
Victor PUȘCAȘ. Consolidarea statalității repu-
blicii moldova în contextul actelor juridice – 660 
de ani de la întemeierea Țării moldovei .............

Mihai CORJ. Abuz de drept al guvernului și par-
lamentului republicii moldova  sau cum excepția 
devine regulă .......................................................

Igor BÂCU. Dreptul la o instanță de judecată in-
dependentă – garanție a unui proces echitabil ....

Andriana COTOROBAI. Aspecte particulare 
ale tacticii audierii martorilor la infracțiunile de 
corupție în românia ............................................

Lilian BELIBOV. Despre formarea experților ju-
diciari în republica moldova .............................

Mihai COSTEA. Grafoscopia judiciară ca ramură 
a tehnicii criminalistice: obiect, sistem, metode .

Б. СОСНА, Р. МОРОЗ. Исполнительный ко-
декс РМ содержит положения, требующие 
важной доработки .............................................

Александру СОСНА,  Р. МОРОЗ. право на 
справедливое судебное разбирательство в раз-
умный срок ........................................................

Ярослав БИЛЯЕВ. Обобщение мирового опы-
та государственной политики социальной мо-
бильности молодежи .........................................

А. ДОВЖЕНКО. Историко-правовые условия 
становления категории киберпреступности в 
международном и национальном праве ..........

4

8

19

25

33

36

41

46

51

55

SUMAR

LEGEA ŞI VIAŢA
Publicaţie ştiinţifico-practică

ISSN 1810-309X

Întreprindere de stat
Fondator – Agenția Proprietății Publice

Certificat de înregistrare 
nr. 10202264 din 11.02.1993

Publicaţie acreditată de Consiliul 
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei prin 
Hotărârea nr. 169 din 21.12.2017

Revista este inclusă în baza științifică 
internațională Index Copernicus International 

(Republica Polonă)
Tipul C

Asociaţi: Curtea Constituţională, Curtea Supremă de 
Justiţie, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie 
Aplicată, Institutul de cercetări Juridice și Politice al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Academia ,,Ştefan cel 
Mare” a MAI, Universitatea de Stat ,,B. P. Hasdeu” 
(Cahul), Universitatea Slavonă, Universitatea ,,Spiru 
Haret” (Constanţa), Universitatea ,,Petre Andrei” 
(Iaşi), Universitatea de Stat din Herson (Ucraina). 

Se editează din ianuarie 1991

Nr. 5(329) 2019
Redactor-şef L. Arsene,

dr. h. c. mult.
Colegiul de redacţie:

Gh. Alecu, doctor în drept, profesor universitar 
(Constanța, România); T. Barzo, doctor hab. în drept, 
profesor, (Miskolc, Ungaria); V. Bujor, doctor în drept, 
prof. univ.; Gh. Costachi, doctor hab.în drept, profesor 
univ.; V. Cușnir, doctor hab.în drept, profesor univ.; 
D. Garadjaev, doctor în drept, profesor, Judecător 
la Curtea Constituțională (Bacu, Azerbaidjan); E. 
Haritonov, doctor hab., profesor, membru cor. al AND 
(Odesa, Ucraina); E. Ișcenco, doctor hab. în drept, 
profesor (Moscova, FR); T. Kolomoeț, doctor hab. în 
drept, profesor (Zaporojie, Ucraina); J. Kovac, doctor 
hab. în drept, profesor, Universitatea Paneuropeană 
(Bratislava, Slovenia); A. Lonciacov, doctor hab. în 
drept, profesor (Habarovsk, FR); V. Stratonov, doctor 
hab. în drept, profesor (Herson, Ucraina); V. Șepitico, 
doctor hab. în drept, profesor, membru cor. al AND 
(Harcov, Ucraina).

Adresa redacţiei:
Casa presei, et. 5

str. Puşkin 22, mun. Chişinău, MD - 2012, 
Republica Moldova
Tel.: 022-233 790; 

022-234 132 (contabilitatea)
E–mail: legea_zakon@mail.ru

Index: RM 77030
© Legea şi viaţa

Pagina web: www.legeazakon.md
www.legeasiviata.in.ua



4 MAI 2019

Acum 660 de ani pe harta Eu-
ropei a apărut un nou stat – 

Țara Moldovei. Noua formațiune 
statală întemeiată în anul 1359 dis-
punea de un șir de elemente con-
temporane caracteristice statului: 
populație, teritoriu, frontiere, pute-
re politică decisivă, limbă și altele. 
Formațiunea ca stat, a fost recunos-
cută în context internațional la 2 fe-
bruarie 1365, prin diploma regală a 
suveranului statului vecin, ce era o 
mare putere regională în Europa de 
atunci – regatului Ungariei [31].

Noul stat, Țara Moldovei, dis-

punea și de un sistem de drept, fie 
fiind și el aflat în starea sa incipi-
entă, conturată potrivit practicilor 
statelor medievale. 

Instituția politico-administra-
tivă supremă a statului o asigura 
Domnitorul, fiind nu numai su-
veranul țării, dar și șeful întregii 
administrații centrale. Domnitorul 
era și judecătorul suprem, care la 
judecarea conflictelor se călăuzea 
de obiceiurile pământului – reguli 
tradiționale nescrise. 

La Universitatea de Studii Eu-
ropene din Moldova a fost organi-

zată o conferință la tema „Evoluția 
constituționalismului în Repu-
blica Moldova”. Participanții la 
conferință au analizat fenomenul 
constituționalismului, începând 
cu perioada formării statalității 
moldovenești și până în ziua de as-
tăzi. Un tânăr cercetător, în refera-
tul prezentat în cadrul conferinței, 
a ajuns la concluzia că „statul mol-
dovenesc - Țara Moldovei, a pur-
ces pe calea dezvoltării/construirii 
propriului sistem de drept odată cu 
formarea statalității moldovenești” 
[21]. Nu putem să nu fim de acord 

CZU: 342.15:94(478)

CONSOLIDAREA STATALITățII REPUBLICII MOLDOVA ÎN 
CONTEXTUL ACTELOR JURIDICE – 660 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA 

țăRII MOLDOVEI

Victor PUȘCAȘ,
doctor în drept, conferențiar universitar,  USEM

Faptele istorice confirmă întemeierea Țării Moldovei în 1359 și recunoașterea ei ca stat la 2 februarie 1365, unirea Țării 
Moldovei cu Valahia în 1859, formarea României în 1862 și recunoașterea ei ca stat în 1878. Însă unii cercetători ai istori-
ografiei contemporane atât din România, cât și unii colegi de ai lor din Republica Moldova fac tot posibilul ca aceste fapte 
să fie date uitării și să se memorizeze numai informația despre România.

Autorul nu pune la îndoială statalitatea României, dar cercetează statalitatea Moldovei medievale, moderne și contem-
porane și ajunge la concluzia că anume Moldova, Moldova de Răsărit din 27 august 1991 – Republica Moldova, cum este 
recunoscută în Declarația de Suveranitate, din 23.06.1990, „are istorie proprie, cultură și tradiții milenare”. Cercetările 
prezentului material s-au axat la studierea și stabilirea sistemului național de drept. Concluzia – necătând la întreruperea 
continuității juridice a statului moldovenesc, Republica Moldova a dispus de o identitate constituțională în dezvoltare și de 
un patrimoniu constituțional propriu.

Cuvinte-cheie: Condicile, colecțiile legiuirilor, cronică, pravilă, hrisov, constituție, dreptul moldovenesc, identitate 
națională, identitate constituțională, patrimoniu constituțional.

STRENGTHENING THE STATEHOOD OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
IN THE CONTEXT OF LEGAL ACTS - 660 yEARS SINCE THE FOUNDING OF THE 

MOLDOVAN STATE

Victor PUȘCAȘ,
PhD in Law, Associate Professor, University of European Studies of Moldova, 

Historical facts confirm the founding of Moldavia in 1359 and its recognition as a state at February 2, 1365, the union of 
Moldavia with Wallachia in 1859, forming of Romania in 1862 and its recognition as a state in 1878. However, some scho-
lars of contemporary historiography both in Romania and some of their colleagues from Moldova use all the possibilities 
for these facts to be forgotten and to memorize only the information about Romania.

The author does not question the statehood of Romania, but examines the statehood of modern and contemporary 
medieval Moldavia and concludes that Moldova, the Eastern Moldova of August 27, 1991 - the Republic of Moldova, as 
acknowledged in the Declaration of Sovereignty of 23.06.1990, has its own history, culture and millenary traditions.”The 
research of this material is focused on studying and establishing the national law system. The conclusion - notwithstanding 
the interruption of the legal continuity of the Moldovan state, the Republic of Moldova has a constitutional identity in de-
velopment and its own constitutional patrimony.
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cu această concluzie. Sistemul 
moldovenesc de drept s-a dezvoltat 
pe calea reglementărilor juridice 
potrivit realităților existente peri-
oadelor istorice respective. 

Precum apreciază profeso-
rul universitar, doctor habilitat în 
științe istorice, domnul Alexandru 
Roman [38], în manualul său recent 
publicat „Istoria prava Moldovî”, 
la dezvoltarea sistemului de drept 
moldovenesc au contribuit, mai în-
tâi de toate Condicile și colecțiile 
legiuirilor, ideile cărora își iau în-
ceputul încă în secolul XIV, con-
comitent cu întemeierea Țării Mol-
dovei. Aceste Condici conțineau 
nu numai norme religioase, dar și 
norme ale dreptului civil și penal. 
Unele dintre ele se compuneau în 
sânul lăcașurilor sfinte, altele se în-
tăreau de puterea politică.

În timpul domniei lui Ștefan cel 
Mare (1457-1504) [19] funcționa 
Cronica de la Bistrița care regle-
menta structura statului feudal ca o 
putere centrală consolidată. 

Cercetătorii mai numesc „Pra-
vila de la Bisericani” (1512) [17], 
„Pravila de la Neamț” (1557) [17], 
„Pravila de la Putna” (1581) [17], 
„Pravila de la Bistrița Moldoveană” 
(1618), „Pravila lui Vasile Lupu” 
(1646) [45] recunoscută în une-
le izvoare ca „Pravila Moldovei”, 
„Hrisovul lui Constantin Mavro-
cordat” (1741) – cunoscut în Eu-
ropa sub numele de “Constituție”, 
fiind publicat în revista franceză 
“Mercure de France” [20].

Nu putem să nu amintim de în-
cercările ulterioare ale societății 
moldovenești de a adopta legile 
fundamentale ale statului. Se poa-
te vorbi de Constituția „Cărvu-
narilor” de la Iași din 1822 [18]. 
Ea prevedea principii inspirate de 
Declarația franceză a drepturilor 
omului și cetățeanului din 1789, 
generată de Marea Revoluție Fran-
ceză din 1789. Însă Constituția 
„Cărvunarilor” a rămas ca proiect, 
nefiind realizat din cauza afectării, 
cum se afirma, a intereselor impe-
riilor rus și otoman. 

Aceeași soartă a împărtășit și 
proiectul Constituției Republicii 
Democratice Moldovenești din 
ianuarie 1918 (publicat pentru 
discuții în ziarul „Sfatul Țării”, dar 

neadoptat deja după impunerea vo-
tului din 27.03.1918) [43]. 

Orientarea spre conducerea 
efectivă a Moldovei de Răsărit, de 
către organul reprezentativ – Sfatul 
Suprem prevedea și „Așezământul 
organizării Basarabiei din 
29.04.1818. Acest document juri-
dico-administrativ prevedea păs-
trarea identității naționale a mol-
dovenilor și recunoașterea limbii 
oficiale – limba moldovenească. 

Însă cu regret, regulile pro-
gresive ale „Așezământului” au 
funcționat doar până în 1828, fiind 
mai apoi înlocuite cu reguli de gu-
vernare prin care patria moldoveni-
lor a fost transformată într-o guber-
nie ordinară a imperiului rus. 

Realitatea istorică cunoaște și 
alte acte juridice, care ne permit să 
afirmăm că atât în perioada medi-
evală, cât și cea, numită în Europa 
secolelor XVIII-XIX, ca modernă, 
„dreptul moldovenesc capătă un 
caracter exclusiv național din toa-
te punctele de vedere: percepțional, 
personal și lingvistic ” [21] și me-
rită să fie recunoscut și studiat ca 
o disciplină obligatorie în spațiul 
academic al Republicii Moldova. 

Vorbesc despre statuarea 
dreptului moldovenesc luând 
în considerație și condițiile de 
existență a statului care, după 
afirmațiile lui Grigore Ureche, 
Moldova s-a dezvoltat, aflându-se 
„în calea tuturor răutăților” [44], fi-
ind așezată geografic la intersecția 
imperiilor Roman de Răsărit/bi-
zantin (476-1453), Otoman (1223-
1923), Rus (1721-1917), Habsbur-
gic (până în 1867) și Austro-ungar 
(1867-1918), la intersecția a trei 
culturi mondiale (slavonă, latină și 
orientală), la intersecția a trei reli-
gii și trei ideologii [34]. La acest 
capitol vom constata și faptul, că 
Moldova de Răsărit din interfluvi-
ile Nistru, Prut-Dunăre, n-a parti-
cipat la formarea Statului Român 
ce s-a produs acum 160 de ani, în 
1862. Ea s-a aflat în componența 
Rusiei Țariste mai mult de o sută 
de ani, 22 de ani în componența 
României regale, peste 50 de ani în 
componența Uniunii Sovietice.

Însă, poporul nostru, dornic de 
libertate, pe parcursul secolelor 
și-a păstrat identitatea națională – 

moldoveni și limba maternă – mol-
dovenească, iar statul și-a îndepli-
nit misiunea sa, la nivel regional, în 
toate perioadele sale de existență – 
protejarea drumului comercial din 
nordul Europei spre Marea Neagră, 
numit – „Drumul comercial mol-
dovenesc”, apărarea creștinității, 
păstrarea coridorului între Vest și 
Est, astăzi numit de unii cercetători 
„Podul de aur” între două părți ale 
Europei: Răsărit și Asfințit [25; 36; 
39, p. 296-316]. 

Atunci când se studiază dez-
voltarea constituțională a Repu-
blicii Moldova, constituționaliștii 
moldoveni cercetează dezvoltarea 
statului moldovenesc în context, 
nu numai cu actele juridice funda-
mentale ale Moldovei medievale și 
a perioadei istorice moderne, dar 
și în context cu Constituțiile RAS-
SM din 1925 și 1938 și, mai ales, 
cu Constituțiile RSSM din 1941 și 
1978 [23; 16; 24].

Însă statalitatea Republicii Mol-
dova la nivel contemporan s-a aflat 
în deplină desfășurare și consolida-
re la sfârșitul și începutul anilor 80-
90 ai secolului trecut.

Cum menționează primul 
Președinte al Parlamentului, și 
primul Președinte al Republicii 
Moldova, domnul Mircea Snegur, 
la începutul anilor „90”, în fața 
societății și a statului stăteau obiec-
tivele: 

”Organizarea cadrului poli-- 
tic și juridic al statului;

Pregătirea premiselor pentru - 
deetanizarea patrimoniului obștesc 
și trecerea la economia de piață;

Crearea condițiilor prielnice - 
pentru emanciparea intelectuală a 
poporului, angajarea lui în circu-
itul valorilor spirituale și morale, 
dominante în spațiul european” 
[42].

Legea N3464 din 31.08.1989, 
semnată de domnul Mircea Sne-
gur în calitate de Președinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem, 
a recunoscut necesitatea de a lua 
sub ocrotirea statului limba mol-
dovenească ca limbă de stat, care 
nu este altceva decât una din-
tre premisele existenței națiunii 
moldovenești în cadrul formației 
sale național-statale suverane. În 
partea introductivă a Legii este di-
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rect stipulat că Legea nr. 3464 „are 
menirea să contribuie la realizarea 
suveranității depline a republicii” 
[7] .

O însemnătate istorică pentru 
statalitatea Republicii Moldova 
o are Declarația de Suveranitate 
din 23.06.1990 [4]. Primul Parla-
ment de legislatura a XII-a, ales 
în mod democratic, a recunoscut 
în acest act istoric, că „înțelegând 
responsabilitatea istorică pentru 
soarta Moldovei, care are istorie 
proprie, cultură și tradiții milena-
re...” a pronunțat actul de autode-
terminare a Republicii Moldova ca 
stat suveran și separării ei față de 
URSS. A fost legiferată restaurarea 
suveranității depline a poporului 
moldovenesc, limitată în cadrul 
statului unional totalitar. Potrivit 
Declarației, legile unionale urmau 
să fie puse în aplicare pe teritoriul 
Republicii Moldova numai după 
ce erau ratificate de Parlamen-
tul Moldav, iar cele în vigoare, ce 
contraveneau suveranității urmau 
să fie suspendate. De asemenea, 
Declarația a instituit cetățenia Mol-
dovei, dreptul suveran la teritoriu, 
proprietate, menținerea relațiilor 
diplomatice directe cu toate țările 
lumii, respectarea Cartei ONU; 
participarea la crearea unui nou 
sistem de securitate în Europa și 
altele.

