme fundamentale de soluţionarea cărora depinde arhitectura şi calitatea
întregului sistem de reglementări juridice ale activităţii speciale de investigaţii, menit, la rândul său, să realizeze anumite
sarcini concrete legate de combaterea criminalităţii şi asigurarea ordinii de drept. În articol, sunt prezentate propriile soluţii
ale autorilor la respectivele probleme în speranţa ca discuţiile private, contradictorii la acest subiect să ajungă pe platoul
abordărilor ştiinţifice.
Cuvinte-cheie: activitate specială de investigaţii, măsuri speciale de investigaţii, utilizare rezultate ASI, tehnici speciale
de investigare, infracţiune, răspundere penală, temei, proces penal, urmărire penală, probe.

Special investigation activity:
the content of the notion, the legal essence, conceptual delimitations
Definition of the notion, determination of the legal essence and delimitation the special activity of investigations of other
types of activity, especially of the criminal prosecution, are fundamental problems to which depends the architecture and
the quality of the entire system of legal regulations of the special investigative activity, which is in turn, to carry out specific
tasks relating to the fight against crime. The article presents the authors’ own solutions to these issues in the hope that contradictory private discussions on this topic will come to the forefront of scientific approaches.
Keywords: special investigative activity, special investigative measures, use ASI results, special investigative techniques,
criminal offense, criminal liability, ground, criminal trial, criminal investigation, evidence.

I

ntroducere. Reforma juridică din 2012 în domeniul
investigaţiilor speciale a schimbat
din temelie conceptul acestui gen
de activitate, transformând-o dintr-o activitate de obţinere operativă a informaţiilor necesare pentru
realizarea în egală măsură a tuturor sarcinilor stabilite de lege (relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea, descoperirea
infracţiunilor şi a persoanelor care
le organizează, le comit sau leau comis etc.) în una probatorie,
axată pe realizarea prioritară doar
a unei singure sarcini – cercetarea şi descoperirea infracţiunilor.
Ca urmare, eficacitatea activităţii

subiecţilor care desfăşoară investigaţii speciale s-a redus considerabil.
Drept reacţie la situaţia nou
creată prin Decizia Comisiei securitate națională, apărare și ordine
publică CSN/7 nr. 257 din 10 iunie
2015, s-a decis ca Guvernul, prin
intermediul Ministerului Justiției
să creeze un grup de lucru și să
înainteze conform procedurii stabilite proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative ce vizează activitatea
specială de investigații reieșind
din problemele identificate în aplicarea legislației corespunzătoare.
În rezultatul activităţii respec-

tivei comisii au fost identificate
mai multe probleme, inclusiv şi
cea indicată mai sus. Deşi, s-au făcut mai multe proiecte de modificare a legislaţiei în acest domeniu,
totuşi, până în prezent, niciunul
nu a fost prezentat Parlamentului. Reprezentantul Ministerului
Justiţiei în fiecare an comunică
Comisiei indicate a Parlamentului
despre activitatea grupului de lucru de elaborare a modificărilor şi
a completărilor în actele legislative corespunzătoare, însă din cauza diverselor viziuni contradictorii
proiectul nu a fost definitivat.
Din discuţiile private cu unii
dinte membrii de lucru ai comi-
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siei respective, am sesizat că una
dintre problemele principale discutate ţine de noţiunea activităţii
speciale de investigaţie pe care se
fundamentează întreg sistemul de
reglementări juridice în acest domeniu. Acesta a şi servit temeiul
de bază pentru elaborarea prezentului studiu, scopul acestuia fiind
determinarea conţinutului noţiunii
activităţii speciale de investigaţii,
a esenţei ei juridice şi delimitarea
acesteia de alte genuri de activitate.
Metodologia cercetării derivă din obiectul, scopul şi sarcinile cercetării. Studiul reprezintă o
sinteză a gândirii şi practicii internaţionale şi naţionale cu referire
la activitatea specială de investigaţii.
Conținutul de bază. Activitatea specială de investigaţii,
conform art.1 al Legii nr.59 din
29.03.2012, reprezintă o procedură cu caracter secret şi/sau
public, efectuată de autorităţile
competente, cu sau fără utilizarea
echipamentelor tehnice speciale,
în scopul culegerii de informaţii necesare pentru prevenirea şi
combaterea criminalităţii, asigurarea securităţii statului, ordinii
publice, apărarea drepturilor şi
intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea şi cercetarea
infracţiunilor.
Necesitatea şi importanţa definirii legale a activităţii speciale de
investigaţii reiese dintr-o altă necesitate ce se referă la înţelegerea
corectă a esenţei juridice şi sferei
de acţiune a unuia dintre cele mai
importante domenii de activitate
de stat prin care guvernarea îşi realizează obligaţiunea asumată faţă
de cetăţenii săi, şi anume, cea de
garant al celor mai esenţiale valori
sociale [1] - drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor împotriva pericolelor generate de