La 27 iulie 1990, a fost adoptat 
Decretul cu privire la puterea de 
stat [8]. Acest act a fundamentat 
principiile dezideologizării puterii, 
depolitizării colectivelor de muncă 
și de învățământ și separării puteri-
lor în stat. 

Paralel cu adoptarea acestor acte 
istorice au fost promovate un șir de 
legi constituționale: cu privire la 
noul Drapel de stat [11] și Stema 
de stat [12], schimbarea denumirii 
statului [10], înlocuirea formelor 
de proprietate obștească și coope-
rativ - colhoznică cu proprietatea 
publică și privată [6] și altele.

Aceste prevederi au primit un 
veșmânt constituțional necesar, 
fiind introduse în Constituția din 
15 aprilie 1978, care au funcționat 
până la 29 iulie 1994 [15].

Procesul de tranziție a consoli-
dării statalității moldovenești la ni-
vel internațional a fost finalizat prin 

Declarația de Independență din 27 
august 1991 care a proclamat că: 

„Republica Moldova este un 
stat suveran, independent și de-
mocratic, liber să-și hotărască 
prezentul și viitorul, fără de niciun 
amestec din afară, în conformitate 
cu idealurile și năzuințele sfinte ale 
poporului în spațiul istoric al deve-
nirii sale naționale” [5].

Cu siguranță putem constata că 
actele normative, inclusiv și cele 
politico-juridice, care stabileau și 
stabilesc orânduirea statală a sta-
tului nostru, reprezintă o identitate 
constituțională în dezvoltare și con-
stituie patrimoniul constituțional al 
Republicii Moldova. 

Astăzi suveranitatea și 
independența statului Moldovenesc 
– Republica Moldova, confirmată 
prin referendumul național din 6 
martie 1994 [13], numit la „Sfat 
cu poporul” în cadrul căruia peste 
95 la sută din participanți s-au ex-
pus pentru consolidarea statalității, 
sunt recunoscute de circa 180 de 
state ale lumii, dintre care cu pes-
te 150, fiind stabilite relații diplo-
matice [26]. Republica Moldova 
este membru cu drepturi depline a 
celor mai prestigioase organizații 
internaționale: ONU, OSCE, Con-
siliul Europei și altele. 

Ca răspuns la unele provocări, 
Parlamentul Republicii Moldova la 
31.03.2016, a declarat că „își con-
firmă devotamentul față de princi-
piul incontestabilității articolului1 
din Constituție, care stabilește că 
Republica Moldova este un stat 
suveran și independent, unitar și 
indivizibil” [14].

Aspirațiile societății 
moldovenești sunt statornicite în 
Constituția Republicii Moldova, 
anul acesta, la 29 iulie vom marca 
un sfert de secol de la adoptarea 
acesteia .

În Preambulul Constituției se 
stipulează că „Având în vedere 
continuitatea statalității poporului 
moldovenesc în contextul istoric și 
etnic al devenirii lui ca națiune” se 
adoptă actuala Constituție [1].

Articolul 7 al acestui act fun-
damental confirmă că „Constituția 
Republicii Moldova este Legea ei 
supremă. Nicio lege și niciun alt 
act juridic care contravine preve-

derilor Constituției nu are putere 
juridică” [1].

Marcând la data de 02 februa-
rie 2019, jubileul de 660 de ani de 
la întemeierea Statului Moldove-
nesc, parte a căruia am fost de la 
înființare, putem concluziona că 
Republica Moldova ca stat suve-
ran și independent are toate actele 
în regulă, afirmate prin sistemul 
de drept național și confirmate de 
dreptul internațional.
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Constituţia Republicii Moldova, 
ca urmare a revizuirii Constituţi-
ei operate prin Legea nr. 1115-XV 
din 5 iulie 2000 [19]. Prin urmare, 
legiuitorul constituant a instituit, pe 
lângă funcţia de bază de legiferare 
a Parlamentului, și alte modalităţi 
de legiferare. Astfel, potrivit art. 60 
alin. (1), art. 66 lit. a) și al art. 72 
alin. (1) din Constituţie, funcţia de 
legiferare uzuală aparţine Parlamen-
tului, iar celelalte două modalități 
excepţionale de legiferare se află la 
dispoziţia Guvernului, care îi permit 
acestuia în anumite condiții să intre 
în sfera de reglementare primară a 
relaţiilor sociale – 1) fie prin angaja-
rea răspunderii în faţa Parlamentului 
(prin proiecte de legi ordinare și/sau 
organice) (art. 1061 din Constituție) 
și 2) fie prin emiterea de ordonanţe 
(acte normative cu putere de lege or-
dinară) (art. 1062 din Constituție). În 
temeiul articolului 1061 alin. (1) din 
Constituție, Guvernul îşi poate anga-
ja răspunderea în faţa Parlamentului 
asupra unui program, asupra unei 
declaraţii de politică generală sau 
unui proiect de lege. De asemenea, 

norma constituțională stabilește că 
Guvernul este demis dacă moţiunea 
de cenzură, depusă în termen de 3 
zile de la prezentarea programului, 
declaraţiei de politică generală sau 
proiectului de lege, a fost votată cu 
votul majorității deputaților (aleși - 
n.a.). Dacă Guvernul nu a fost de-
mis, proiectul de lege prezentat se 
consideră adoptat, iar programul 
sau declaraţia de politică generală 
devine obligatorie pentru Guvern 
[1, art. 1061].

Materiale utilizate şi meto-
de aplicate. În procesul studiului 
au fost utilizate metodele analizei, 
sintezei şi comparaţiei. Materialele 
folosite sunt cercetările din dome-
niul vizat al Republicii Moldova şi 
României, precum şi cercetările le-
gislaţiei în vigoare și jurisprudența 
Curții Constituționale. 

Scopul studiului. În acest de-
mers științific, în general, noi ne vom 
referi la unele probleme legate de 
interpretarea și aplicarea instituției 
juridice a angajării răspunderii Gu-
vernului în faţa Parlamentului, iar în 
speță a angajării răspunderii Guver-
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/Publilius Syrus/

Introducere. Curtea Consti-
tuțională, prin Adresa nr. PCC-

01/28a, adițional Hotărârii nr. 28 
din 22 decembrie 2011, a solicitat 
Parlamentului Republicii Moldova 
să soluționeze problema legată de 
procedura angajării răspunderii Gu-
vernului în faţa Parlamentului. În 
acest context, Curtea a atras aten-
ţia Parlamentului asupra necesităţii 
modificării şi completării Regula-
mentului Parlamentului în cores-
pundere cu revizuirea Constituţiei şi 
a reglementării clare a procedurilor 
de angajare a răspunderii Guvernu-
lui în faţa Parlamentului. Inter alia, 
Înalta Curte în HCC nr. 11/2015 [8, 
§59] a menționat faptul că Adresa 
nr. PCC-01/28a din 22 decembrie 
2011 a rămas fără examinare. Mai 
mult, vom spune că, de altfel, Adre-
sa în cauză nu a fost executată nici 
până în prezent. 

Așadar, procedura angajării 
răspunderii Guvernului în faţa Par-
lamentului asupra unui program, 
asupra unei declaraţii de politică 
generală sau a unui proiect de lege 
a fost introdusă în articolul 1061 din 
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nului în faţa Parlamentului asupra 
unui proiect de lege. Scopul final: 
înaintarea unor propuneri de lege 
ferenda privind amendarea Regula-
mentului Parlamentului, astfel ca 1) 
Adresa Înaltei Curți să fie executată 
și 2) înlăturat vidul legislativ. 

Rezultate obținute și discuții. 
Adoptarea legilor în condiţiile an-
gajării răspunderii Guvernului pre-
zintă prin sine o procedură legisla-
tivă specială, prin care un proiect 
de lege, la iniţiativa Guvernului, cu 
riscul demiterii sale, poate obţine 
calitatea de lege fără a fi amendat și 
votat de către deputaţi. Deci, în acest 
caz, se va opera cu votul „tacitˮ al 
deputaților.

Observăm că, în ultima perioa-
dă, Guvernul Republicii Moldova 
face abuz/abuzează de instituția 
juridică a angajării răspunderii în 
fața Parlamentului. Așadar, pentru 
a înțelege mai bine lucrurile, vom 
analiza practica angajării răspunde-
rii Guvernului, în afara oricărei sesi-
uni, în perioada 2018 – 2019. Astfel, 
constatăm că sesiunea a doua ordi-
nară, din anul 2018, a Parlamentului 
de legislatura a XX-a s-a încheiat 
la 14 decembrie 2018. La 21 de-
cembrie 2018, Guvernul Republicii 
Moldova a adoptat Hotărârea nr. 
1267 privind angajarea răspunderii 
asupra proiectului de lege pentru 
modificarea Legii nr. 313/2018 cu 
privire la acordarea suportului unic 
unor beneficiari de pensii [41]. Ho-
tărârea Guvernului nr. 1267/2018 
a fost publicată la 22 decembrie 
2018, în Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova nr. 504-511, art. 
1340 [27]. La 21 decembrie 2018 – 
Biroul permanent al Parlamentului 
Republicii Moldova, până la publi-
carea (22 decembrie 2018) HG nr. 
1267/2018 în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova [27], a luat act 
de angajarea răspunderii Guvernu-
lui în fața Parlamentului asupra pro-
iectului de lege pentru acordarea su-
portului unic beneficiarilor de pen-
sii [38; 51]. La 24 decembrie 2018, 
președintele Parlamentului a semnat 
Legea nr. 342 din 24.12.2018 pentru 
modificarea Legii nr. 313/2018 cu 
privire la acordarea suportului unic 
unor beneficiari de pensii (suport 
unic în sumă de 600 de lei) care a 
intrat în vigoare la 18 ianuarie 2019, 

data publicării acesteia în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 
13-21, art. 78 [28].

Reținem: Legiferarea, in extre-
mis, prin angajarea răspunderii Gu-
vernului, are loc în fața Parlamentu-
lui [5, §56], fapt neatestat în acces 
caz. Atenție: Sesiunea a doua ordi-
nară (septembrie - decembrie) din 
anul 2018 s-a încheiat la 14 decem-
brie 2018 [13; 26]. La caz, reținem 
că Parlamentul Republicii Moldo-
va, până la finele anului 2018, nu a 
mai fost convocat în nicio sesiune 
extraordinară sau specială [31]. Prin 
urmare, depunerea la Secretariatul 
Parlamentului/Biroul permanent al 
Parlamentului a hotărârii Guvernu-
lui privind angajarea răspunderii cu 
materialele anexate, fără prezenta-
rea acestui act politic de angajare 
a răspunderii în şedinţa plenară, nu 
corespunde cerinţelor art. 1061 alin. 
(1) din Constituție privind angajarea 
răspunderii în faţa Parlamentului [1; 
5 §56; 20].

Trebuie menționat faptul că Gu-
vernul Republicii Moldova, deja 
în ședințele sale din 11 februarie 
2019 [42] și, respectiv, 7 martie 
2019 [43] și-a angajat răspunderea 
asupra mai multor proiecte de legi. 
Atenție: Aceste proiecte de legi 
(șapte aprobate în ședința Guvernu-
lui din 11 februarie 2019 și, respec-
tiv, nouă proiecte de legi aprobate 
în ședința Guvernului din 7 martie 
2019), de asemenea, nu au fost pre-
zentate în fața Parlamentului, deci 
în ședința/plenul Parlamentului așa 
cum e statuat în art. 1061 alin. (1) 
din Constituție și Hotărârea Curții 
Constituționale nr. 28/2011 [5, §56; 
20].

Așadar, Guvernul Republicii 
Moldova, în ședința sa din 11 fe-
bruarie 2019, a adoptat șapte ho-
tărâri [42; 44] prin care a aprobat 
șapte proiecte de legi privind an-
gajarea răspunderii în fața Parla-
mentului. Toate aceste hotărâri ale 
Guvernului (HG nr. 96/2019, HG 
nr. 97/2019, HG nr. 98/2019, HG 
nr. 99/2019, HG nr. 100/2019, HG 
nr. 101/2019, HG nr. 102/2019) au 
fost publicate în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr. 48 din 12 
februarie 2019, art. 82 – 88. 

Constatăm că, în decurs de trei 
zile, nu a fost depusă nicio moțiune 

de cenzură și astfel, la 15 februarie 
2019, președintele Parlamentului 
Republicii Moldova a semnat legile 
nr. 12 – 18 prin care Guvernul și-a 
angajat răspunderea în fața Parla-
mentului.

Urmare a analizei conținutului 
proiectelor de lege cu legile adopta-
te constatăm următoarele:

Art. I din Legea nr. 12 1. 
din 15.02.2019 pentru modificarea 
Codului contravențional al Repu-
blicii Moldova nr. 218/2008 a fost 
completat cu sintagmele: „ , cu mo-
dificările ulterioare, ˮ și „Articolul 
419. Biroul Național de Statisticăˮ, 
iar art. II cu textul „în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldovaˮ.

Art. I – III și art.V din Le-2. 
gea nr. 13 din 15.02.2019 pentru 
modificarea unor acte legislative 
au fost completate cu sintagmele 
„ , cu modificările ulterioare, ˮ, 
iar art. VI alin. (1) din lege a fost 
completat cu textul „în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldovaˮ. 
În titlul/denumirea Legii sintagma 
„cu privire laˮ a fost substituită cu 
cuvântul „pentruˮ. Mai mult, ver-
siunea art. III din proiectul de lege 
propus de Guvern a fost publicată în 
lege într-o nouă variantă/redacție: 
„denumirea articolului se comple-
tează în final cu textul „ , precum 
și a informației aferente raportu-
rilor de muncă pentru stabilirea 
drepturilor sociale și medicale”; la 
alineatul (1), dispoziția va avea ur-
mătorul cuprins: „Prezentarea cu 
informație neautentică și/sau in-
completă a dării de seamă fiscale și 
a informației aferente raporturilor 
de muncă pentru stabilirea dreptu-
rilor sociale și medicale”; la aline-
atul (2), după cuvintele „dării de 
seamă fiscale” se introduc cuvinte-
le „și a informației aferente rapor-
turilor de muncă pentru stabilirea 
drepturilor sociale și medicale”.ˮ. 
(legiferare directă de către Parla-
ment) 

La art. I din Legea nr. 14 3. 
din 15.02.2019 cu privire la modi-
ficarea articolului 10 din Legea bu-
getului de stat pentru anul 2019 nr. 
303/2018 au fost excluse literele „a)
ˮ, „b)ˮ și sintagma „în finalˮ.

La art. I din Legea nr. 15 4. 
din 15.02.2019 pentru modificarea 
articolului 14 din Legea bugetului 
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asigurărilor sociale de stat pe anul 
2019 nr. 300/2018 după alineatul (1) 
a fost introdus cuvântul „articolulˮ, 
iar la art. II sintagma „luna ianuarie 
2019ˮ a fost substituită cu sintagma 
„1 ianuarie 2019ˮ.

Art. I - III din Legea nr. 16 5. 
din 15.02.2019 pentru modificarea 
unor acte legislative au fost com-
pletate cu sintagma „cu modifică-
rile ulterioare,ˮ, iar alineatul (1) al 
art. IV – cu sintagma „în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldovaˮ. 
Mai mult, textul art. I pct. 10 a fost 
completat cu cuvântul „alineatulˮ, 
iar pct.11 – cu cuvântul „Legeaˮ. 
Textele art. II și III au fost comple-
tate, respectiv, la pct. 2 și 3 cu cu-
vintele „Codulˮ și „Legeaˮ. 

Sintagmele „după expirarea a 
6 luniˮ și, respectiv, „după expi-
rarea a 24 de luniˮ statuate la art. 
IV alineatul (3) – nu denotă nicio 
urgență. Prin urmare, adoptarea 
acestor prevederi prin angajarea răs-
punderii Guvernului nu corespunde 
exigențelor impuse pentru aseme-
nea cazuri. 

Art. I din Legea6.  nr. 17 
din 15.02.2019 pentru modificarea 
articolului 1 din Legea nr.26/2010  
privind Zona Economică Liberă 
„Bălţi” a fost completat cu sintagma 
„ , cu modificările ulterioare,ˮ, iar 
art. II – cu textul „în Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldovaˮ.

Art. 1 din Legea7.  nr. 18 
din 15.02.2019 privind declararea 
utilității publice pentru lucrările 
de interes național de construcție 
a Terminalului Vamal Centru și a 
zonei rezervate de extindere a fost 
completat cu textul „În temeiul art. 
5 alin. (1) lit. o) și al art. 6 alin. (1) 
lit. a) din Legea exproprierii pen-
tru cauză de utilitate publică nr. 
488/1999,ˮ, iar art. 7 – cu textul 
„în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldovaˮ.

Atenție: Conform prevederilor 
art. 1061 alin. (1) din Constituţie 
și jurisprudenței constante a Curții 
Constituționale (începând cu HCC 
nr. 28 din 22 decembrie 2011), Par-
lamentul nu poate interveni și mo-
difica proiectul legii asupra căruia 
Guvernul și-a angajat răspunderea 
(nu se admit amendamente). 

Observăm că, pe ultima sută 
de metri, Guvernul reconfirmă 

teza că excepția devine regulă, și, 
în ședința sa din 7 martie 2019 
[43; 45], a adoptat nouă hotărâri 
prin care a aprobat nouă proiecte 
de legi privind angajarea răspun-
derii în fața Parlamentului. Toa-
te hotărârile Guvernului (HG nr. 
166/2019, HG nr. 167/2019, HG 
nr. 168/2019, HG nr. 169/2019, 
HG nr. 170/2019, HG nr. 171/2019, 
HG nr. 172/2019, HG nr. 173/2019, 
HG nr. 174/2019) au fost publicate 
în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 93 din 8 martie 2019, 
art. 179 – 187. 

Atenție: aceste proiecte de legi, 
nouă la număr, aprobate în ședința 
Guvernului din 7 martie 2019 nu au 
fost prezentate în fața Parlamentu-
lui, deci în ședința/plenul Parlamen-
tului așa cum e statuat în art. 1061 
alin. (1) din Constituție și Hotărârea 
Curții Constituționale nr. 28/2011 
[5, §56; 20].

Constatăm că, în decurs de trei 
zile, nu a fost depusă nicio moțiune 
de cenzură și astfel, la 11 martie 
2019, președintele Parlamentului 
Republicii Moldova a semnat legile 
nr. 19 – 27 prin care Guvernul și-a 
angajat răspunderea în fața Parla-
mentului.

Urmare a analizei conținutului 
proiectelor de lege cu legile adopta-
te constatăm următoarele:

Art. I din Legea nr. 1. 
19 din 11.03.2019 pentru modifi-
carea Codului muncii al Republicii 
Moldova nr. 154/2003 a fost com-
pletat cu sintagma „ , cu modifică-
rile ulterioare, ˮ, iar art. II a fost 
completat cu textul „în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldovaˮ. La 
art. I, pct.1 din Lege, textele: „La 
articolul 111:ˮ, „1) partea intro-
ductivă a alineatului (1) va avea ur-
mătorul cuprins:ˮ, „2) se comple-
tează cu alineatul (11) cu următorul 
cuprins:ˮ și „3) alineatul (6) se 
abrogăˮ au fost înlocuite cu textele: 
„Articolul 111:ˮ,  „la alineatul (1), 
partea introductivă va avea urmă-
torul cuprins:ˮ, „articolul se com-
pletează cu alineatul (11) cu urmă-
torul cuprins:ˮ și, respectiv, „aline-
atul (6) se abrogăˮ, iar la pct.1 și 
3 cuvintele „(se achită)ˮ și „(achi-
tării)ˮ au fost excluse din lege. În 
clauza de adoptare şi temeiul legal 
de adoptare, textul „Constituția Re-

publicii Moldovaˮ a fost substituit 
cu cuvântul „Constituțieˮ.

În Legea nr. 20 2. 
din 11.03.2019 cu privire la acorda-
rea suportului unic beneficiarilor de 
pensii și alocații sociale de stat ci-
frele romane ale articolelor au fost 
substituite cu cifre arabe, iar ali-
neatul (1) al art. 6 a fost completat 
cu textul „în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldovaˮ. În clauza de 
adoptare şi temeiul legal de adop-
tare, textul „Constituția Republicii 
Moldovaˮ a fost substituit cu cu-
vântul „Constituțieˮ. (Atenționăm: 
numai în legea de modificare și/sau 
abrogare a mai multor acte normati-
ve, fiecărui act normativ i se consa-
cră un articol însemnat cu un număr 
ordinar exprimat prin cifre romane 
și urmat de punct, ceea ce nu este 
specific acestei situații descrise su-
pra).

Art. I din Legea nr. 21 3. 
din 11.03.2019 pentru modificarea 
articolului 225 din Legea nr. 21/2013 
cu privire la oamenii de creație și la 
uniunile de creație a fost completat 
cu sintagma „ , cu modificările ul-
terioare, ˮ, iar art. II cu textul „în 
Monitorul Oficial al Republicii 
Moldovaˮ.

Art. I și II din Legea nr. 22 4. 
din 11.03.2019 pentru modificarea 
unor acte legislative au fost comple-
tate cu sintagma „ , cu modificările 
ulterioare, ˮ, iar art. III cu textul 
„în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldovaˮ. La art. II, pct. 2 și 3 tex-
tele: „La articolul 11:ˮ, „ la alinea-
tul (2): după cuvântul „contribuie” 
se introduce textul „ , în limitele 
competențelor stabilite de prezenta 
lege,”; cuvântul „interraională” se 
substituie cu cuvântul „regională”.ˮ 
și „cu cuvinteleˮ au fost redactate și 
înlocuite cu textele: „Articolul 11:ˮ, 
„ la alineatul (2), după cuvântul 
„contribuie” se introduce textul „ 
, în limitele competențelor stabili-
te de prezenta lege,”, iar cuvântul 
„interraională” se substituie cu 
cuvântul „regională”.ˮ și, respec-
tiv, „cu textulˮ. 

Denumirea/titlul Legii nr. 5. 
23 din 11.03.2019 pentru modifi-
carea articolului 89 din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile pu-
blice a fost substanțial modificat 
de către Parlament. Unul dintre 
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elementele constitutive ale unui 
act normativ, precum denumirea 
acestuia, din proiectul Legii pentru 
modificarea Legii nr.131/2015 pri-
vind achizițiile publice [29] a fost 
modificat de către legiuitor și expus 
într-o nouă redacție/variantă: „Le-
gea nr. 23 din 11.03.2019 pentru 
modificarea articolului 89 din Le-
gea nr. 131/2015 privind achizițiile 
publiceˮ. Prin urmare, legea a fost 
amendată, fapt inadmisibil în pro-
cedura angajării răspunderii Gu-
vernului. Art. I din Legea nr. 23 
din 11.03.2019 a fost completat cu 
sintagma „ , cu modificările ulte-
rioare, ˮ, iar art. II – cu textul „în 
Monitorul Oficial al Republicii 
Moldovaˮ.

Art. I - III din Legea nr. 24 6. 
din 11.03.2019 pentru modificarea 
unor acte legislative au fost comple-
tate cu sintagma „ , cu modificările 
ulterioare, ˮ, iar art. IV cu textul 
„în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldovaˮ. La art. I pct.2 , art.II și III 
cuvântul „cuvinteleˮ a fost substitu-
it cu cuvântul „textulˮ, iar la art. II 
textul „La articolul 7 alineatul (13)
ˮ a fost substituit cu textul „La ar-
ticolul 7 alineatul 1 punctul 13)ˮ. 
În denumirea Legii nr. 24/2019, cu-
vântul „privindˮ a fost substituit cu 
cuvântul „pentruˮ.

Art. I din Legea nr. 25 7. 
din 11.03.2019 pentru modificarea 
Legii bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 
a fost completat cu sintagma „ , cu 
modificările ulterioare, ˮ, iar art. II 
– cu textul „în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldovaˮ. În clauza de 
adoptare şi temeiul legal de adop-
tare, textul „Constituția Republicii 
Moldovaˮ a fost substituit cu cu-
vântul „Constituțieˮ.

Art. I și II din Legea8.  nr. 26 
din 11.03.2019 pentru modificarea 
unor acte legislative au fost comple-
tate cu sintagma „ , cu modificările 
ulterioare, ˮ, iar art. III – cu textul 
„în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldovaˮ. În denumirea Legii nr. 
26/2019, cuvântul „privindˮ a fost 
substituit cu cuvântul „pentruˮ. În 
clauza de adoptare şi temeiul legal 
de adoptare, textul „Constituția Re-
publicii Moldovaˮ a fost substituit 
cu cuvântul „Constituțieˮ.

Art. I din Legea9.  nr. 27 

din 11.03.2019 pentru modificarea 
Legii bugetului de stat pentru anul 
2019 nr. 303/2018 a fost completat cu 
sintagma „ , cu modificările ulterioa-
re, ˮ , iar art. II – cu textul „în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldovaˮ. 
În clauza de adoptare şi temeiul legal 
de adoptare, textul „Constituția Re-
publicii Moldovaˮ a fost substituit 
cu cuvântul „Constituțieˮ. În denu-
mirea Legili nr. 27/2019, cuvântul 
„privindˮ a fost substituit cu cuvân-
tul „pentruˮ. De asemenea, legiuito-
rul a intervenit redacțional și la pct. 3 
al art. I din lege.

În definitiv, observăm că Parla-
mentul a intervenit uneori mai mult 
decât în aspect redacțional în struc-
tura proiectelor de lege prin care 
Guvernul și-a asumat răspunderea. 
Prin urmare, aceste legi enumerate 
supra sunt viciate, deoarece adopta-
rea acestora s-a făcut cu desconside-
rarea Constituției și jurisprudenței 
Curții Constituționale.

Astfel, pentru a elucida unele as-
pecte legate de angajarea răspunde-
rii Guvernului în fața Parlamentului 
asupra unui proiect de lege, vom 
formula câteva întrebări:

Care este autoritatea publi-1. 
că îndrituită să adopte legi în proce-
dura angajării răspunderii Guvernu-
lui în faţa Parlamentului? 

Reprezentantul cărei 2. 
autorități publice este în drept să 
semneze legile adoptate prin proce-
dura angajării răspunderii Guvernu-
lui în faţa Parlamentului? 

Poate Președintele Repu-3. 
blicii Moldova să remită o lege 
adoptată prin angajarea răspunderii 
Guvernului la reexaminare Parla-
mentului? 

Atunci când Parlamentul 4. 
nu mai poate legifera prin legi orga-
nice (expirarea mandatului [1, art. 
63] sau dizolvarea Parlamentului [1, 
art. 85]) este îndreptățit Guvernul, 
învestit cu vot de încredere de aces-
ta, să recurgă la procedura angajării 
răspunderii Guvernului în faţa Par-
lamentului până la validarea alege-
rilor pentru un nou Parlament? 

Este îndrituit un Guvern, 5. 
al cărui mandat a încetat (la data 
validării alegerilor pentru un nou 
Parlament), să-și asume angajarea 
răspunderii în fața unui Parlament 
nou-ales?

Reținem: La aceste întrebări, 
nici cadrul normativ în vigoare, nici 
doctrina juridică [14; 35; 36; 40; 
47; 48; 49; 50] și nici jurispudența 
Curții Constituționale [24; 32; 33] 
nu dau un răspuns univoc. 

Așadar, mandatul plenipotențiar 
al Parlamentului Republicii Moldo-
va de legislatura a XX-a a expirat la 
30 noiembrie 2018, iar pentru peri-
oada 1 decembrie 2018 – 20 martie 
2019 Parlamentul a avut un man-
dat limitat [18; 30], deci în aceas-
tă perioadă Parlamentul nu putea 
interveni în sfera/domeniul legilor 
constituționale și organice [39; 52]. 
De altfel, mandatul  plenipotențiar 
al Guvernului se exercită ca urma-
re a voinţei Parlamentului, organul 
reprezentativ suprem al poporului, 
iar mandatul Guvernului interimar, 
al cărui mandat a încetat, se asigură 
în baza prevederilor constituţiona-
le cuprinse în articolul 103 din Con-
stituţie.

Parlamentul Republicii Moldo-
va de legislatura a XX-a s-a întrunit 
în prima ședință plenară a sesiunii 
ordinare din anul 2019 la 7 februa-
rie 2019 [39]. Reținem: Parlamentul 
Republicii Moldova de legislatura a 
XX-a, ulterior, nu s-a mai întrunit în 
nicio altă ședință plenară a sesiunii 
ordinare și nici în sesiuni extraor-
dinare sau speciale. Prin urmare, 
angajarea răspunderii Guvernului 
asupra proiectelor de legi enume-
rate supra nu s-a desfășurat în fața 
Parlamentului. Astfel, conchidem 
că angajarea răspunderii Guvernului 
asupra proiectelor de legi enumera-
te supra nu corespunde exigențelor 
impuse de norma constituțională [1, 
art. 1061 alin. (1); 5, §56; 20].

Curtea Constituțională a reținut 
că Parlamentul este şi rămâne 
unica autoritate legiuitoare, chiar 
şi în cazul angajării răspunderii 
de către Guvern [10, §29; 24]. De 
altfel, angajarea răspunderii Guver-
nului în fața Parlamentului asupra 
unui proiect de lege urmează a fi 
efectuată prin adoptarea unei hotă-
râri a Guvernului privind angajarea 
răspunderii Guvernului asupra unui 
proiect de lege. Hotărârea Guver-
nului privind angajarea răspunderii 
Guvernului asupra unui proiect de 
lege urmează a fi publicată în Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldo-
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va, concomitent cu textul integral 
al proiectului de lege ce constituie 
obiectul acestei proceduri [20]. Ho-
tărârea Guvernului de angajare a 
răspunderii sale în faţa Parlamentu-
lui, după intrarea în vigoare a hotă-
rârii Guvernului, odată cu proiectul 
de lege asupra căruia Guvernul îşi 
angajează răspunderea se prezin-
tă Parlamentului [5, §65]. Ulterior, 
legiferarea prin angajarea răspunde-
rii Guvernului în fața Parlamentului 
se derulează numai în ședință ple-
nară a Parlamentului cu asigurarea 
obligatorie a cvorumului pentru ca 
ședința să aibă caracter deliberativ/
să fie deliberativă. Deputații au la 
dispoziție două opțiuni: 1) să ad-
opte tacit legea sau 2) să prezinte o 
moțiune de cenzură. 

Astfel, pentru a aduce mai multă 
lumină asupra conceptului legife-
rării, prevăzut în secțiunea a 3-a a 
capitolului IV al titlului III și, re-
spectiv, titlul VI din Constituţia Re-
publicii Moldova, vom spune că în 
Republica Moldova legiferează, în 
stricto sensu, prin adoptarea legilor, 
numai Parlamentul, care este unica 
autoritate legislativă a statului, iar 
în lato sensu, activitatea de legife-
rare, acum mai nou, este prevăzută 
și în art. 2 și 3 din Legea nr. 100 
din 22.12.2017 cu privire la actele 
normative. Așadar, Parlamentul le-
giferează, atât în procedură ordina-
ră, cât și în procedură excepțională 
prin adoptarea legilor. Legiferarea 
excepțională, in extremis, este una 
fortuită provocată/impusă de către 
Guvern prin angajarea răspunderii 
Guvernului în fața Parlamentului 
asupra unui proiect de lege. În pro-
cedura excepțională (in extremis) 
(angajarea răspunderii Guvernului), 
Guvernul vine în fața Parlamentu-
lui pentru a-și angaja răspunderea 
asupra unui proiect de lege și în 
acest caz ultimul cuvânt îi aparține 
Parlamentului (care poate impune 
o moțiune de cenzură). Mai mult, 
procedura se desfășoară în ședință 
plenară a Parlamentului cu asigu-
rarea cvorumului, prezentării pro-
iectului de lege de către Guvern, 
iar dacă 1) nu a fost înaintată nicio 
moțiune de cenzură sau 2) aceasta 
a picat (nu a fost votată), proiectul 
de lege prezentat se consideră adop-
tat. Deci e vorba de o adoptare taci-

tă a legii printr-un vot „tacitˮ. Le-
gea adoptată este semnată de către 
președintele Parlamentului. În te-
meiul prevederilor art. 60 alin. (1), 
art. 66 lit. a) și art. 72 alin. (1) din 
Constituție, Parlamentul este unica 
autoritate legislativă a statului care 
adoptă legi. Așadar, legea este un 
act oficial al Parlamentului și nu al 
Guvernului. Astfel, conchidem că 
autoritatea publică îndrituită să 
adopte legi în procedura angajă-
rii răspunderii Guvernului în faţa 
Parlamentului este Parlamentul 
Republicii Moldova. Prin urmare, 
în Republica Moldova, legile orga-
nice și ordinare, inclusiv cele adop-
tate in extremis, se adoptă de către 
Parlamentul Republicii Moldova. În 
acest caz, este vorba de o adoptare 
tacită a legii, dacă nu a fost înaintată 
o moțiune de cenzură și aceasta din 
urmă nu a fost votată de către o ma-
joritate absolută a deputaților. Le-
gea adoptată in extremis este sem-
nată, după caz, de către Președintele 
sau vicepreședintele Parlamentului 
Republicii Moldova, care a prezidat 
ședința Plenului Parlamentului în 
cadrul căreia Guvernul și-a anga-
jat răspunderea. Reținem: conform 
interpretării Curții Constituționale, 
prevederile articolului 93 alin. (2) 
din Constituție (trimiterea spre re-
examinare a legii) nu pot fi aplicate 
în cazul legilor adoptate prin proce-
dura angajării răspunderii Guvernu-
lui în fața Parlamentului. Prin urma-
re, Președintele Republicii Moldova 
nu-i poate trimite Parlamentului 
spre reexaminare o lege în privința 
căreia Guvernul și-a angajat răspun-
derea, însă Președintele poate sesiza 
Curtea Constituțională. Atenție: în 
limitele temporale, de când man-
datul plenipotențiar (de 4 ani) al 
Parlamentului a expirat sau de când 
Parlamentul a fost dizolvat și până 
la întrunirea legală și constituirea 
Parlamentului nou-ales, Parlamen-
tul nu mai poate legifera prin legi or-
ganice (expirarea mandatului [1, art. 
63] sau dizolvarea Parlamentului [1, 
art. 85]). Constituţia prevede în mod 
expres că durata mandatului este de 
4  ani, deci  şi exercitarea funcţii-
lor Parlamentului poate fi efectu-
ată numai pentru această perioa-
dă. Parlamentului, după expirarea 
mandatului plenipotențiar şi până 