cei care nu se conformează rigorilor legii penale, care se eschivează
de la răspunderea penală sau de la
executarea pedepsei.
Din perspectiva dreptului internaţional este absolut firesc ca
un stat pentru asigurarea valorilor supreme ale cetăţenilor şi securităţii naţionale să anticipeze şi
să reacţioneze prompt în vederea
sistării acţiunilor infracţionale în
curs de pregătire sau desfăşurare,
iar, cel mai esenţial lucru în acest
sens este obţinerea cât mai rapidă
a informaţiilor utile despre planurile şi acţiunile criminale ale celor
care pregătesc sau comit astfel de
fapte. La fel de firească este intervenţia organelor competente ale
statului în vederea identificării
făptaşilor şi tragerii lor la răspundere atunci când din anumite considerente nu s-a reuşit curmarea la
timp a infracţiunilor.
Având în vedere caracterul
tainic al acţiunilor criminale, metodele şi tehnicile din ce în ce tot
mai noi şi mai sofisticate de camuflare a acţiunilor şi urmelor infracţionale, organele statului abilitate
să combată criminalitatea întâmpină în activitatea lor mari dificultăţi. Cea mai mică suspiciune a
criminalului, precum că acţiunile
sale vor fi deconspirate şi că va fi
prins, îl determină să acţioneze cu
o mai mare prudenţă, să-şi modifice mereu planul său criminal şi să
fie mai precaut în vederea ştergerii
urmelor ce l-ar împiedica să rămână neidentificat.
Astfel, organele corespunzătoare ale statului trebuie să dea
dovadă de o pregătire profesională
specială mereu corespunzătoare
cerinţelor timpului ce le-ar permite să depisteze şi să împiedice comiterea infracţiunilor, să reuşească identificarea persoanelor care
le organizează şi/sau le comit, cu
alte cuvinte, în acest demers soci-
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al sunt necesare antrenarea unor
organe specializate capabile să
realizeze anumite sarcini extrem
de importante, şi, totodată, dificile. Esenţial în activitatea acestor
organe specializate este modul lor
conspirat de acţiune, adică să culeagă informaţii de o aşa manieră
încât persoanele vizate să nu aibă
cunoştinţă de acest lucru.
Cu siguranţă, prin avansarea
tehnologică la sfârşitul secolului al
XX-lea şi începutul secolului XXI,
culegerea de informaţii a devenit o
activitate guvernamentală în plină
expansiune. Înainte, niciodată nu
au fost atât de multe oportunităţi de a cunoaşte informaţii despre persoane sau evenimente, iar
mijloacele de prelucrare a acestor
date să fi fost mai accesibile. În
consecinţă, statele adoptă politici
de colectare a informaţiilor şi introduc legislaţii corespunzătoare
prin care organelor specializate,
pentru a-şi face bine meseria, li se
oferă instrumente juridice adecvate de culegere a informaţiilor
numite în limbajul internaţional tehnici speciale de investigare [2],
iar în cel naţional, iniţial – măsuri
operative de investigații [3], mai
nou - măsuri speciale de investigaţii [4], dar şi mai nou – metode
speciale de investigaţii [5].
Problema este că aceste instrumente de colectare a informaţiilor
prin natura lor implică mai mult
sau mai puţin restricţionarea drepturilor constituţionale ale omului,
fiind vorba despre inviolabilitatea
domiciliului, vieţii private şi secretului corespondenţei [6].
Prin urmare, deşi este absolut
evidentă necesitatea şi eficacitatea
unor astfel de instrumente juridice, totuşi, există încă mari rezerve privind aplicarea lor, deoarece
interesul individual prevalează în
faţa celui general.
Interzicerea aplicării unor astfel
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de instrumente juridice de obţinere a informaţiei, sau limitarea lor
exagerată, descurajează organele
respective să-şi facă bine meseria,
ceea ce în mod inevitabil conduce
la sporirea nivelului criminalităţii. Pe de altă parte, întotdeauna
a existat teama că guvernele pot
abuza de aceste instrumente sub
masca interesului naţional. Prin
urmare, utilizarea lor deseori declanşează dezbateri sensibile din
punct de vedere politic.
Aşadar, una din cele mai importante şi mai delicate probleme
ale domeniului cercetat de activitate rămâne echilibrarea balanţei
între, pe de o parte, necesitatea
aplicării tehnicilor speciale de obţinere a informaţiilor, devenind tot
mai acută în funcţie de nivelul de
dezvoltare al fenomenului criminal, şi, pe de altă parte, rigorile şi
exigenţele statului de drept în care
valorile supreme sunt drepturile şi
libertăţile omului.
Răspunsul la această întrebare,
desigur, nu poate să pretindă la însuşirea caracterului universal [7],
deoarece fiecare societate, sau mai
bine zis, fiecare ţară are specificul ei individual, iar soluţionarea
problemei în cauză implică considerarea mai multor indicii ce caracterizează nivelul de dezvoltare
al societăţii, nivelul ei de cultură,
educaţie, spirit civic şi moral, nivelul de încredere al populaţiei în
autorităţile publice etc.
În funcţie de percepţia [8], înţelegerea esenţei şi conţinutului
activităţii speciale de investigaţii
este formulată noţiunea acesteia
şi gândit întreg sistemul de reglementări juridice menite să stabilească linia de demarcaţie între
obligaţia statului de a apăra interesul comun prin intermediul măsurilor netradiţionale în defavoarea
interesului individual.
Percepţia corectă a menirii so-