la întrunirea  Parlamentului nou-
ales, îi  sunt  atribuite  doar  funcţii 
operative pentru a asigura continu-
itatea activităţii permanente - re-
gulă supremă într-un stat de drept. 
Restrângerea    competenţelor   le-
gislative,   stabilite   pentru Par-
lament  prin  art. 63 alin. (3) din 
Constituţie (nu poate fi modificată 
Constituţia şi nu pot fi adoptate, 
modificate sau abrogate legi organi-
ce), se impune  din  ziua expirării 
mandatului de 4 ani [2; 15] sau din 
ziua intrării în vigoare a decretului 
Preşedintelui Republicii Moldova 
privind dizolvarea Parlamentului 
[4; 16] şi durează până la întrunirea 
legală a noii componenţe a Parla-
mentului [3; 17]. Prin urmare, în li-
mitele temporale dintre perioada de 
după expirarea mandatului (4 ani) și 
până la întrunirea noului Parlament 
ales, Parlamentul precedent nu are 
atribuții și competențe depline. Ast-
fel, pe cale de consecință, nici Gu-
vernul învestit de acesta cu vot de 
încredere nu poate avea un mandat 
plenipotențiar pentru perioada de 
după expirarea mandatului deplin 
al Parlamentului care i-a acordat 
vot de încredere Guvernului și până 
la întrunirea noului Parlament ales. 
Totodată, reținem că fiecare Parla-
ment trebuie să desemneze propriul 
Guvern, iar Guvernul, ca exponent 
al puterii executive, este opera co-
mună a legislatorului şi a şefului de 
stat [6, §106]. Astfel, numai având 
mandatul acordat de Parlament, 
Guvernul poate exercita atribuţiile 
de putere executivă, care, în ulti-
mă instanţă, se reduc la procesul de 
executare a legilor adoptate de ace-
laşi Parlament [6, §107]. Observăm 
că, în temeiul art. 103 alin. (1) din 
Constituție, Guvernul îşi exercită 
mandatul până la data validării ale-
gerilor pentru un nou Parlament. 
La caz, Curtea Constituțională, la 
9 martie 2019, a confirmat rezulta-
tele alegerilor parlamentare din 24 
februarie 2019 și a validat manda-
tele deputaților aleși [11]. Astfel, 
potrivit articolului 103 alin. (2) din 
Constituţie, Guvernul, în asemenea 
circumstanțe, îndeplineşte numai 
funcţiile de administrare a treburilor 
publice. 

Problema pusă în discuție se 
referă la perioada de după/dintre 
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expirarea mandatului Parlamentu-
lui (de 4 ani) și validarea alegerilor 
pentru un nou Parlament. La caz, în 
conformitate cu prevederile art. 63 
alin. (1) din Constituție, mandatul 
Parlamentului Republicii Moldova 
de legislatura a XX-a a expirat la 30 
noiembrie 2018, iar, în conformita-
te cu prevederile art. 103 alin. (1) 
din Constituție, Guvernul își exer-
cită mandatul până la data validării 
alegerilor pentru un nou Parlament, 
deci până la 9 martie 2019 [11]. Prin 
urmare, în discuție se află perioada 
de timp cuprinsă între 1 decembrie 
2018 și 8 martie 2019.

În conformitate cu prevederile 
art. 63 alin. (1), (3), art. 103 și 
art.1061 alin. (1) din Constituție în 
coroborare cu art. 1 alin. (3) și art. 6 
din Constituție, conchidem că dura-
ta mandatului plenipotențiar al Gu-
vernului nu poate depăși durata 
mandatului plenipotențiar al Parla-
mentului. Ori, Guvernul este opera 
Parlamentului. Guvernul este înves-
tit cu mandat de către Parlament. 
Guvernul este responsabil în fața 
Parlamentului. Astfel, dacă manda-
tul plenipotențiar al Parlamentului 
expiră la împlinirea a patru ani din 
ziua alegerilor acestuia, atunci nici 
mandatul plenipotențiar al Guver-
nului, care este învestit cu vot de 
încredere de către acesta, nu poate 
depăși limitele temporale ale man-
datului plenipotențiar al Parlamen-
tului. Într-adevăr, ambele mandate 
sunt mandate de drept public și nu 
de drept privat, dar logica legiuito-
rului constituant este unică în felul 
său, astfel că nici Constituția și nici 
mandantul (Parlamentul) nu-i pot 
acorda/elibera mandatarului (Gu-
vernului) un mandat ce ar depăși li-
mitele temporale ale propriului 
mandat. Prin urmare, Parlamentul 
nu-i poate aproba Guvernului un 
program de activitate pentru o peri-
oadă ce depășește propriul mandat 
plenipotențiar. Or, nu poți da ceea 
ce nu-ți aparține. De altfel, Curtea 
Constituțională reţine că votul de 
încredere este acordat de către Par-
lament [...] programului de activita-
te al Guvernului, elaborat pentru 
durata întregului mandat, şi echiva-
lează cu acordarea mandatului de 
către Parlament. De aici se prezumă 
că acest program este sarcina şi res-

ponsabilitatea întregii componenţe 
a Guvernului şi a Parlamentului, ca-
re-l aprobă prin votul de încredere 
[6, §80]. Mai mult decât atât, din 
concluzia anterioară Curtea 
Constituțională deduce importanţa 
menţinerii [...] mandatului acordat 
de Parlament. Concluzia în cauză se 
cristalizează şi din prevederile art. 
103 alin. (1) din Constituţie, con-
form cărora odată cu încetarea 
mandatului Parlamentului înce-
tează şi mandatul Guvernului [6, 
§82]. Deci după cum observăm din 
interpretarea Curții Constituționale, 
între mandatele Parlamentului și 
Guvernului există o interdependență. 
Așadar, mandatul Guvernului nu 
poate depăși durata mandatului Par-
lamentului, deoarece mutatis mu-
tandis mandatul Guvernului se 
exercită ca urmare a voinţei Parla-
mentului, organul reprezentativ su-
prem al poporului [6, §66]. Curtea 
Constituțională reține că prevederi-
le Constituţiei se află într-o strânsă 
legătură logico-juridică, interpreta-
rea sensului exact al dispoziţiilor 
constituţionale şi a aplicabilităţii lor 
urmează a fi exercitată cu respecta-
rea principiului unităţii materiei 
constituţionale. Prin urmare, man-
datul plenipotențiar al Guvernului 
încetează la data expirării mandatu-
lui plenipotențiar al Parlamentului 
care i-a acordat vot de încredere 
acestui Guvern. La caz, dacă man-
datul plenipotențiar al Parlamentu-
lui Republicii Moldova de legislatu-
ra a XX-a a expirat la 30 noiembrie 
2018, atunci și durata mandatului 
plenipotențiar al Guvernului nu 
poate depăși această dată/perioadă. 
Prin urmare, pentru perioada 1 de-
cembrie 2018 – 8 martie 2019, Gu-
vernul a avut atribuții limitate, care 
nu puteau depăși competențele Par-
lamentului, care, inter alia, la acel 
moment nu putea legifera prin legi 
organice. Astfel, conchidem că Gu-
vernul, învestit cu vot de încredere 
de acest Parlament, pentru perioada 
1 decembrie 2018 – 8 martie 2019, 
nu era îndreptățit să recurgă la pro-
cedura angajării răspunderii Guver-
nului în faţa Parlamentului pâna la 
validarea alegerilor pentru un nou 
Parlament. Prin urmare, nicio auto-
ritate nu poate legifera, in extremis, 
prin angajarea răspunderii Guvernul 

în fața Parlamentului în perioada 
prelungirii ordinare a mandatului 
până la validarea noului Parlament. 
Or, dacă e să admitem contrariul, 
atunci trebuie să recunoaștem că de 
la bun început ar exista diferențe în-
tre durata mandatului Parlamentului 
și Guvernului căruia Parlamentul 
i-a acordat vot de încredere. De al-
tfel, mandatul plenipotențiar al Par-
lamentului este de patru ani, iar 
mandatul prelungit (în sensul statuat 
în art. 63 alin. (3) din Constituție) se 
extinde până la întrunirea legală a 
noului Parlament ales. La caz, Par-
lamentul de legislatura a XX-a a 
avut mandatul alegătorilor pentru 
perioada 30 noiembrie 2014 – 30 
noiembrie 2018, iar mandatul pre-
lungit de la 1 decembrie 2018 – 20 
martie 2019, în conformitate cu nor-
ma constituțională. Cu referire la 
mandatul Guvernului trebuie să 
menționăm faptul că acesta intră în 
exercitarea atribuțiilor de la data de-
punerii jurământului de către mem-
brii săi până la validarea alegerilor 
pentru un nou Parlament, iar pentru 
perioada până la depunerea jură-
mântului de către membrii noului 
Guvern, Guvernul, a cărui mandat a 
încetat, îndeplinește numai funcțiile 
de administrare a treburilor publice. 
La caz, Curtea Constituțională a va-
lidat rezultatele alegerilor Parla-
mentului de legislatura a X-a la 9 
martie 2019. Prin urmare, mandatul 
Guvernului a încetat de drept la 8 
martie 2019. Iată această perioadă 
de timp cuprinsă în limitele tempo-
rale 1 decembrie 2018 – 8 martie 
2019, care se află implicit sub 
protecția art. 103 alin. (1) din 
Constituție, trebuie interpretată și 
aplicată cu bună-credință. La o in-
terpretare textuală a acestor preve-
deri constituționale (art. 103 alin. 
(1)) rezultă că Guvernul a avut până 
la 8 martie 2019 un mandat deplin, 
însă la o interpretare logică a preve-
derilor art. 103 alin. (1) combinat cu 
art. 63 alin. (1) din Constituție și co-
roborate cu art. 1 alin. (3) și art. 6 
din Constituție conchidem că durata 
mandatului plenipotențiar al Guver-
nului nu poate depăși durata manda-
tului plenipotențiar al Parlamentu-
lui. Mai mult decât atât, o asemenea 
teză se regăsește și în considerentele 
Curții Constituționale la §82 din 
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HCC nr. 7 din 18.05.2013 unde În-
alta Curte a statuat: „Din concluzia 
anterioară Curtea deduce importan-
ţa menţinerii echipei guvernamenta-
le pe toată durata mandatului acor-
dat de Parlament. Concluzia în ca-
uză se cristalizează şi din prevederi-
le art. 103 alin. (1) din Constituţie, 
conform cărora odată cu încetarea 
mandatului Parlamentului înce-
tează şi mandatul Guvernuluiˮ [6, 
§82; 21]. Or, urmând logica legiui-
torului constituant trebuie să spu-
nem că o autoritate publică care este 
emanația altei autorități nu poate 
avea un mandat plenipotențiar de o 
altă durată decât însăși durata man-
datului „mandantuluiˮ. Prin urmare, 
odată cu încetarea mandatului 
plenipotențiar al Parlamentului în-
cetează şi mandatul plenipotențiar 
al Guvernului. Astfel, deducem că, 
în perioada 1 decembrie 2018 – 8 
martie 2019, Guvernul, fiind 
emanația Parlamentului de legisla-
tura a XX-a, nu a fost îndrituit să 
intervină către Parlament cu 
inițiative de angajare a răspunderii 
sale în fața Parlamentului, deoarece 
Parlamentul era limitat în atribuții și 
nu putea adopta legi organice, iar 
Guvernul și prin excepție nu pu-
tea să facă mai mult decât Parla-
mentul. Argumentul a majori ad 
minus (cine poate mai mult poate și 
mai puțin) și nu viceversa reconfir-
mă această teză. Cu toate că Parla-
mentul în această perioadă putea să 
intervină asupra proiectelor de legi 
privind angajarea răspunderii Gu-
vernului prin moțiunea de cenzură, 
care, de regulă, se adoptă printr-o 
hotârâre a Parlamentului, aceasta 
nicidecum nu înseamnă că un Gu-
vern care este opera Parlamentului 
poate face mai mult decât acesta. 
Or, un Guvern niciodată nu poate 
avea o perioadă de guvernare mai 
lungă decât cea a Parlamentului care 
i-a acordat vot de încredere, deci 
„i-a eliberatˮ mandat de a guverna. 
Prin urmare, Guvernul care a primit 
votul de încredere de la Parlament 
guvernează în perioada mandatului 
plenipotențiar al Parlamentului, iar 
ulterior nu mai administrează trebu-
rile publice până la depunerea jură-
mântului de către membrii noului 
Guvern. În definitiv, atunci când 
Parlamentul nu mai poate legifera 

prin legi organice (expirarea man-
datului [1, art. 63] sau dizolvarea 
Parlamentului [1, art. 85]), Guver-
nul, învestit cu vot de încredere de 
acesta, nu este îndreptățit să recurgă 
la procedura angajării răspunderii 
Guvernului în faţa Parlamentului, 
inclusiv și pâna la validarea alegeri-
lor pentru un nou Parlament. De al-
tfel, reținem că nicio autoritate de 
pe pământ nu e nelimitată. Prin ur-
mare, mandatul plenipotențiar al 
Guvernului trebuie circumscris 
acelorași limite care sunt impuse 
pentru Parlament, autoritate de la 
care emană acesta (Guvernul).

În ceea ce privește perioada cu-
prinsă între data validării alegerilor 
(9.03.2019) pentru un nou Parlament 
și data constituirii (21.03.2019) 
acestuia (Parlamentul de legislatura 
a X-a), reținem că Guvernul este în-
drituit numai să administreze trebu-
rile publice [1, art. 103]. De altfel, 
după data validării alegerilor parla-
mentare şi până la depunerea jură-
mântului de către membrii noului 
Guvern, Guvernul nu mai este ple-
nipotenţiar, ci unul demisionar. În 
acest segment de timp Guvernul îşi 
continuă activitatea, îndeplinind, în 
temeiul art. 103 alin. (2) din Consti-
tuţie, numai funcţii de administrare 
a treburilor publice, indispensabile 
asigurării continuităţii serviciilor 
publice. În temeiul prevederilor 
constituționale [1, art. 103] și legale 
[12, art. 9, 11, 12 și 15], mandatul 
Guvernului încetează de drept la 
data confirmării rezultatelor alegeri-
lor pentru un nou Parlament și vali-
dării de către Curtea Constituțională 
a mandatelor noilor deputați aleși. 
Or, un Guvern, a cărui mandat a în-
cetat (la data validării alegerilor pen-
tru un nou Parlament), nu mai poate 
să-și asume angajarea răspunderii în 
fața Parlamentului [12, art. 15]. Ast-
fel, Guvernul, al cărui mandat a în-
cetat, nu este în drept să adopte și să 
prezinte Parlamentului spre exami-
nare proiecte de acte normative [12, 
art. 15 alin. (2) lit. a)]. Deci, Gu-
vernul, pentru perioada 9.03.2019 
- 20.03.2019, nu a fost îndrituit să-și 
asume angajarea răspunderii în fața 
Parlamentului. De altfel, un Gu-
vern demisionar nu-și poate angaja 
răspunderea în fața Parlamentului, 
deoarece un Guvern demisionar nu 

mai este susceptibil de a fi sancţi-
onat de către Parlament. Mai mult 
decât atât, un Guvern demisionar 
nu poate fi perpetuu în timp [7, 22]. 
De asemenea, este evident că un 
Guvern demisionar nu mai poate fi 
răsturnat [6, §115].  

Începând cu 21 martie 2019 
(data constituirii legale a Parlamen-
tului de legislatura a X-a), suntem 
în situația când un Guvern continuă 
exercitarea mandatului său limitat 
până la depunerea jurământului de 
către noua componență a Guvernu-
lui. Curtea Constituțională reține că 
fiecare Parlament trebuie să desem-
neze propriul Guvern, or compo-
nenţa Guvernului şi programul său 
de activitate trebuie să corespundă 
configuraţiei politice rezultate din 
alegeri [9, §111]. Inter alia, Curtea 
Constituţională subliniază că într-un 
stat de drept este inadmisibilă adop-
tarea de norme ce ar permite perma-
nentizarea unei guvernări în condiţii 
de interimat. Dimpotrivă, toate nor-
mele şi acţiunile autorităţilor publice 
trebuie să fie direcţionate în vederea 
desemnării în cel mai scurt termen 
a demnitarilor titulari, ce şi-ar asu-
ma responsabilitatea deplină pentru 
actul guvernării [6, §94]. Astfel, 
numai având mandatul acordat de 
Parlament, Guvernul poate exercita 
atribuţiile de putere executivă, care, 
în ultimă instanţă, se reduc la proce-
sul de executare a legilor adoptate 
de acelaşi Parlament [6, §107]. Cur-
tea reţine că un Guvern demisionar 
continuă să administreze treburi-
le publice în aşteptarea unui nou 
Guvern, care să fie plenipotenţiar. 
Aceasta înseamnă că Guvernul de-
misionar exercită doar o parte limi-
tată a puterii, el „administrează”, şi 
nu „guvernează” [6, §111]. Admi-
nistrarea treburilor publice se referă 
la deciziile zilnice, curente ale Gu-
vernului, care sunt necesare funcţi-
onării neîntrerupte a serviciului pu-
blic. Această activitate se reduce la 
faptul că, în aşteptarea finalizării ne-
gocierilor pentru formarea unei noi 
echipe guvernamentale, să se evite o 
lipsă totală a puterii executive, care 
este una operativă şi vitală pentru 
necesităţile societăţii [6, §112]. În 
acest sens, administrarea treburilor 
publice de către un Guvern demisi-
onar vizează trei categorii: (1) tre-
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burile banale, uzuale care permit 
statului să funcţioneze; (2) treburile 
în curs, care au fost începute atunci 
când Guvernul era plenipotenţiar şi 
care trebuie finalizate; (3) treburile 
urgente, care trebuie în mod im-
perativ să fie soluţionate pentru a 
evita pericole foarte grave pentru 
stat şi cetăţeni, pentru viaţa econo-
mică şi socială [6, §113]. Reducerea 
funcţiilor Guvernului demisionar 
la administrarea treburilor publice, 
de care acesta să poată face uz în 
mod liber în scopul asigurării con-
tinuităţii serviciilor publice, este, în 
acelaşi timp, o limită care i se im-
pune – capitis diminutio,  a cărei 
încălcare poate conduce la o sancţi-
une jurisdicţională. Această limitare 
a puterilor Guvernului demisionar 
este un principiu general al dreptu-
lui [6, §119]. Odată cu lipsirea Gu-
vernului de mandatul deplin, marja 
de manevră a acestuia este limitată. 
De altfel, spiritul Constituţiei obligă 
actorii politici să desfăşoare activi-
tăţile într-o astfel de manieră încât 
perioada interimatului să fie redusă 
la maximum [6, §120]. Logica in-
ternă a parlamentarismului constă 
în faptul că libertatea de activitate 
a Guvernului trebuie să fie propor-
ţională încrederii de care se bucură 
acesta în cadrul Parlamentului. Din 
dispoziţiile constituţionale şi Legea 
cu privire la Guvern rezultă că în 
această perioadă Guvernul este limi-
tat numai în dreptul său de asigurare 
a realizării politicii externe şi de ini-
ţiativă legislativă, deoarece aceste 
domenii implică elaborarea şi apro-
barea unor noi programe de activi-
tate. În această situaţie, Guvernul, 
limitat exclusiv la îndeplinirea func-
ţiilor de administrare a treburilor pu-
blice, emite numai acte cu caracter 
general obligatoriu necesare pentru 
conducerea generală a administra-
ţiei publice. Curtea Constituțională 
reţine că prezentarea bugetului este 
prerogativa fundamentală a unui 
Guvern plenipotenţiar. În context, 
un Guvern demisionar poate elabo-
ra proiectul bugetului, însă prezen-
tarea acestuia pentru adoptare de 
către Parlament urmează a fi făcută 
de către un Guvern plenipotenţi-
ar, care îşi asumă responsabilitatea 
pentru promovarea şi executarea 
acestuia [6, §144]. Inter alia, Înalta 

Curte în § 156 din HCC nr. 7/2013 
remarcă faptul că situaţiile ipoteti-
ce invocate [...] reflectă intenţia de 
a menţine starea de interimat o pe-
rioadă îndelungată de timp. Având 
în vedere întinderea atribuţiilor 
acordate, precum şi în coroborare 
cu extinderea atribuţiilor Guvernu-
lui demis, în condiţiile lipsei unor 
norme imperative privind limitele 
temporale, Curtea constată riscul 
permanentizării situaţiilor de inte-
rimat guvernamental, cu excluderea 
controlului parlamentar şi în afara 
câmpului constituţional. De altfel, 
pentru Curte este evident că norme-
le şi spiritul Constituţiei urmăresc 
să asigure perpetuarea exercitării 
puterii de către instituţiile statului, 
constituite în conformitate cu preve-
derile Constituţiei, iar situaţiile pro-
vizorii precum interimatul, menite 
să evite crearea vidului de putere şi 
să asigure organizarea mecanisme-
lor de formare a instituţiilor funcţi-
onale plenipotenţiare, trebuie să fie 
înlăturate cât mai curând [6, §157]. 
În context, Curtea reaminteşte că 
aplicarea articolului 78 din Consti-
tuţie (până la revigorarea acestuia, 
în 2016, de către Înalta Curte – n.a.) 
[34] a creat o situaţie fără precedent 
când interimatul funcţiei de Preşe-
dinte al ţării a consumat mai mult de 
jumătate din durata mandatului unui 
Preşedinte, în perioada 11 septem-
brie 2009 – 16 martie 2012. Astfel, 
a fost estompată norma constituţio-
nală care denotă intenţia legiuitoru-
lui constituţional de a limita o astfel 
de situaţie la un termen de 2 luni 
[...] [6, §158]. Reținem: legiuitorul 
constituant în art. 85, sub sancțiunea 
constituțională a dizolvării Parla-
mentului, a prevăzut expres un ter-
men comun de 3 luni, în interiorul 
căruia trebuie să aibă loc formarea 
Guvernului și adoptarea legilor. Prin 
urmare, o situație de incertitudine nu 
poate depăși termenul constituțional 
statuat la art. 85 alin. (1). Mai mult, 
Curtea Constituțională, în §159 din 
HCC nr. 7/2013, reţine că, indife-
rent de circumstanţele care au de-
terminat demisia Guvernului, Par-
lamentul şi Preşedintele Republicii 
Moldova au obligaţia imperativă 
de a se subordona Constituţiei şi, 
pentru asigurarea continuităţii 
puterii executive, de a desfăşura 

formarea noului Guvern plenipo-
tenţiar în conformitate cu prevede-
rile art. 98 alin. (1) - (4) din Con-
stituţie. Prin urmare, situațiile de 
interimat și incertitudine trebuie să 
aibă un caracter provizoriu și să nu 
fie permanentizate. De altfel, Curtea 
Constituțională în §119 din HCC nr. 
21/2015 [9, §119] a reiterat că situ-
aţiile provizorii precum interimatul, 
menite să evite crearea vidului de 
putere şi să asigure organizarea me-
canismelor de formare a instituţiilor 
funcţionale plenipotenţiare, trebu-
ie să fie eliminate cât mai curând. 
Reținem: Guvernul, după validarea 
alegerilor pentru un nou Parlament, 
nu are mandatul Parlamentului nou-
ales pentru exercitarea atribuțiilor, 
astfel se urmăreşte asigurarea con-
tinuităţii exercitării atribuţiilor Gu-
vernului demisionar, care, în virtu-
tea caracterului lor special, nu per-
mit intermitenţe. 

Concluzii. Urmare celor releva-
te și constatate supra reținem: 

Guvernul Republicii Mol-1. 
dova (Cancelaria de Stat), urmare 
a intervenției subsemnatului că-
tre autoritățile publice, a început 
să respecte prevederile normelor 
constituționale și legale cu referi-
re la data actelor oficiale adoptate/
aprobate/emise de către Guvern. In-
ter alia, reținem: Parlamentul Repu-
blicii Moldova, luând în considerare 
argumentele judicioase invocate de 
către subsemnat, adoptă art. 50 alin. 
(4) al Legii nr. 100 din 22.12.2017 
cu privire la actele normative în 
redacția propusă de noi: „Data acte-
lor normative ale Guvernului este 
data adoptării acestora în cadrul 
ședinței Guvernului. [...]ˮ, și nu în 
redacția propusă de către Guvernul 
Republicii Moldova: „Data actelor 
normative aprobate de Guvern este 
data înregistrării acestora după 
semnarea de către prim-ministru. 
[...]”. 

Odată ce legiuitorul ordinar 2. 
a dezvoltat instituția juridică a anga-
jării răspunderii Guvernului și în art. 
43 din Legea nr. 136 din 7.07.2017 
cu privire la Guvern [12; 25], atunci 
este imperios necesar că în toate ho-
tărârile Guvernului Republicii Mol-
dova prin care acesta își angajează 
răspunderea asupra unui proiect 
de lege să-și găsească reflectare în 
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clauza de adoptare a actului nor-
mativ respectiv şi temeiul legal de 
adoptare a acestuia. Astfel, pentru 
toate aceste hotărâri ale Guvernu-
lui: (HG nr. 1267/2018; HG nr. 96 
– 102 din 11.02.2019 și HG nr. 166 
– 174 din 7 martie 2019) temeiul 
legal în clauza de adoptare trebu-
ia completat cu textul: „art. 43 din 
Legea nr. 136/2017 cu privire la 
Guvern (Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, 2017, nr. 252, 
art. 412)ˮ.

Angajarea răspunderii Gu-3. 
vernului asupra unui proiect de lege 
este o modalitate de legiferare care 
nu este specifică „mâinii libereˮ a 
deputatului („pentruˮ sau „contraˮ), 
ci mai degrabă „de forțare a mâi-
nii/votului deputatuluiˮ to stand 
by și, astfel, numai prin simpla 
prezență a deputatului în ședința 
plenului Parlamentului, atunci 
când cvorumul este asigurat, pro-
iectul de lege după prezentare se 
consideră adoptat. Prin urmare, la 
angajarea răspunderii Guvernu-
lui asupra unui proiect de lege nu 
este vorba despre un vot explicit, 
ci unul „tacitˮ al deputaților. Or, 
votul implicit exprimă poziţia Par-
lamentului faţă de Guvern și faţă 
de proiectul de lege propriu-zis. 

Legiferarea4.  in extremis, 
prin angajarea răspunderii Guver-
nului, are loc în fața Parlamentului. 
Atenție: proiectele de legi (șapte 
aprobate în ședința Guvernului 
din 11 februarie 2019 și, respec-
tiv, nouă proiecte de legi aprobate 
în ședința Guvernului din 7 martie 
2019) nu au fost prezentate în fața 
Parlamentului, deci în ședința/ple-
nul Parlamentului așa cum e statuat 
în art. 1061 alin. (1) din Constituție 
și Hotărârea Curții Constituționale 
nr. 28/2011 [5, §56; 20]. Or, depu-
nerea la Secretariatul Parlamen-
tului/Biroul permanent al Parla-
mentului a hotărârii Guvernului 
privind angajarea răspunderii cu 
materialele anexate, fără prezen-
tarea acestui act politic de anga-
jare a răspunderii în şedinţa ple-
nară, nu corespunde cerinţelor 
art. 1061 alin. (1) din Constituție 
privind angajarea răspunderii în 
faţa Parlamentului [5, §56; 20].

La caz, Parlamentul Repu-5. 
blicii Moldova a intervenit în pro-

iectele de legi enumerate mai sus 
asupra cărora Guvernul și-a anga-
jat răspunderea. Astfel, constatăm 
că a fost comis un abuz de drept 
al Parlamentului Republicii Mol-
dova care a cauzat adoptarea unor 
acte oficiale cu desconsiderarea 
Constituției și jurisprudenței Curții 
Constituționale. Conform prevede-
rilor art. 1061 alin. (1) din Consti-
tuţie și jurisprudenței constante a 
Curții Constituționale (începând cu 
HCC nr. 28 din 22 decembrie 2011), 
Parlamentul nu poate interveni 
și modifica proiectul legii asupra 
căruia Guvernul și-a angajat răs-
punderea. Prin urmare, efectuarea 
modificărilor (completărilor), re-
dactării, cu excepţia redactării gre-
şelilor gramaticale şi de punctuaţie, 
a proiectelor de legi asupra cărora 
Guvernul și-a angajat răspunde-
rea, este inadmisibilă în procedura 
de legiferare in extremis. 

Unica autoritate publică 6. 
îndrituită să adopte legi, inclusiv 
în procedura angajării răspunde-
rii Guvernului în faţa Parlamen-
tului, este Parlamentul Republi-
cii Moldova. Mai mult, procedura 
se desfășoară în ședință plenară a 
Parlamentului cu asigurarea cvo-
rumului, prezentării proiectului de 
lege de către Guvern. Deputații, 
în acest caz, sunt lipsiți de dreptul 
de a prezenta amendamente și/sau 
dezbatere a proiectului de lege în 
comisii sau plenul Parlamentului. 
Deci e vorba de o adoptare tacită 
a legii printr-un vot „tacitˮ. În te-
meiul prevederilor art. 60 alin. (1), 
art. 66 lit. a) și art. 72 alin. (1) din 
Constituție, Parlamentul este unica 
autoritate legislativă a statului care 
adoptă legi. Așadar, legea este un 
act oficial al Parlamentului și nu 
al Guvernului. În definitiv, adop-
tarea legilor este apanajul exclu-
siv al Parlamentului Republicii 
Moldova și nu al Guvernului.

Legea 7. adoptată, inclusiv 
în procedura angajării răspunderii 
Guvernului în faţa Parlamentului 
(in extremis), este semnată, după 
caz, de către Președintele sau 
vicepreședintele Parlamentului 
Republicii Moldova, care a prezi-
dat ședința Plenului Parlamentului 
în cadrul căreia Guvernul și-a an-
gajat răspunderea.

Președintele Republicii 8. 
Moldova nu-i poate remite Par-
lamentului spre reexaminare o 
lege în privința căreia Guvernul 
și-a angajat răspunderea, însă 
Președintele poate sesiza Curtea 
Constituțională dacă consideră 
că legea adoptată prin angaja-
rea răspunderii Guvernului este 
neconstituțională. 

În conformitate cu preve-9. 
derile art. 63 alin. (1), (3), art. 103 
și art.1061 alin. (1) din Constituție, 
în coroborare cu art. 1 alin. (3) și 
art. 6 din Constituție, conchidem că 
durata mandatului plenipotențiar 
al Guvernului nu poate depăși 
durata mandatului plenipotențiar 
al Parlamentului. Astfel, conchi-
dem că Guvernul, învestit cu vot 
de încredere de acest Parlament, 
pentru perioada 1 decembrie 2018 
– 8 martie 2019, nu era îndreptățit 
să recurgă la procedura angajării 
răspunderii Guvernului în faţa 
Parlamentului pâna la validarea 
alegerilor pentru un nou Parla-
ment. De altfel, un Guvern nicio-
dată nu poate avea o perioadă de 
guvernare mai lungă decât cea a 
Parlamentului care i-a acordat vot 
de încredere, deci „i-a eliberatˮ 
mandat de a guverna. Prin urmare, 
Guvernul care a primit vot de încre-
dere de la Parlament guvernează în 
perioada mandatului plenipotențiar 
al Parlamentului, iar ulterior nu-
mai administrează treburile publi-
ce până la depunerea jurământului 
de către membrii noului Guvern. În 
definitiv, atunci când Parlamentul 
nu mai poate legifera prin legi orga-
nice (expirarea mandatului [1, art. 
63] sau dizolvarea Parlamentului 
[1, art. 85]), Guvernul, învestit cu 
vot de încredere de acesta, nu este 
îndreptățit să recurgă la procedura 
angajării răspunderii Guvernului în 
faţa Parlamentului, inclusiv pâna la 
validarea alegerilor pentru un nou 
Parlament. De altfel, reținem că 
nicio autoritate de pe pământ nu e 
nelimitată. Prin urmare, mandatul 
plenipotențiar al Guvernului tre-
buie circumscris acelorași limite 
temporale care sunt impuse pen-
tru Parlament, autoritate de la 
care emană acesta (Guvernul). 

În ceea ce privește peri-10. 
oada cuprinsă între data validării 
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alegerilor (9.03.2019) pentru un 
nou Parlament și data constituirii 
(21.03.2019) acestuia (Parlamen-
tul de legislatura a X-a), reținem că 
Guvernul este împuternicit numai 
să administreze treburile publice 
[1, art. 103]. Or, un Guvern, a că-
rui mandat a încetat, nu mai poate 
să-și asume angajarea răspunderii 
în fața Parlamentului. Astfel, Gu-
vernul, al cărui mandat a încetat, 
nu este în drept să adopte și să pre-
zinte Parlamentului spre examinare 
proiecte de acte normative [12, art. 
15]. Deci, Guvernul, pentru peri-
oada 9.03.2019 - 20.03.2019, nu a 
fost îndrituit să-și asume angaja-
rea răspunderii în fața Parlamen-
tului. De altfel, un Guvern demisi-
onar nu-și poate angaja răspunde-
rea în fața Parlamentului, deoarece 
un Guvern demisionar nu mai este 
susceptibil de a fi sancţionat de că-
tre Parlament. Mai mult decât atât, 
un Guvern demisionar nu poate fi 
perpetuu în timp [7; 22]. De aseme-
nea, este evident că un Guvern de-
misionar nu mai poate fi răsturnat 
[6, §115].  