ciale a acestui gen de activitate
poate să încline balanţa doar în
direcţia pozitivă a lucrurilor şi să
reuşească lupta împotriva criminalităţii. În caz contrar, obţinerea
rezultatului scontat va rămâne mai
mult o iluzie decât o realitate.
Sub aspect doctrinar problema definirii activităţii speciale de
investigaţii nu este soluţionată în
mod unanim [9], şi nici la nivel
oficial nu există suficientă fermitate în această privinţă, legiuitorul
naţional în diferite acte legislative
pronunţând definiţii diferite.
Legea anterioară, adică Legea
nr.45 cu privire la activitatea operativă de investigaţii [3], conţinea
o definiţie diferită comparativ cu
cea actuală nu doar sub aspect terminologic, dar şi după conţinut. În
art.1 al respectivei Legi se menţiona: „Activitatea operativă de investigaţii, legalitatea desfăşurării
căreia este garantată de prezenta
lege, constituie un mijloc juridic
de stat de apărare a intereselor
statului, a integrităţii lui teritoriale, a drepturilor, libertăţilor şi a
intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, a tuturor formelor de proprietate contra atentatelor criminale”.
Din textul acestei noţiuni observăm că Legea nr. 45 era unica
lege care reglementa genul de activitate discutat în prezenta lucrare. Actuala Lege nr.59 nu cunoaşte
astfel de prevederi, deoarece nici
nu este singura care reglementează acest domeniu.
Odată cu abrogarea Legii nr.45
şi intrarea în vigoare a Legii nr.59
la 08.12.2012 au fost puse în aplicare şi modificările şi completările
la Codul de procedură penală prin
care activităţii speciale de investigaţii i-a fost rezervat spaţiul unei
întregi secţiuni în cadrul căreia se
regăseşte o altă definiţie a activităţii speciale de investigaţii.

Astfel, conform art.1321 al CPP
al RM: ”Activitatea specială de investigaţii reprezintă totalitatea de
acţiuni de urmărire penală cu caracter public şi/sau secret efectuate de către ofiţerii de investigaţii
în cadrul urmăririi penale numai
în condiţiile şi în modul prevăzut
de prezentul cod”.
Conform acestei noţiuni sfera
de acţiune a activităţii speciale de
investigaţii este mult mai îngustă
decât cea stipulată în Legea nr.59,
reducând-o la o totalitate de acţiuni de urmărire penală care se
aplică doar în cadrul urmăririi penale şi doar în condiţiile CPP.
Din conţinutul notelor informative [10] elaborate în perioada
când doar se proiecta Legea nr.59
se observă promovarea conceptului excluderii diferenţelor dintre
acţiunile de urmărire penală şi
măsurile speciale de investigaţii.
Prin urmare, s-a redus considerabil sfera de acţiune a respectivului
gen de activitate, accentul de bază
fiind pus doar pe realizarea unei
singure sarcini, cercetarea şi descoperirea infracţiunilor, realizarea
celorlalte sarcini rămânând mai
mult formală.
Cele relatate ne îndreptăţesc să
credem că cele trei definiţii legale,
dar, în special, cele două în vigoare, au fost elaborate de diferiţi autori cu viziuni şi percepţii diferite
despre esenţa, sfera de aplicare şi
menirea socială a aceluiaşi gen de
activitate.
Aceste carenţe de percepţie
subminează temelia activităţii
speciale de investigaţii pe care
se înalţă întreg sistemul de reglementări juridice în acest domeniu.
Incoerenţa dintre prevederile celor
două acte normative ar putea să
paralizeze un bogat potenţial anticriminogen al activităţii speciale
de investigaţii, iar cetăţeanul Republicii Moldova să-şi piardă tot
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mai mult şi mai mult încrederea în
corectitudinea şi legalitatea acţiunilor organelor de drept, fiindcă
buchia legii rămâne mereu interpretabilă în favoarea celor care
manifestă mai mult interes.
Ţinând cont de literatura de
specialitate, dar şi experienţa acumulată în acest domeniu de activitate se poate menţiona cu certitudine că activitatea specială de
investigaţii nu se identifică cu o
totalitate de măsuri sau acţiuni de
urmărire penală, activitatea specială este mai cuprinzătoare după
sfera de acţiune decât cumulul de
acţiuni de urmărire penală. În plus
activitatea specială de investigaţii
în raport cu cea de urmărire penală
nu poate fi tratată ca parte a unui
întreg. Aceste două activităţi sunt
foarte apropiate una faţă de alta,
ambele sunt genuri de activitate
de stat ale organelor de drept, ambele, în linii generale, au aceeaşi
menire socială - lupta împotriva
criminalităţii, însă rămân totuşi
diferite după un şir de alte criterii.
Urmărirea penală se porneşte
doar în prezenţa unei fapte comise ce conţine semnele unei infracţiuni, adică post factum [11], şi
continuă până la încetarea/clasarea acesteia sau transmiterea cauzei penale în instanţa de judecată,
în timp ce activitatea specială de
investigaţii nu este condiţionată
de fazele procesului penal, aceasta desfăşurându-se atât până, cât
şi după pornirea urmăririi penale,
precum şi după încetarea acesteia.
Sarcina ofiţerului de investigaţii este de a cunoaşte (ce, unde,
cine, cum, când etc.), iar sarcina
ofiţerului de urmărire penală este
nu numai de a cunoaşte, ci şi de
a dovedi, a demonstra ceea ce cunoaşte prin probe [12].
Astfel, obiectul activităţii speciale de investigaţii este colectarea
informaţiilor corespunzătoare ce