Începând cu 21 martie 11. 
2019 (data constituirii legale a Par-
lamentului de legislatura a X-a), 
suntem în situația când un Guvern, 
a cărui mandat plenipotențiar a 
încetat, continuă exercitarea man-
datului său limitat până la depu-
nerea jurământului de către noua 
componență a Guvernului. Odată 
cu lipsirea Guvernului de mandatul 
deplin, marja de manevră a acestu-
ia este limitată. De altfel, spiritul 
Constituţiei obligă actorii politici 
să desfăşoare activităţile într-o 
astfel de manieră încât perioada 
interimatului să fie redusă la maxi-
mum [6, §120]. Mai mult, Curtea 
Constituțională, în §159 din HCC 
nr. 7/2013, reţine că, indiferent de 
circumstanţele care au determinat 
demisia Guvernului, Parlamentul 
şi Preşedintele Republicii Moldo-
va au obligaţia imperativă de a se 
subordona Constituţiei şi, pentru 
asigurarea continuităţii puterii 
executive, de a desfăşura forma-
rea noului Guvern plenipotenţiar 
în conformitate cu prevederile art. 
98 alin. (1) - (4) din Constituţie. 
Prin urmare, situațiile de interimat 
și incertitudine trebuie să aibă un 

caracter provizoriu și să nu fie per-
manentizate. În definitiv, Guver-
nul, a cărui mandat a încetat, nu 
poate interveni către Parlamentul 
nou-constituit prin angajarea răs-
punderii asupra unui proiect de 
lege, deoarece acest Guvern nu 
mai poate fi sancționat de către 
Parlament.

În final, propunem: 
modificarea alineatului (2) 1) 

al articolului 119 din Regulamentul 
Parlamentului, adoptat prin Legea 
nr. 797/1996 ( republicată în Moni-
torul Oficial al Republicii Moldo-
va, 2007, nr. 50, art. 237), și expu-
nerea acestuia într-o nouă redacție, 
după cum urmează: „(2) Angajarea 
răspunderii politice în faţa Parla-
mentului se declară prin hotărâre 
a Guvernului, care se publică îm-
preună cu textul programului, al 
declaraţiei de politică generală sau 
al proiectului de lege în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova. 
Hotărârea Guvernului, după intra-
rea în vigoare, împreună cu textul 
programului, al declaraţiei de po-
litică generală sau al proiectului 
de lege asupra căruia Guvernul îşi 
angajează răspunderea, se prezin-
tă Parlamentuluiˮ; 

completarea articolului 2) 
119 din Regulamentul Parlamen-
tului, după alineatul (2), cu un nou 
alineat (21): „(21) În cazul în care 
Parlamentul nu se află în sesiune 
ordinară, Preşedintele Parlamentu-
lui va convoca o sesiune specială în 
legătură cu angajarea răspunderii 
Guvernului și va dispune de îndată 
distribuirea hotărârii Guvernului şi 
a materialelor adiţionale deputaţi-
lor. Chestiunea privind angajarea 
răspunderii Guvernului se exami-
nează în prima şedinţă a sesiunii în 
care hotărârea respectivă a Guver-
nului a fost depusă în Parlament. 
Proiectele de acte legislative pri-
vind angajarea răspunderii Guver-
nului se prezintă plenului Parla-
mentului de către Prim-ministru. În 
proiectele programului, declaraţiei 
de politică generală sau proiectul 
de lege asupra căruia Guvernul şi-a 
angajat răspunderea nu se admit 
amendamente (modificări). Proiec-
tele în cauză nu se supun dezbate-
rilor. După angajarea răspunderii 

Guvernului în fața Parlamentului, 
ședinţa se sistează/suspendă pentru 
o perioadă de 72 de oreˮ.
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Introducere. Una dintre preo-
cupările statelor democratice 

pentru a realiza o protecție concretă 
drepturilor persoanei a fost aceea a 
organizării unui sistem judiciar care 
să asigure înfăptuirea unei justiții 
credibile, imparțiale și independen-
te.

Imperativul unei justiții inde-
pendente, după cum s-a remarcat 
în literatura de specialitate, [9, p.7] 
are rolul de a pune la adăpost au-
toritatea judecătorească de ames-
tecul unor factori exteriori, de di-
ferite influențe, presiuni sau alte 
ingerințe în pronunțarea unei hotă-
râri judecătorești. În plan teoretic, 
problema care se poate examina 
privește sinonimia independenței 
judecătorilor și a independenței 
justiției. Aparent, așa cum remarca 
prof. I. Deleanu, cele două concepte 
par a fi identice, deoarece justiția este 
înfăptuită de judecători [7, p.366]. 
În realitate, este o mare diferență 
între independența judecătorilor și 
independența justiției. Acest fapt se 
datorează raportării judecătorilor la 
o dublă realitate a justiției: cea pri-
vită în sens material, care vizează 
organizarea judecătorească, și cea 
privită în sens funcțional, care se re-
feră la opera de justiție realizată de 
judecător.

Sub primul aspect, judecăto-

rul nu este independent, deoarece 
întreaga sa activitate este supusă 
unui set de reguli administrative 
referitoare la salarizare, program 
de activitate, zile și ore libere, po-
sibile sancțiuni etc., care intervin 
din exterior, respectiv din partea 
Ministerului Justiției și a Consiliu-
lui Superior al Magistraturii. Aceste 
constrângeri în activitatea judecăto-
rului pot părea, la prima vedere, im-
pedimente în desfășurarea normală 
a activității de judecată. În realita-
te, aceste exigențe nu au nimic de 
a face cu independența justiției, re-
spectiv cu dreptul judecătorului de 
a soluționa în mod independent ca-
uzele pe care le judecă, ci constituie 
garanții ale desfășurării procesului 
în condiții de legalitate. Sancțiunile 
ce pot interveni, pe acest fond or-
ganizatoric, nu țin de independența 
judecătorului.

În ceea ce privește cel de-al doi-
lea aspect, acela al independenței 
judecătorului în opera de înfăptu-
ire a justiției, este necesar să pre-
cizăm că orice imixtiune, indife-
rent care ar fi sursa acesteia, este 
inadmisibilă. După cum remarcă, 
somitățile constituționalismului 
românesc (I. Muraru și S. E. Tănă-
sescu), „independența judecătorului 
exprimă posibilitatea de protecție a 
guvernaților, fiind în fond o garanție 

în fața abuzurilor autorităților. Desi-
gur, independența judecătorului este 
substanțial tributară caracterului, 
moravurilor și tradițiilor specifice 
fiecărei țări, ea nu poate fi garantată 
absolut prin lege.” [23, p.281]

Materiale și metode aplicate. 
În prezentul studiu au fost consul-
tate lucrări din doctrina națională și 
internațională, precum și legislația 
aferentă. Pentru atingerea scopului, 
s-a recurs la următoarele metode de 
cercetare: metoda analizei logice, a 
analizei sistemice, metode prospec-
tive, metoda clasificării, precum și 
metoda analizei comparative, ne-
cesară pentru efectuarea studiului 
comparat dintre poziţiile diferiţilor 
specialişti din domeniu, dar şi între 
diferite acte normative naţionale şi 
străine, convenţii internaţionale.

Rezultate obținute și discuții. 
Despre valoarea și importanța aces-
tui principiu, al independenței jude-
cătorului, ne vorbește însăși Legea 
Fundamentală a RM, care procla-
mă în art. 116 alin. 1 că judecăto-
rii sunt independenţi, imparțiali și 
inamovibili. [5] Chintesența aces-
tei dispoziții constituționale a fost 
preluată și de alte acte normative. 
Astfel, Legea privind organizarea 
judecătorească [21] în articolul 1, 
stipulează următoarele: „Puterea 
judecătorească este independentă, 
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independență, interzicerea presiunilor externe

Since justice is carried out through the judiciary, composed of judges, this means that the judicial power is exercised only 
by the court in the person of the judge, the sole bearer of that power. But we can speak of a power and not just authority, 
unless organically the independence of the members of the judiciary is guaranteed and the exercise of the power to judge 
is sovereign.

Keywords: independence of the judiciary, guarantees of independence, recruitment of judges, appearance of indepen-
dence, prohibition of external pressure.
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separată de puterea legislativă şi pu-
terea executivă, are atribuţii proprii, 
exercitate prin instanţele judecăto-
reşti, în conformitate cu principiile 
şi dispoziţiile prevăzute de Consti-
tuţie şi de ale legi.” 

În același sens, și în literatura de 
specialitate s-a reținut [2, p.27] că, 
independența judecătorului necesită 
a fi analizată sub aspectul raportului 
dintre puterea judecătorească și pu-
terea legislativă, dar și a raportului 
dintre puterea judecătorească și pu-
terea executivă.

După cum remarca prof. fran-
cez J. F. Renucci, în una dintre lu-
crările sale consacrate drepturilor 
omului [24, p.430] „exigența de 
independență a tribunalului este 
înțeleasă în mod tradițional în ra-
port cu puterea politică, și anume cu 
cea legislativă, dar mai ales cu cea 
executivă unde, a priori, riscul este 
mai mare.”

Caracteristic puterii judecătorești 
este că ea nu se pronunță pe cale de 
reglementare. Judecătorul realizea-
ză o aplicare concretă a legii în sco-
pul soluționării unui litigiu deter-
minat, Legiuitorul acționează de o 
manieră diferită, edictând norme cu 
caracter general și abstract care nu 
sunt menite să reglementeze cazuri 
particulare, ci raporturi și situații 
nedeterminate.

Echilibrul dintre cele două puteri 
se poate sintetiza în aceea că puterea 
judecătorească nu poate interveni în 
mod direct asupra puterii legisla-
tive, iar aceasta din urmă nu poate 
interveni în activitatea de judecată.

În lumina celor arătate, este evi-
dent că Parlamentul, în calitate de 
titular al dreptului de legiferare de-
legată, nu poate, prin acte de putere, 
să se substituie puterii judecătorești, 
respectiv să soluționeze, prin decizii 
proprii, litigii ce țin de competența 
instanțelor judecătorești. Legiuitorul 
nu poate modifica sau stinge efecte-
le unei hotărâri judecătorești irevo-
cabile. În același respect al justiției, 
legile nu pot avea caracter retroactiv 
și nu pot modifica sau stinge rapor-
turile juridice născute înainte de in-
trarea în vigoare a legii. Este sem-
nificativ în acest context, art.76 din 
Constituția RM care stabilește că, 
„Legea se publică în Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova şi intră în 

vigoare la data publicării sau la data 
prevăzută în textul ei. Nepublicarea 
legii atrage inexistenţa acesteia.” [5] 
Acest articol constituțional trebuie 
coroborat cu dispozițiile art.22 din 
Legea fundamentală, care stabilește 
că, „nimeni nu va fi condamnat pen-
tru acţiuni sau omisiuni care, în mo-
mentul comiterii, nu constituiau un 
act delictuos. De asemenea, nu se 
va aplica nicio pedeapsă mai aspră 
decât cea care era aplicabilă în mo-
mentul comiterii actului delictuos.” 
[5]

Din conținutul acestor prevederi 
constituționale rezultă că neretroac-
tivitatea legii a devenit un principiu 
constituțional, iar legiuitorului îi 
este interzisă adoptarea unor legi re-
troactive exprese sau tacite, inclusiv 
a unor legi de interpretare cu carac-
ter retroactiv, după cum subliniază 
doctrina [9, p.9].

Totodată, trebuie să menționăm 
că, este posibil ca, în proces de în-
făptuire a justiției, judecătorul să 
devină el însuși legiuitor, în sen-
sul că prin interpretarea textelor de 
lege pe care le aplică să dea o altă 
semnificație voinței exprimate de 
legiuitor, uneori contrară politicii 
legislative a statului. În acest sens, 
sunt necesare câteva precizări pen-
tru a marca mai bine limitele puterii 
judecătorești în raport cu puterea 
legislativă, încălcarea acestor limite 
reprezentând un exces de putere din 
partea judecătorului:

Judecătorul nu poate să re-a) 
fuze aplicarea legii pe motivul că 
aceasta ar fi imperfectă. Art.5 al.2 
din Codul de procedură civilă a RM 
prevede că: „Nici unei persoane nu 
i se va refuza apărarea judiciară din 
motiv de inexistenţă a legislaţiei, de 
imperfecţiune, coliziune sau obscu-
ritate a legislaţiei în vigoare.” [4] 
Din aceste prevederi rezultă că, ju-
decătorul este obligat să soluționeze 
cauza dedusă judecății potrivit legi-
lor aplicabile, iar „în cazul inexis-
tenţei normei de drept care să regle-
menteze raportul litigios, instanţa 
judecătorească aplică norma de 
drept care reglementează raporturi 
similare (analogia legii), iar în lip-
sa unei astfel de norme, se conduce 
de principiile de drept şi de sensul 
legislaţiei în vigoare (analogia drep-
tului)” (art.12 al.3). [4] Astfel, dacă 

cauza nu poate fi soluționată în te-
meiul legii, judecătorului îi este per-
misă raportarea la alte criterii, totul 
pentru a particulariza elementele ca-
uzei pe care o soluționează.

De cele mai multe ori jude-b) 
cătorul este obligat să interpreteze 
textul de lege și să îl adapteze la 
ipoteze pe care legiuitorul nu și le-a 
imaginat, dar care au apărut în ca-
zuistica sa. Totodată, judecătorul nu 
încalcă principiul separației puteri-
lor în stat interpretând legea atunci 
când ea este obscură sau ambiguă, 
deoarece face acest lucru tocmai 
pentru a determina voința reală a 
legiuitorului. Este adevărat că jude-
cătorul nu creează legea, ci numai 
o aplică la un caz concret, dar nu 
este vorba de o aplicare automată. 
Judecătorul poate interpreta legea 
realizând un echilibru între litera și 
spiritul acesteia.

În activitatea de înfăptuire c) 
a justiției, judecătorul nu este ținut 
de soluțiile precedente adoptate de 
instanțele judecătorești în alte spețe 
similare, soluția sa urmând a se ra-
porta numai la textele legale aplica-
bile cauzei. În dreptul nostru, bazat 
pe tradiția romano-germanică prece-
dentul judiciar nu reprezintă izvor de 
drept, motiv pentru care autoritatea 
ce emană dintr-o jurisprudență cre-
ată în legătură cu o anumită situație 
juridică nu poate sta la baza motivă-
rii unei hotărâri judecătorești. Mai 
mult decât atât, Curtea Supremă de 
Justiţie, ca unică instanţă judecăto-
rească supremă în stat, îşi exprimă 
opinia asupra anumitor probleme de 
drept, prin emiterea unor hotărâri 
explicative sau recomandări, con-
tribuind astfel la unificarea practicii 
judiciare. Însă, opiniile exprimate 
de instanța supremă nu sunt obli-
gatorii, acestea având rolul doar să 
asigure interpretarea unitară a legii, 
de obicei, în acele cazuri în care 
instanțele pronunță soluții diferite 
pe cauze similare.

Trebuie să menționăm că relativ 
recent Curtea Constituțională a RM 
a emis o hotărâre, care vine să con-
firme cele afirmate mai sus. Astfel, 
în cadrul hotărârii se menționează 
că, ”independenţa judecătorului 
implică cerinţa soluţionării litigii-
lor fără nicio ingerinţă, inclusiv din 
partea instanţei ierarhic superioare. 



21MAI 2019

Un sistem în care este acordată Cur-
ţii Supreme posibilitatea de a adresa 
instanţelor de rang inferior „reco-
mandări/explicaţii” în probleme de 
aplicare a legislaţiei nu este de na-
tură să favorizeze apariţia unei pu-
teri judecătoreşti cu adevărat inde-
pendente. Mai mult, aceasta implică 
riscul ca judecătorii să se comporte 
ca funcţionarii publici, care primesc 
ordine de la superiorii lor. Adoptarea 
de către instanţa supremă sau alte 
instanţe superioare a unor ghiduri 
de practică obligatorii pentru juris-
dicţiile inferioare, situaţia întâlnită 
în câteva ţări post-sovietice, ridică 
probleme în această privinţă, fapt 
reţinut şi de Comisia de la Veneţia 
în rapoartele sale. Astfel, asemenea 
„recomandări/explicaţii” în mod in-
dividual nu pot sta la baza unei ho-
tărâri judecătorești, care urmează a 
fi întemeiată exclusiv pe prevederile 
legale. Judecătorii trebuie să bene-
ficieze de libertate neîngrădită de a 
soluţiona în mod imparţial cauzele, 
în conformitate cu legea şi cu pro-
pria apreciere a faptelor.” [11]

Judecătorul are dreptul să d) 
verifice în mod direct dacă legislația 
RM este în concordanță cu tratate-
le internaționale privind drepturile 
fundamentale ale omului la care 
țara noastră este parte, în caz contrar 
urmând a prevala acestea din urmă, 
constatare care rezultă fără echivoc 
din art.4 al.2 al Constituției RM.

Judecătorul nu poa-e) 
te să se pronunțe în legătu-
ră cu constituționalitatea unui 
text de lege. Aceasta revine în 
competența Curții Constituționale, 
în rezultatul invocării excepției 
de neconstituționalitate. După 
cum remarcă judecătorul Curții 
Constituționale, V. Zaporojan, în 
una din lucrările sale, „excepţia de 
neconstituţionalitate, reprezintă o 
acţiune procesuală de apărare, prin 
care Curtea Constituţională este 
sesizată asupra neconcordanţei 
unor dispoziţii legale, aplicabile 
sau deja aplicate în cauza dedusă 
judecăţii, cu dispoziţiile Consti-
tuţiei. Pentru Republica Moldova, 
excepţia de neconstituţionalitate 
reprezintă o cale de acces indirect 
al persoanei, prin intermediul in-
stanţelor de drept comun la justiţia 
constituţională, pentru sesizarea 

actelor normative prin care se în-
calcă drepturile sale.” [27, p.412]

Formularea excepţiei de necon-
stituţionalitate obligă instanţa, în 
faţa căreia aceasta este ridicată să 
verifice strict îndeplinirea condiţiilor 
de admisibilitate prevăzute de lege 
şi, în cazul în care constată îndepli-
nirea acestora, să sesizeze, în virtu-
tea dispozițiilor art.12¹ CPC, Curtea 
Constituţională. Totodată, în litera-
tura de specialitate s-a menționat că, 
[3, p.13] în cadrul competenţei sale, 
Curtea Constituțională nu poate da 
o altă formulare textelor de lege pe 
care, printr-un control de constituţi-
onalitate, le-ar socoti nesatisfăcător 
redactate. În raport cu alte autorităţi 
jurisdicţionale, Curtea Constituţio-
nală nu se poate substitui instanţelor 
în ceea ce priveşte calificarea unei 
situaţii de fapt. Curtea Constituţio-
nală nu are dreptul să-şi asume, prin 
deciziile pe care le pronunţă, rolul 
de legiuitor pozitiv, subrogându-se 
astfel funcţiei legiuitoare a Parla-
mentului, care, potrivit art. 60 alin. 
1 din Constituţia RM, este unica au-
toritate legislativă a statului. 

Cât privește interacțiunea dintre 
autoritatea judecătorească și exe-
cutiv, sub acest aspect, nici puterea 
executivă și nici administrația publi-
că nu se pot substitui justiției, după 
cum nici justiția nu poate lua locul 
acestora în exercitarea atribuțiilor 
conferite de lege. Aceasta nu ex-
clude, în niciun caz, posibilitatea 
judecătorului, garantată de art.53 și 
114 din Constituție, de a anula ac-
tele administrative ilegale emise de 
autoritățile publice și de a dispune 
repararea pagubelor produse prin 
astfel de acte ori prin nesoluționarea 
în termenul legal a unei cereri.

Totodată, pentru a determina 
dacă o instanță poate fi considerată 
independentă, în special, în ceea ce 
privește executivul, în jurisprudența 
CtEDO s-au reținut [24, p.433-434] 
următoarele criterii de apreciere:

modul de desemnare și dura-- 
ta mandatului judecătorilor,

existența garanțiilor împotri-- 
va presiunilor exterioare,

faptul dacă există sau nu - 
aparența de independență.

În prezența diferitelor sisteme 
de desemnare a judecătorilor, ideea 
fundamentală care-și face tot mai 

mult loc în mentalitatea modernă 
este că, față de reglementările juridi-
ce foarte numeroase în vigoare, care 
guvernează relații economice, soci-
ale și politice deosebit de complexe, 
este necesar ca judecătorii să posede 
o serioasă pregătire de specialitate și 
o temeinică experiență. Recrutarea 
și promovarea lor în spiritul acestui 
imperativ, după cum menționează 
prof. T. Drăganu, nu sunt însă impo-
sibile decât dacă ele au loc pe bază 
de concurs, desfășurat în fața unei 
comisii formate din personalități de 
înalt prestigiu profesional, în majo-
ritatea lor aparținând însuși corpului 
judecătoresc, căci numai așa trium-
ful meritului personal poate fi asi-
gurat, iar influențele politicianiste 
eliminate [8, p.343].

În Republica Moldova, 
competențele în privința recrutării 
judecătorilor sunt îndeplinite de că-
tre Consiliul Superior al Magistratu-
rii, organism ce poate fi considerat 
ca aparținând corpului magistraților. 
Numirea în funcție a judecătorilor 
este realizată de Președintele RM, 
dar numai la propunerea Consiliului 
Superior al Magistraturii (art.11 al.1 
din Legea cu privire la statutul ju-
decătorului) [20]. Sistemul adoptat 
acordă întâietate Consiliului Superi-
or al Magistraturii, care este compe-
tent în ce privește impunerea criteri-
ilor de pregătire profesională avute 
în vedere la selectarea judecătorilor, 
actul de numire fiind condiționat de 
propunerea formulată de Consiliul 
Superior al Magistraturii.

Prin acest sistem, se acordă prio-
ritate organului profesional, și în ca-
zul unui conflict cu reprezentantul 
puterii executive, în privința numi-
rii în funcție a unui anumit candidat. 
Astfel, Președintele RM poate refuza 
o singură dată numirea judecătorilor 
propuși de către Consiliul Superior 
al Magistraturii. Refuzul trebuie să 
fie motivat. În această situație, dacă 
Consiliul Superior al Magistraturii 
susține propunerea inițială, trebuie 
să motiveze opțiunea sa, iar șeful 
executivului este obligat să proce-
deze la numire, actul său devenind 
unul formal (art.11 al.3-5 din Legea 
cu privire la statutul judecătorului) 
[20].

Desigur, un asemenea sistem nu 
este lipsit de carențe, fapt care s-a 
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demonstrat cu prisosință în perioada 
președinției D-lui N. Timofti, când 
domnia sa a respins unele candida-
turi a căror moralitate dubioasă a 
stârnit un val de critici în societate. 
Cert însă, rămâne faptul că preşe-
dintele ţării nu ar trebui nici într-un 
caz să decidă ce judecător să rămâ-
nă în funcţie şi ce judecător să fie 
concediat, altfel vom asista la un șir 
de abuzuri, care au periclitat justiția 
moldovenească și în trecut, când cei 
care nu conveneau sistemului po-
litic și nu-i executau ordinele erau 
demiși, iar cei docili guvernanților 
erau promovați.

În cazul în care există disfuncţii 
la nivelul CSM în ceea ce priveşte 
evaluarea judecătorilor, atunci pro-
babil ar trebui fortificat mecanismul 
de evaluare al judecătorilor. Dacă 
CSM consideră că aceşti judecători 
sunt buni în urma unui proces sigur 
de evaluare, atunci preşedintele ţării 
nu are decât fie să accepte propu-
nerea CSM, fie să vină cu obiecţii 
publice în acest sens. Acest lucru ar 
putea contrabalansa poziţia CSM 
prima dată, iar în cazul în care totuşi 
a doua oară CSM acceptă aceeaşi 
poziţie, atunci efectul va fi scăderea 
încrederii în corpul de judecători 
şi acest risc trebuie să şi-l asume 
CSM.

Cât privește durata mandatu-
lui, în literatura de specialitate s-a 
menționat [24, p.434] că, această 
expresie este una înșelătoare, întru-
cât ar putea lăsa să se înțeleagă că 
aspectul temporal este determinant, 
ceea ce nu este cazul. În fapt, ceea 
ce contează sunt garanțiile oferite 
judecătorului pe durata mandatului 
său, în special, inamovibilitatea.

Prin inamovibilitate se înţelege 
dreptul pe care îl au persoanele ce 
deţin funcţia de judecător de a fi pro-
tejate faţă de orice măsură arbitrară 
referitoare la: detaşarea (în scopul 
îndeplinirii unei funcţii în cadrul 
secretariatului Consiliului Superior 
al Magistraturii sau al Institutului 
Naţional al Justiţiei), suspendarea, 
demisia, eliberarea din funcţie sau 
chiar promovarea şi transferarea 
acestuia.

Inamovibilitatea nu trebuie pri-
vită ca o favoare pentru judecători, 
ci mai degrabă ca o garanţie pentru 
justiţiabili. De aceea, inamovibilita-

tea trebuie să se aplice şi cu privire 
la modul de desemnare a judecă-
torilor în colegiile instanţelor şi cu 
privire la repartizarea dosarelor şi 
posibilitatea de schimbare a judecă-
torului. 

Cât privește existența garanțiilor 
împotriva presiunilor exterioare, 
este evident că o instanță de jude-
cată nu mai este independentă în 
cazul în care solicită opinia unei 
autorități externe cu privire la inter-
pretarea unui text și ulterior trebuie 
să se conformeze acesteia. Astfel, în 
cauza Chevrol contra Franței, [19] 
reclamanta Yamina Chevrol, cetă-
ţean francez, introduce o acţiune în 
contencios administrativ, în cadrul 
căreia Consiliul de Stat solicită, ca o 
chestiune prejudicială, Ministerului 
Afacerilor Externe să se pronunţe 
asupra existenţei reciprocităţii în 
aplicarea unui tratat internaţional, 
instanţa administrativă considerân-
du-se legată de soluţia primită. În 
hotărârea sa Curtea a precizat că 
exercitarea întregii jurisdicții de 
către un tribunal presupune ca aces-
ta să nu renunțe la niciuna dintre 
componentele funcției de a judeca, 
apreciind că reclamanta nu poate fi 
considerată a fi avut acces la un tri-
bunal care are sau căreia să îi fi fost 
recunoscută o competență suficientă 
pentru a se pronunța asupra tuturor 
problemelor de fapt și de drept per-
tinente pentru a tranșa litigiul.

Interzicerea presiunilor exterioa-
re este consacrată și în Standardele 
Minime de Independenţă Judiciară 
[25], care prevăd că miniştrii nu vor 
exercita niciun fel de presiuni asu-
pra judecătorilor nici vădit, nici în 
secret şi nu vor face declaraţii care 
afectează negativ independenţa ju-
decătorilor, priviţi individual sau a 
puterii judecătoreşti, ca întreg (pct. 
16). Intervenţiile autorităţilor guver-
namentale, a şefului Statului într-o 
procedură în curs, oricare ar fi mo-
tivele invocate pentru a le justifica, 
pot să fie incompatibile cu indepen-
denţa tribunalelor, prin conţinutul 
şi modalitatea în care ele sunt exer-
citate. Oricare ar fi impactul real al 
unor asemenea intervenţii asupra 
derulării procedurii, în mintea justi-
ţiabililor pot trezi suspiciuni obiec-
tive privind independenţa justiţiei. 
Acestea relevă „o lipsă de respect 

faţă de puterea judiciară” (CEDO, 
Hotărârea Sovtransavto Holding vs. 
Ucraina din 25 iulie 2002) [18].

Trebuie să menționăm că presi-
unile exterioare pot fi exercitate nu 
doar de către organele executive ale 
statului, ci și de diferite grupuri de 
interese, care utilizează în calitate 
de instrument de presiune mijloa-
cele mass-media. În literatura de 
specialitate, [26, p.17] s-a arătat în 
acest sens că, atât în cadrul audio-
vizualului, cât şi în presa scrisă se 
abuzează de libertatea de exprimare 
consacrată constituțional, precum şi 
de dreptul de a participa la dezba-
terile publice din sălile de judecată. 
Deseori, televiziunea filmează per-
soane în stare de arest preventiv, in-
dicându-li-se numele şi prenumele, 
date din cazier, informaţii legate de 
profesiune şi date personale, famili-
ale şi din conţinutul relatării şi mon-
tajul filmului se extrage concluzia 
că persoana a comis fapta şi va fi 
cu siguranţă condamnată. Nu de 
puţine ori s-au făcut arestări în faţa 
camerelor de luat vederi inducân-
du-se publicului telespectator ideea 
că persoana reţinută este răufăcător 
(se ataşează de multe ori alte epitete 
grăitoare pentru a reliefa că persoa-
na a comis cu certitudine fapta ilici-
tă) şi cu siguranţă va fi condamnată, 
mai ales prin indicarea limitelor de 
pedeapsă cu închisoarea.

Prezentarea acestora în cursul 
urmăririi penale a creat pentru jude-
cători o presiune atunci când aceştia 
au fost sesizaţi, de pildă, cu luarea 
măsurii prelungirii arestului preven-
tiv, sau trimişi în judecată şi din pro-
bele administrate nu a reieşit vino-
văţia suspectului ori a rezultat o altă 
stare de fapt ce a condus la aplicarea 
unei pedepse mai blânde.

Pentru a relata cu acurateţe ase-
menea stări şi împrejurări este reco-
mandabil şi obligatoriu din punct 
de vedere al eticii şi deontologiei 
profesiei de ziarist să se apeleze la 
autorităţile judiciare, care prin biro-
ul de informare şi relaţii publice să 
prezinte un punct de vedere oficial 
în măsura în care informaţiile solici-
tate nu sunt exceptate de la accesul 
liber al cetăţenilor.

Un alt criteriu de apreciere a 
independenţei este cel al aparen-
ţei. Din jurisprudenţa Curţii de la 
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Strasbourg (CEDO Campbell şi Fell 
vs. UK), rezultă că este necesar nu 
numai ca justiţia să se realizeze în 
fapt, ci să existe şi toate aparenţele 
din care să reiasă îndeplinirea con-
diţiilor prevăzute de lege pentru ca 
judecata să se desfăşoare în mod 
echitabil. [15] Aparenţa de indepen-
denţă semnifică în acest sens încre-
derea pe care tribunalele trebuie să 
o inspire populaţiei într-o societate 
democratică. Această cerinţă este 
consacrată pe plan internaţional prin 
adagiul preluat din sistemul anglo-
saxon potrivit căruia: „justice must 
not only be done, it must be seen to 
be done” (justiţia nu trebuie numai 
să fie înfăptuită, trebuie să fie văzută 
ca fiind înfăptuită) [10].

În aprecierea bănuielilor cu pri-
vire la posibila lipsă de aparenţă 
a independenţei, se are în vedere 
punctul de vedere al celui vizat, însă 
susţinerile sale trebuie să fie justi-
ficate din punct de vedere obiectiv. 
Astfel, s-a decis că, din moment ce 
într-un tribunal se află o persoană 
care este subordonată ca funcţie şi 
sarcini faţă de una din părţi, justiţia-
bilii pot să se îndoiască în mod legi-
tim de independenţa acelei persoane 
[1, p. 197] - se consacră astfel ne-
cesitatea independenţei nu doar faţă 
de executiv şi legislativ, ci şi faţă 
de părţi (CEDO, Chevrol vs. Franța 
13.02.2003 par 77). [19]

În raportul de independenţă faţă 
de părţi, este cert faptul că o instanţă 
nu poate fi considerată independen-
tă atunci când una dintre părţi este 
şi judecător, aşa cum se întâmplă 
de multe ori în situaţia proceduri-
lor administrativ-jurisdicţionale. 
Concluzia rămâne valabilă şi atunci 
când o parte are un rol determinant 
în cadrul procedurii. Spre exemplu, 
Curtea europeană a infirmat din 
punct de vedere al conformităţii cu 
Convenţia, procedura din faţa curţii 
marţiale britanice. În cadrul acesteia, 
judecătorii erau numiţi de un ofiţer 
care exercita şi funcţia de acuzator. 
Mai mult, acelaşi ofiţer putea dizol-
va instanţa, iar executarea deciziei 
judecătorilor era suspusă aprobării 
acestuia. În aceste condiţii, Curtea 
a constatat de mai multe ori încăl-
carea dreptului de a fi judecat de 
un tribunal independent şi imparţi-
al. [14] În mod identic, nu este un 

tribunal independent, un colegiu al 
medicilor din care face parte un me-
dic ce este subordonat administrativ 
medicului care a formulat sesizarea 
în faţa colegiului. [6, p.82]

Pentru a fi luate însă în conside-
rare, aparenţele trebuie să fie de na-
tură a crea temeri privitoare la lipsa 
de independenţă sau imparţialitate, 
care să fie justificate în mod obiec-
tiv. Şi percepţia acuzatului sub acest 
aspect trebuie luată în considerare, 
fără însă ca ea să joace un rol de-
cisiv.