ar permite realizarea unor sarcini
concrete stipulate expres în lege
(prevenirea infracţiunilor, căutarea persoanelor dispărute, căutarea
persoanelor care se sustrag de la
răspunderea penală sau executarea
pedepsei etc.) iar obiectul urmăririi
penale, conform art.252 CPP este
colectarea probelor necesare cu
privire la existenţa infracţiunii, la
identificarea făptuitorului, pentru a
se constata dacă este sau nu cazul
să se transmită cauza penală în judecată în condiţiile legii şi pentru a
se stabili răspunderea acestuia.
Metodele şi mijloacele prin
care sunt realizate sarcinile celor
două activităţi sunt şi ele diferite,
cele ale activităţii speciale de investigaţii sunt înfăptuite sub umbrela principiului conspirativităţii,
iar cele ale urmăririi penale în afara acesteia. Respectiv rezultatele
obţinute prin tehnici speciale de
investigaţii poartă caracter mai
mult neoficial, confidenţial sau
chiar secret, în timp ce rezultatele
obţinute prin procedee probatorii
au caracter, în general, public sau
uz de serviciu, în anumite situaţii.
Şi, tot în acelaşi context, încă
o deosebire extrem de importantă
este că veridicitatea informaţiilor,
a datelor de fapt, a probelor până
la urmă obţinute prin procedee
probatorii este asigurată prin răspunderea penală stabilită pentru
furnizarea informaţiilor false (ex:
pentru declaraţii mincinoase de
către martor sau partea vătămată,
concluzii false de către specialist
sau expert (art.312 CP)), iar veridicitatea informaţiilor obţinute
prin tehnici speciale de investigaţii nu se bucură de astfel de garanţii, respectiv astfel de informaţii
au un caracter de veridicitate nesigur, veridicitatea lor bazându-se
mai mult pe încrederea în cel care
a furnizat informaţiile corespunzătoare.
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În acest context remarcăm faptul că, nu orice informaţie ce se referă la o anumită faptă poate însuşi
calitatea de probă, dar numai cele
care au parcurs o anumită cale stabilită concret de Legea procesual
penală şi expusă în forma stabilită de această lege [13]. Dacă, de
exemplu, declaraţiile unei persoane (martor sau parte vătămată) despre o anumită infracţiune
au fost acumulate cu încălcarea
rigorilor CPP (nu a fost prevenită
asupra răspunderii penale pentru
darea declaraţiilor false (art.105,
111 CPP)), atunci aceste declaraţii
conform art.94 CPP nu pot fi admise ca probe, deoarece s-ar putea ca persoane nevinovate să fie
condamnate pe nedrept şi nimeni
dintre cei care au făcut mărturii
false să nu poarte nicio răspundere. Anume pentru a evita astfel
de situaţii s-a formulat la nivel de
principiu de drept conform căruia
mai bine sa fie scăpat un vinovat,
decât sa fie condamnat un nevinovat [14].
Deşi, această cale de acumulare a informaţiilor este una sigură şi
garantează suficientă încredere în
realitatea obiectivă a faptei comise, de multe ori, în special, în ultima perioadă, aceasta se dovedeşte
a fi prea lentă comparativ cu viteza şi modul de operare al infractorilor, respectiv devine mai puţin
eficientă pentru prevenirea la timp
a infracţiunilor, identificarea rapidă a făptaşilor şi a coparticipanţilor la infracţiune, stabilirea locului în care aceştia se eschivează de
la răspundere etc. Nerealizarea la
timp a reţinerii infractorului poate
întârzia procesul luni şi chiar ani
de zile sau, şi mai rău, poate conduce la expirarea termenelor de
prescripţie şi crearea în cadrul societăţii a sentimentului de evitare
a pedepsei.
Anume în sprijinul soluţionării
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acestui gen de probleme (sarcini)
intervine activitatea specială de
investigaţii cu toate instrumentele
ei juridice de obţinere a informaţiilor care, deşi, nu se bucură atât de
mult de credibilitate, în schimb,
sunt obţinute mult mai rapid şi în
baza cărora se poate asigura buna
desfăşurare a urmăririi penale. În
cadrul activităţii speciale de investigaţii persoana care furnizează informaţii nu doar că nu este
prevenită despre răspunderea pentru depoziţii false dar, de cele mai
multe ori, nici nu cunoaşte sau nuşi dă seama că discută cu un agent
al serviciilor speciale.
Nu intrăm în amănuntele procedeelor tactice de obţinere a informaţiilor, aceasta depăşind limitele prezentei lucrări, însă vrem să
accentuăm o dată în plus asupra
faptului că în activitatea de urmărire penală accentul se pune pe
siguranţa informaţiilor, iar în activitatea specială de investigaţii accentul stă pe operativitatea obţinerii lor. Nu în zădar legea anterioară
se numea ”cu privire la activitatea
operativă de investigaţii”.
Cele spuse nu trebuie înţelese
în sensul diminuării valorii informaţiilor obţinute pe calea activităţii speciale de investigaţii. Informaţiile obţinute pe această cale
sunt foarte preţioase, în primul
rând, sub aspectul operativităţii
lor, acestea oferind oportunitatea
realizării măsurilor de neamânat,
de înlăturare a prejudiciilor iminente, deseori chiar foarte mari şi
irecuperabile. Se poate întâmpla,
însă, ca aceste informaţii să nu fie
adevărate, demonstrându-se întrun final că în discuţia interceptată, de exemplu, s-a minţit, sau s-a
urmărit o manipulare, o dezinformare, atunci atare situaţii necesită tratate ca pe nişte alarme false.
Folosirea, însă, a acestor informaţii în calitate de probe fără a trece

examenul procesual penal poate
conduce la condamnarea persoanelor nevinovate.
Includerea în CPP a unui şir
de măsuri speciale de investigaţii
vorbeşte despre dorinţa legiuitorului de a acorda mai multă valoare
informaţiilor obţinute prin aceste
instrumente juridice, anume sub
aspectul probatoriului penal şi
acest pas este pe deplin înţeles mai
ales în condiţiile în care acumularea probelor prin căile tradiţionale
devine din ce în ce mai dificilă.
Lumea criminală se autoperfecţionează continuu şi foloseşte la
maxim toate inovaţiile progresului tehnico-ştiinţific. Totodată,
trebuie de menţionat că doar prin
simpla introducere a respectivelor
procedee speciale în legea procesuală nu sporeşte cu nimic gradul
de credibilitate al informaţiilor
obţinute astfel.
Prin urmare, ajungem la concluzia că informaţiile obţinute prin
procedee speciale, indiferent de
cum se vor numi ele în viitor (măsuri, metode, tehnici, acţiuni etc.),
nu trebuie folosite direct ca probe
în procesul penal, dar necesită să
parcurgă o procedură prealabilă
de verificare sub toate aspectele
procedurii penale. Anume aceasta
s-a urmărit în prevederile alin.(4)
al art.93 CPP al RM menţionându-se: Datele de fapt obţinute prin
activitatea specială de investigaţii
pot fi admise ca probe numai în
cazurile în care ele au fost administrate şi verificate prin intermediul mijloacelor prevăzute la alin.
(2), în conformitate cu prevederile
legii procesuale, cu respectarea
drepturilor şi libertăţilor persoanei sau cu restricţia unor drepturi
şi libertăţi autorizată de către instanţa de judecată.
Aşadar, ţinând cont de cele indicate mai sus, precum şi de faptul
că noţiunea ar trebui să cuprindă

doar semnele generale, esenţiale
şi necesare care caracterizează un
anumit obiect [15] se poate spune
că activitatea specială de investigaţii este un gen legal şi complex de acte fizice şi intelectuale
ale organelor specializate de stat
orientate spre obţinerea operativă
şi prioritar în mod ascuns a informaţiilor corespunzătoare în vederea realizării anumitor sarcini
concrete prevăzute de lege.
La elaborarea acestei definiţii
au fost considerate şi remarcile
unor experţi potrivit cărora termenul „activitate” din noţiunea legală
a activităţii speciale de investigaţii
presupune, în accepţiunea generală, un ansamblu de acte fizice, intelectuale şi morale făcute în scopul obţinerii unui anumit rezultat,
iar prin „procedură” – totalitatea
actelor şi a formelor îndeplinite
în cadrul activităţii desfăşurate de
un organ de jurisdicţie, de executare sau de alt organ de stat. Astfel, noţiunea de activitate este mai
cuprinzătoare decât cea de procedură, şi nu poate fi definită prin
ultima [16].
Totodată remarcăm şi faptul că
există o inconsecvenţă între sarcinile indicate în definiţia legală
a activităţii speciale de investigaţii şi cele incluse în art.2 al Legii
59 în care sunt expres enumerate
sarcinile activităţii speciale de investigaţii. Astfel, asigurarea securităţii statului, ordinii publice,
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor este
prevăzută în definiţie, dar lipseşte
în art.2 al Legii indicate. În acelaşi
context menţionăm şi faptul că,
deoarece sarcinile activităţii speciale de investigaţii sunt stipulate
separat, nu este cazul să fie indicate şi în definiţia acesteia, devenind
o noţiune prea voluminoasă, iar o
simplă referinţă la ele ar fi suficientă.
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Referitor la caracterul public al
activităţii speciale de investigaţii,
considerăm că acest semn nu este
specific doar activităţii speciale de
investigaţii, el fiind valabil şi în
cazul activităţii de urmărire penală, respectiv locul acestuia în definiţie este inutil. Totodată, caracterul operativ al informaţiilor obţinute, după cum am arătat anterior,
este un semn esenţial al activităţii
speciale de investigaţii şi trebuie
să se regăsească în definiţie.
În concluzie, având în vedere
că de mai mulţi ani se lucrează la
proiectul de modificare a legislaţiei în domeniul activităţii speciale de investigaţii, iar una dintre
problemele fundamentale este
definirea acesteia, intervenim cu
propunerea să fie folosită definiţia
elaborată în această lucrare: „Activitatea specială de investigaţii
este un gen legal şi complex de
acte fizice şi intelectuale ale organelor specializate de stat orientate
spre obţinerea operativă şi prioritar, în mod ascuns, a informaţiilor
corespunzătoare în vederea realizării anumitor sarcini concrete
prevăzute de lege”.
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Обязательства, возникающие вследствие причинения
вреда
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сотрудник Института юридических, политических и социологических исследований
В статье освещаются обязательства, возникающие вследствие причинения вреда, условия их возникновения и
способы возмещения причиненного вреда.
Актуальность темы обусловлена отсутствием комплексного исследования обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, и недостатками законодательства, регулирующего эти обязательства.
Ключевые слова: обязательство, гражданско-правовая ответственность, материальный вред, моральный
вред.

Obligations arising from injury
The article highlights the obligations arising from harm, the conditions for their occurrence and methods of compensation
for harm.
The relevance of the topic is due to the lack of a comprehensive study of the obligations arising from harm, and the
shortcomings of the legislation governing these obligations.
Keywords: obligation, civil liability, material damage, moral damage.

И

зложение
основного
материала. Обязательства, возникающие вследствие
причинения вреда, регулируются ст. 1398-1424 Гражданского
кодекса Республики Молдова
(далее – ГК РМ) № 1107-XV от
06.06.2002 года.[1]
Обязательством
считается
«относительное
гражданское
правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязан совершить в пользу другого
лица (кредитора) определенное действие, как то: передать
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., или
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет
право требовать от должника
исполнения его обязательства».
[2] Данное определение не совсем точно, т.к. все гражданскоправовые отношения делятся на
2 группы: относительные и абсолютные.
Относительные правоотношения характеризуются тем,
что их субъектами являются

субъекты договорных отношений. Круг субъектов договорных обязательств точно определен договором.
Для абсолютных правоотношений, к которым относятся
правоотношения собственности и др., характерно, что круг
обязанных субъектов точно не
определен и поэтому любое
лицо, нарушившее право собственности другого физического или юридического лица, обязано возместить причиненный
этим нарушением материальный и моральный вред.
Все
гражданско-правовые
обязательства принято делить
на договорные и внедоговорные, т.е. деликтные, обязательства.[3]
Договорная ответственность
– это вид гражданско-правовой
ответственности, применяемой
за нарушение одной из сторон
договора имеющихся между сторонами гражданско-правовых
обязательств.
Внедоговорная, или деликт-

ная, ответственность – это
установленная статьями 13981424 ГК РМ юридическая имущественная
ответственность.
Лицо, причинившее вред другому лицу, нарушает не конкретную свою обязанность перед
другим лицом, а нарушает общую для всех без исключения
физических и юридических лиц
обязанность воздержаться от
нарушения субъективного права другого лица. Внедоговорная
ответственность применяется в
случае нарушения одним лицом
абсолютного правоотношения,
в частности, правоотношения
собственности.
Общие условия применения
внедоговорной, или деликтной,
ответственности установлены
ст. 1398 ГК РМ, в соответствии
с которой лицо, которое виновно совершило неправомерные
действия по отношению к другому лицу, обязано возместить
имущественный вред, а в предусмотренных законом случаях
– также и моральный вред, при-
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чиненные действием или бездействием.
Вред, причиненный правомерными действиями или при
отсутствии вины, подлежит возмещению только в случаях, прямо предусмотренных законом.
Лицо, не являющееся причинителем вреда, обязано возместить его только в случаях, прямо предусмотренных законом.
Вред не подлежит возмещению, если он причинен по
просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя не нарушают нормы этики и
морали.
Внедоговорная ответственность применяется, если имеются 4 условия:
1. противоправное действие
причинителя вреда,
2. наличие вреда,
3. причинная связь между
противоправным поведением
правонарушителя и вредом,
4. вина причинителя вреда в
форме умысла или неосторожности.
Противоправным поведением считается поведение, противоречащее законодательству.
Вред, причиненный правомерным поведением, т.е. поведением, не противоречащим
закону, возмещается только в
случаях, предусмотренных законом.
Причинение вреда является
вторым обязательным условием
применения внедоговорной, или
деликтной, ответственности.
Вред может выражаться в
уничтожении, порче, повреждении или утрате имущества или
в повреждении здоровья или
смерти потерпевшего.
Причинная связь между противоправным поведением причинителя вреда и причиненным
вследствие этого вредом будет

иметь место, если вред причинен вследствие противоправного поведения причинителя, а не
вследствие других причин.
Вина причинителя вреда является четвертым обязательным
условием применения внедоговорной, или деликтной, ответственности.
Вина причинителя вреда может быть в форме умысла или
неосторожности.
Статья 1398 ГК РМ не устанавливает презумпцию вины
причинителя вреда.
При рассмотрении искового
заявления о возмещении вреда
судебная инстанция должна будет руководствоваться частью
(1) ст. 118 Гражданского процессуального кодекса Республики
Молдова (далее – ГПК РМ) №
225-XV от 30.05.2003 года, согласно которой каждая сторона
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается
как на основание своих требований и возражений, если законом
не установлено иное.[4]
Вывод. Отсюда можно сделать вывод, что, если истец не
докажет вину причинителя вреда, суд должен отказать в иске,
что нередко случается на практике.
Предложение. Полагаем необходимым предложить Парламенту РМ дополнить ст. 1398
ГК РМ нормой, в соответствие
с которой причинитель вреда
освобождается от ответственности, только если он докажет, что
вред причинен не по его вине.
Презумпция вины причинителя вреда была установлена ГК
РМ, утратившего силу в связи с
вступлением в силу ГК РМ №
1107-XV от 06.06.2002 г.
Презумпция вины причинителя вреда установлена также
частью 2 ст. 1064 Гражданского
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кодекса Российской Федерации
(часть вторая), согласно которой лицо, причинившее вред,
освобождается от возмещения
вреда, если докажет, что вред
причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено
возмещение вреда независимо
от вины причинителя вреда.[5]
Ответственность за вред,
причиненный несовершеннолетними и недееспособными
лицами, установлена ст. 14061409 ГК РМ.
Юридическая ответственность за вред, причиненный лицами, не достигшими возраста
14 лет, установлена ст. 1406 ГК
РМ, согласно которой вред, причиненный несовершеннолетним
в возрасте до 14 лет, возмещается его родителями (усыновителями) или опекуном, если
они не докажут, что вред возник
не по их вине в осуществлении
надзора или воспитании.
Если несовершеннолетний
в возрасте до 14 лет причинил
вред в то время, когда находился под надзором учебного заведения, воспитательного или лечебного учреждения либо лица,
обязанного осуществлять надзор за ним на основании договора, эти учреждения или лица
отвечают за причиненный вред,
если они не докажут, что вред
возник не по их вине.
Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, учебных
заведений, воспитательных и
лечебных учреждений по возмещению вреда, причиненного
несовершеннолетним, не прекращается с достижением им
совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда.
Ответственность за вред,
причиненный лицами, не достигшими возраста 14 лет, не-
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сут его родители (усыновители),
опекуны.
При этом вина родителей и
др. лиц презюмируется и, следовательно, они обязаны возместить вред, причиненный детьми в возрасте до 14 лет, если не
докажут, что вред причинен не
по их вине в осуществлении ими
надзора за воспитанием детей.
Родитель, проживающий отдельно от своего ребенка, не достигшего возраста 14 лет, может
быть освобожден от обязанности возмещения вреда, причиненного его ребенком, лишь в
случае, если он по вине другого
родителя был лишен возможности участвовать в воспитании
ребенка.
Юридическая
ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, установлена
ст. 1407 ГК РМ, которая гласит:
«Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно
несет ответственность за причиненный вред на общих основаниях.
В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет нет имущества или доходов,
достаточных для возмещения
причиненного им вреда, вред
должен быть возмещен полностью или в недостающей части
его родителями (усыновителями) или попечителем, если они
не докажут, что вред возник не
по их вине.
Обязанность родителей (усыновителей) или попечителей по
возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается
по достижении причинившим
вред совершеннолетия, а также

когда у него до достижения совершеннолетия появятся имущество или доходы, достаточные для возмещения вреда».
За вред, причиненный лицом,
признанным недееспособным,
отвечает его опекун или учреждение, обязанное осуществлять
за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по их
вине.
Согласно ст. 1408 ГК РМ за
вред, причиненный лицом, признанным недееспособным, отвечает его опекун или учреждение, обязанное осуществлять
за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по их
вине.
Обязанность опекуна или
учреждения по возмещению
вреда, причиненного лицом,
признанным недееспособным,
не прекращается и в случае восстановления его дееспособности.
Если опекун, призванный к
ответственности в соответствии
с частью (1) за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего, умер либо не имеет
достаточных средств для возмещения вреда, а сам причинитель
располагает такими средствами,
судебная инстанция с учетом
имущественного
положения
потерпевшего и причинителя,
а также других обстоятельств
вправе принять решение о возмещении вреда полностью или
частично за счет причинителя.
Гражданско-правовая
внедоговорная ответственность за
вред, причиненный источником
повышенной опасности установлена ст. 1410 ГК РМ, которая гласит: «Лица, деятельность
которых связана с повышенной
опасностью для окружающих
(эксплуатация
транспортных
средств, оборудования, меха-

низмов, использование электроэнергии, взрывчатых веществ,
осуществление строительных
работ и др.), обязаны возместить
вред, причиненный источником
повышенной опасности, если не
докажут, что вред возник вследствие форс-мажорных обстоятельств (за исключением случаев, когда вред возник вследствие эксплуатации воздушного
транспортного средства) или
умысла потерпевшего.
Обязанность
возмещения
вреда возлагается на лицо, которое владеет источником повышенной опасности на праве
собственности или на другом
законном основании, либо на
лицо, которое взяло на себя обязанность охраны этого источника.
Владелец источника повышенной опасности не отвечает
за причиненный вред, если докажет, что источник выбыл из
обладания владельца в результате противоправных действий
третьих лиц. В таком случае
ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, несет лицо,
противоправно завладевшее источником. В той мере, в которой
владелец источника повышенной опасности виновен в том,
что источник выбыл из его обладания, он отвечает за вред солидарно с лицом, противоправно
завладевшим источником.
Владельцы источников повышенной опасности несут солидарную ответственность за
вред, причиненный в результате
взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам.
Вред, причиненный владельцам источников повышенной
опасности в результате взаимо-
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действия этих источников, возмещается в соответствии с положениями ст.1398».
Учёные по-разному определяют понятие «источник повышенной опасности».
Так, Майданник Л.А и Сергеева Н.Ю. полагают, что под
источником повышенной опасности понимаются предметы,
вещи, оборудование, находящиеся в процессе эксплуатации
и создающие при этом (т. е. в
процессе эксплуатации) повышенную опасность для окружающих.[6]
Данное определение понятия
«источник повышенной опасности» считаем абстрактным,
не отражающим сущность этого
понятия, легальное определение
которого содержится в ст. 1410
ГК РМ.
Источниками повышенной
опасности, в частности, являются автотранспортные средства, электрические, тепловые
источники повышенной опасности, радиоактивные источники, химические (отравляющие,
взрывчатые, воспламеняющиеся
вещества, в том числе и газовые
баллоны).[7]
Владелец источника повышенной опасности обязан возместить причиненный источником повышенной опасности
вред даже в том случае, если
вред был причинен случайно,
т.е. не по вине владельца источника повышенной опасности.
Способы возмещения причиненного вреда установлены ст.
1416 ГК РМ.
Согласно части (1) ст. 1416
ГК РМ судебная инстанция
устанавливает способ возмещения вреда в зависимости от обстоятельств. Судебная инстанция выносит решение, отличающееся от требования потерпев-

шего, только по обоснованным
причинам.
Согласно части (2) ст. 1416
ГК РМ, вынося решение о возмещении вреда, судебная инстанция обязывает причинившее его лицо предоставить вещь
того же рода и качества, исправить поврежденную вещь или
возместить убытки полностью в
денежном эквиваленте.
Как правило, материальный
ущерб возмещается в денежном
выражении.
Согласно части (3) ст. 1416
ГК РМ размер возмещения в
денежном эквиваленте устанавливается судебной инстанцией
в зависимости от размера вреда на дату вынесения решения.
Потерпевший может требовать
дополнительного возмещения
за вред, возникший после вынесения решения.
Часть (3) ст. 1417 ГК РМ
применяется в случаях, когда
состояние6 здоровья потерпевшего, которому была причинена
травма, после вынесения решения суда о возмещении вреда,
причиненного здоровью, ухудшилось, что требует дополнительных расходов на лечение и
реабилитацию.
Причинитель ущерба обязан
возместить потерпевшему не
только материальный, но и моральный ущерб в соответствии
со ст. 1422 ГК РМ.
Согласно ст. 1422 ГК РМ в
случае причинения лицу морального вреда (нравственных
или физических страданий) посредством деяний, посягающих
на его личные неимущественные права, а также в других
предусмотренных законом случаях судебная инстанция вправе
обязать ответственное за вред
лицо возместить его в денежном
эквиваленте.
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Моральный вред возмещается независимо от наличия и размера имущественного вреда.
Моральный вред возмещается независимо от вины совершившего неправомерное действие лица в случае, когда вред
причинен вследствие незаконного осуждения, незаконного
привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения меры пресечения в виде
предварительного заключения
под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения
административного взыскания
в виде ареста, неоплачиваемого труда в пользу общества и в
других случаях, предусмотренных законом.
Предложение. Считаем необходимым изменить ст. 1422
ГК РМ, установив, что моральный вред взыскивается в случае
нарушения не только личных неимущественных прав потерпевшего, но и в случае нарушения
его имущественных прав и что
причинитель обязан доказать
отсутствие морального вреда,
причиненного потерпевшему.
Очевидно, что даже причинение материального вреда
причиняет потерпевшему моральный вред. Например, в случае повреждения автомашины
потерпевший вынужден нести
дополнительные расходы по её
ремонту, обращаться в судебные инстанции и испытывать
при этом моральные страдания.
Возмещение вреда производится, как правило, в судебном порядке.
Потерпевший должен обратиться в суд первой инстанции
с исковым заявлением, содержание которого должно соответствовать части (2) ст. 166 ГПК
РМ, согласно которой исковое
заявление должно содержать:
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а) наименование судебной
инстанции, в которую подается
заявление;
b) имя или наименование
истца, его место жительства
или место нахождения, государственный идентификационный
номер (IDNO) для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей и персональный
идентификационный
номер
(IDNP) для физических лиц;
если истцом является юридическое лицо – его банковские реквизиты, имя представителя и его
адрес в случае, когда заявление
подается представителем; если
истец проживает за рубежом, –
адрес в Республике Молдова, по
которому ему могут направляться все сообщения о процессе;
b1) номер телефона и другие контактные данные истца–
физического лица; номер телефона, адрес электронной почты,
зарегистрированный в Интегрированной программе управления
делами, и другие контактные данные истца–юридического лица;
с) имя или наименование ответчика, его место жительства
или место нахождения;
с1) номер телефона, факса,
адрес электронной почты или
другие контактные данные ответчика, если истец располагает
такой информацией;
c2) фамилию, имя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, зарегистрированный
в Интегрированной программе
управления делами, и другие
контактные данные представителя истца;
d) в чем заключается нарушение или угроза нарушения прав,
свобод или законных интересов
истца и его требование;

е) фактические и правовые
обстоятельства, на которых истец основывает свое требование, и все доказательства, которыми располагает истец на момент подачи заявления;
е1) перечень прилагаемых доказательств;
е2) перечень истребуемых доказательств;
е3) ходатайства об истребовании доказательств, назначении
экспертизы, назначении/отводе
эксперта, другие заявленные ходатайства;
f) требование истца к ответчику;
g) цену иска, если иск подлежит оценке;
h) сведения о соблюдении досудебного порядка разрешения
спора, если таковой установлен
законом для такого рода споров
или предусмотрен договором
сторон;
i) перечень прилагаемых к
заявлению документов.
Согласно части (1) ст. 167
ГПК РМ к исковому заявлению
прилагаются:
а) копии исковых заявлений
и письменных доказательств,
удостоверенные стороной под
собственную ответственность,
по числу участвующих в деле
ответчиков и третьих лиц, если
они у них отсутствуют, и ряд
копий для судебной инстанции. Копии сертифицируются
стороной на соответствие оригиналу. Если письменные доказательства и исковое заявление
составлены на иностранном
языке, судебная инстанция распоряжается о представлении их
в переводе в установленном законом порядке;
a1) копия удостоверения лич-

ности истца–физического лица;
b) документы, подтверждающие уплату государственной
пошлины;
с) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых
истец основывает свое требование, копии этих документов для
ответчиков и третьих лиц, если
они у них отсутствуют;
таковой установлен законом
или предусмотрен договором
сторон;
e) документ, удостоверяющий полномочия представителя.
f) копия ходатайства об истребовании доказательств
g) копия ходатайства о назначении экспертизы;
h) копия ходатайства о назначении/отводе эксперта;
i) копии других заявленных
ходатайств.
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