Din aceste motive, Curtea Euro-
peană a Drepturilor Omului în cau-
za Altay c. Turcia [17] a statuat că 
acuzatul a avut motive obiective să 
se îndoiască de independenţa şi im-
parţialitatea instanţei judecătoreşti 
care l-a judecat, datorită prezenţei 
în compunerea ei a unui judecător 
militar. În cauză, chiar dacă se con-
stată existenţa unor garanţii consti-
tuţionale şi legale privind indepen-
denţa şi imparţialitatea judecătorilor 
militari, alte elemente ale statutului 
lor sunt de natură să le pună în dis-
cuţie (cum ar fi faptul că este vorba 
de militari continuând să aparţină 
armatei, care, la rândul ei, depin-
de de puterea executivă, precum şi 
faptul că ei rămân supuşi disciplinei 
militare, iar desemnarea şi numirea 
lor necesită în mare măsură inter-
venţia administraţiei şi a armatei). 
Faptul că acuzatul, un civil, a fost 
judecat penal de o instanţă în com-
punerea căreia intră chiar şi un sin-
gur judecător militar, alături de 2 
judecători civili, este de natură să 
îl facă pe acuzat, în mod legitim, să 
se teamă că instanţa s-ar putea lăsa 
condusă de considerente străine na-
turii cauzei sale. Altfel spus, teme-
rile reclamantului cu privire la lipsa 
de independenţă şi de imparţialitate 
a jurisdicţiei pot fi considerate ca fi-
ind justificate în mod obiectiv.

În afara acelor criterii pe care le-
am analizat mai sus este indispen-
sabil să amintim în acest context și 
despre componenta financiară, care 
are şi ea un rol deosebit în asigura-
rea independenţei justiţiei, de aceea 
credem că sistemul judecătoresc și, 
în special Consiliul Superior al Ma-
gistraturii, trebuie să militeze cu mai 
multă determinare pentru alocarea 
unui procent rezonabil din PIB pen-

tru justiţie şi pentru descentralizarea 
deciziilor bugetare.

 Independenţa justiţiei presupu-
ne asigurarea resurselor materiale 
necesare bunei funcţionări a justiţiei 
ca serviciu public, precum şi asigu-
rarea independenţei individuale a 
magistraţilor şi sub aspect financi-
ar, prin salarizarea acestora pe baza 
unor criterii obiective, stabilite prin 
lege, spre a se afla la adăpost de pu-
terea discreţionară a executivului 
şi la un nivel al indemnizaţiei care 
să ia în considerare importanţa so-
cială a funcţiei exercitate, riscurile 
inerente acesteia şi regimul incom-
patibilităţilor şi interdicţiilor la care 
sunt supuşi magistraţii. 

De asemenea, CSM trebuie să 
susţină creşterea bugetului instanţe-
lor, pentru a acoperi nu doar majo-
rarea necesară a numărului de jude-
cători, ci şi creşterea fondurilor alo-
cate pentru pregătirea profesională 
a magistraţilor şi pentru investiţii, 
care trebuie să ţină pasul cu nece-
sitatea măririi numărului de judecă-
tori și personal auxiliar.

Concluzii
Esenţa principiului indepen-- 

denţei justiţiei este libertatea de-
plină a judecătorului de a judeca şi 
soluţiona cauzele deduse instanţei; 
nimeni din afară – nici guvernul, 
nici grupurile de presiune, niciun in-
divid sau chiar niciun alt judecător 
– nu ar trebui să se implice, sau să 
încerce să deturneze calea justiției, 
în situația în care un judecător con-
duce o cauză şi ia o decizie.

Sunt trei condiţii mini-- 
me pentru independenţa puterii 
judecătorești: a) siguranţa funcţiei: 
de exemplu, mandatul judecătoru-
lui, indiferent că este pe viaţă, sau 
până la vârsta pensionării, sau pe 
durată determinată, trebuie să fie 
protejat faţă de amestecul arbitrar 
sau discreţionar al executivului 
sau a altei autorităţi competente în 
procedura de numire; b) indepen-
denţa instituţională, care presupune 
nu doar interdicția imixtiunilor din 
partea legislativului sau executivu-
lui, dar și independenţa în ceea ce 
priveşte chestiunile administrative 
legate direct de exercitarea funcţiei 
judecătoreşti; c) siguranța financia-
ră, prin asigurarea unui nivel de trai 
decent membrilor corpului judecă-
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toresc și un buget rezonabil pentru 
funcționarea eficientă a instanțelor 
de judecată.

Este esenţial pentru indepen-- 
denţa puterii judecătorești şi pentru 
păstrarea încrederii populaţiei în sis-
temul de justiţie ca nici executivul, 
nici legislativul şi nici judecătorul 
să nu dea impresia că deciziile jude-
cătoreşti ar putea fi influenţate.

Este indispensabilă găsirea - 
unui just echilibru între nevoia de a 
responsabiliza mai mult magistraţii 
prin diverse instrumente legale şi 
obiectivul păstrării independenţei 
acestora. În acest sens, este esenţi-
ală crearea unui cadru unitar de in-
terpretare a elementelor constitutive 
ale fiecărei abateri în parte, astfel 
încât procedurile disciplinare să 
nu fie utilizate ca mijloace de con-
strângere sau de influenţare indusă 
a instanţelor şi să nu se aducă atin-
gere unor principii fundamentale 
ale înfăptuirii justiţiei: independen-
ţa puterii judecătoreşti, securitatea 
raporturilor juridice şi dreptul la un 
proces echitabil.
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Introducere. Fenomenul co-
rupției este prezent chiar din 

cele mai vechi timpuri, corupția ca 
fenomen social universal s-a dez-
voltat odată cu societatea, cu statul 
și cu dreptul, căpătând noi forme de 
existență. 

În contemporaneitate, fenome-
nul corupției se manifestă ca un fe-
nomen tipic statului birocratic, bu-
getar, reprezentând o amenințare 
pentru democrație, subminând 
principiile de bună administrare, 
echitate și justiție socială, dena-
turând concurența și împiedicând 
dezvoltarea economică a statului 

și stabilirea instituțiilor democra-
tice. 

Pregătirea ascultării martori-
lor, în special, la infracțiunile de 
corupție este o regulă absolut nece-
sară, în deosebi, în faza de urmărire 
penală, și se cere respectată în toate 
împrejurările, indiferent de gradul 
de dificultate al cauzei. 

În prezentul demers științific se 
analizează etapele audierii martori-
lor în general, acestea aplicându-se 
în majoritatea situațiilor indiferent 
de cauza în care este audiat mar-
torul, dar în special se analizează 
cum are loc audierea martorilor 

care dețin informații referitoare la 
o faptă de corupție. Este extrem 
de importantă audierea unui mar-
tor care deține informații despre o 
faptă de corupție, întrucât în urma 
declarațiilor oferite de către acesta 
se poate descoperi adevărul și fina-
liza cauza, bineînțeles, dacă marto-
rul este de bună credință. 

Din punct de vedere statistic 
se observă un număr de persoa-
ne condamnate relativ mic pentru 
infracțiunile de corupție, cu toate 
acestea, deși numărul de persoane 
este relativ mic, fenomenul corupției 
ia amploare și pătrunde cu ușurință 
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în tot mai multe sectoare sociale, 
fapt care demonstrează capacitatea 
redusă a instituțiilor abilitate de a 
interveni prin intermediul actului 
de justiție în contracararea acestor 
fenomene. În cele mai multe cazuri 
chiar în spatele autodenunțului, 
ca formă de sesizare a organelor 
judiciare în cazul săvârșirii unei 
infracțiuni de dare de mită se află 
un interes al denunțătorului ca ur-
mare a faptului că funcționarul pu-
blic nu și-a îndeplinit obligația ilici-
tă în urma înțelegerii cu acesta.

Scopul studiului. Pornind de la 
aceste caracteristici ale corupției, se 
abordează această temă complexă a 
audierii martorilor la infracțiunile 
de corupție, având scopul expli-
cării etapelor audierii martorului 
într-o cauză de corupție, felurile 
de întrebări adresate, analiza com-
portamentului organului judiciar și, 
nu în ultimul rând, tactica ascultării 
tuturor categoriilor de martori, fie 
aceștia minori, handicapați, vârst-
nici. 

Rezultate obținute și discuții. 
A. Audierea martorilor referi-

toare la infracțiunile de corupție. 
Audierea martorilor în special 

la infracțiunile de corupție este o 
regulă absolut necesară, în deose-
bi în faza de urmărire penală, și se 
cere respectată în toate împrejurări-
le, indiferent de gradul de dificulta-
te al cauzei. În linii mari, pregătirea 
audierii martorilor ce au cunoștință 
despre săvârșirea unei infracțiuni 
de corupție, presupune studierea 
datelor existente la dosar, stabilirea 
persoanelor care trebuie ascultate, 
cunoașterea personalității acesto-
ra, a naturii relațiilor pe care le pot 
avea subiecții infracțiunii, stabilirea 
locului, a momentului și a modului 
de citare, precum și pregătirea acte-
lor materiale ce pot fi folosite de că-
tre organul judiciar cu acest prilej. 

Audierea, în calitate de martor, 
a persoanei care are cunoștință des-
pre o anumită faptă sau împrejurare 
ce vizează o infracțiune de corupție, 
în legătură cu cauza penală, astfel 
informația obținută din respectiva 
mărturie este de natură să servească 
aflării adevărului. 

În cazul infracțiunilor de 
corupție, de exemplu dare de mită, 
persoana care a dat mita și apoi 
denunță fapta nu se mai poate con-

sidera ca fiind vătămată, deoarece 
ea însăși a comis o faptă penală, dar 
beneficiază de imunitatea legală. În 
atare situație poate fi audiată în ca-
litate de martor. Dacă însă calitatea 
de parte/subiect procesual principal 
s-a pierdut pe parcursul procesului 
penal, persoana respectivă poate fi 
audiată în calitate de martor, fiind 
respectiv aplicate regulile cuvenite. 

O astfel de situație poate fi avu-
tă în vedere și atunci când, ca ur-
mare, a solicitării unui inculpat de 
a fi judecat în baza recunoașterii 
vinovăției, s-a dispus disjungerea 
cauzei și condamnarea acestuia, ul-
terior inculpatul față de care instanța 
de judecată s-a pronunțat putând fi 
audiat în calitate de martor în do-
sarul disjuns, chiar dacă sentința de 
condamnare nu este definitivă. 

De asemenea, în practică au fost 
numeroase cauze în care un dosar 
de urmărire penală complex a fost 
disjuns în dosare de urmărire penale 
mai mici, astfel încât persoane care 
aveau calitatea de inculpați într-un 
dosar, au fost trimiși în judecată în 
această calitate, pentru ca în cele-
lalte dosare disjunse să figureze în 
calitate de martori. 

Pentru stabilirea adevărului în 
cauză şi pentru a determina ca mar-
torul audiat să adopte o atitudine 
sinceră, procurorul trebuie să se 
comporte adecvat, manifestând stă-
pânire de sine, cunoașterea temeini-
că a normelor de drept, precum şi a 
detaliilor faptelor deduse cercetării. 
Un principiu dovedit de practică în 
audierea faptelor de corupție, de 
altfel general valabil, este ca pe par-
cursul audierii procurorul să adop-
te față de martorii audiați – același 
gen de comportament, în care să se 
evidențieze caracterul său integru, 
de respect pentru lege și adevăr. 

A.a. Citarea martorilor 
și studierea dosarului cauzei 
infracțiunilor de corupție. 

În scopul audierii ca martor ce 
are cunoștință despre infracțiunea 
de corupție vizată, persoana este ci-
tată, aceasta având obligațiile: de a 
se prezenta în fața organului judici-
ar care a citat-o la locul, ziua și ora 
arătate în citație, de a depune jură-
mânt sau declarație solemnă în fața 
instanței, de a spune adevărul. 

Chemarea martorului ce are 
cunoștință despre comiterea 

infracțiunii de corupție în fața or-
ganului de urmărire penală sau a 
instanței de judecată se face prin 
citație scrisă. Citarea se poate face 
și prin notă telefonică sau telegra-
fică, încheindu-se în acest sens un 
proces-verbal. 

Studierea dosarului cauzei ce vi-
zează infracțiunile de corupție, dare 
de mită, luare de mită, traficul de 
influență, cumpărarea de influență, 
are ca scop în primul rând stabili-
rea faptelor și împrejurărilor ce pot 
fi clarificate pe baza declarațiilor 
martorilor, precum și stabilirea ace-
lor persoane care cunosc, în totali-
tate sau în parte, aceste fapte, dintre 
care vor fi selecționați martorii. 

Analizarea și studierea ma-
terialului cauzei ce implică una 
dintre infracțiunile de corupție nu 
se rezumă însă numai la aspectele 
menționate. Aceasta presupune o 
aprofundare a tuturor datelor, deta-
liilor, informațiilor existente în caz, 
a altor materiale cu caracter proba-
tor, inclusiv o eventuală documen-
tare, în vederea elucidării unor as-
pecte de ordin tehnic, care ies din 
cadrul judiciar, dar care pot servi 
indirect elucidării unor împrejurări 
ale cauzei. 

A.b. Stabilirea martorilor care 
pot fi audiați. 

Stabilirea persoanelor care pot 
fi ascultate în calitate de martori și 
care dețin informații referitoare la 
comiterea unei fapte de corupție, se 
va face pe baza criteriilor procesua-
le penale și criminalistice. 

Prima etapă este cea de iden-
tificare a persoanelor care au avut 
posibilitatea să perceapă direct fap-
tele și împrejurările comiterii uneia 
dintre infracțiunile de corupție, dar 
și acelea care cunosc sau dețin in-
direct date referitoare la faptă, din 
surse sigure, cât mai concrete și 
aproape de adevăr. Respectiv din 
acest rând vor fi selecționate per-
soanele care, potrivit legii, pot de-
pune mărturie. 

În situația în care există un nu-
măr mare de persoane care dețin 
informații referitoare la săvârșirea 
uneia dintre infracțiunile de 
corupție, este posibilă o selectare 
a martorilor pe baza calității date-
lor pe care le dețin, a personalității 
lor, a obiectivității și poziției față de 
cauza cercetată, astfel sunt evitate 
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datele inutile, colaterale, lipsite de 
semnificație, sau care pot deruta an-
cheta. Clarificarea naturii relațiilor 
acestora cu persoanele implicate în 
comiterea infracțiunii de corupție, 
cunoscut fiind sentimentul de tipul 
prietenie, dușmănie față de făp-
tuitori sau existența altor interese 
conduc la alterarea declarațiilor și 
în multe cazuri chiar la mărturie 
mincinoasă, de aceea acest aspect 
trebuie luat în considerare serios la 
selecționarea martorilor. 

A.c. Importanța analizei și 
cunoașterii personalității marto-
rilor. 

Cunoașterea personalității mar-
torilor care au cunoștință despre 
săvârșirea faptelor de corupție, 
este absolut necesară și extrem de 
importantă pentru eficiența ascul-
tării, presupune date cu privire la 
profilul psihologic, la pregătirea 
și ocupația, la natura eventualelor 
relații cu persoanele antrenate în 
săvârșirea infracțiunii. 

Cu certitudine, trebuie cunoscu-
tă poziția martorului față de fapta 
coruptă săvârșită, precum și față de 
condițiile în care a perceput aspec-
tele în legătură cu care este ascul-
tat. 

În principiu datele despre martor 
sunt necesare în prima fază a proce-
sului penal și mai puțin în faza de 
judecată când, de regulă faptele și 
împrejurările cauzei sunt contura-
te. Oricum, aceasta nu înseamnă că 
instanța, pentru pronunțarea unei 
soluții temeinice, pentru infirmarea 
sau confirmarea învinuirii, nu tre-
buie să manifeste un rol activ și pe 
planul cunoașterii martorilor. 

Organele judiciare pot obține 
datele referitoare la persoana mar-
torului din studierea materialelor 
cauzei, din audierea altor persoane 
ascultate în cauza de corupție, de 
asemenea pot lua cunoștință despre 
personalitatea martorului de la locul 
în care își desfășoară activitatea, de 
la domiciliu etc. 

A.d. Stabilirea ordinii, mo-
mentului și locului audierii mar-
torilor.

Ordinea de audiere a martori-
lor se stabilește după planificarea 
problemelor ce se cer clarificate sau 
verificate. În principiu, cei care au 
perceput nemijlocit faptele, adică 
martorii principali, vot fi ascultați 

înaintea martorilor indirecți care au 
obținut datele prin intermediul altor 
persoane sau din zvon public. 

Determinarea ordinii de asculta-
re a martorilor se mai stabilește și 
în funcție de natura relațiilor dintre 
martorul ce urmează a fi audiat și 
părțile din proces, la fel ca și poziția 
lor față de cauză. În funcție de com-
plexitatea și specificul anchetei, au-
dierea martorilor poate fi efectuată 
fie înainte, fie după ascultarea per-
soanei vătămate sau a suspectului. 

Atunci când se stabilește ordinea 
de audiere a martorilor, totodată, se 
are în vedere și posibilitatea verifi-
cării declarațiilor obținute de la alți 
martori, suspecți, în scopul obținerii 
unor date reale și concrete. Un ele-
ment tactic, aflat în strânsă corelație 
cu ordinea de ascultare relatată an-
terior, este stabilirea momentului și 
locului audierii martorilor. Momen-
tul audierii unui martor principal 
care deține informații directe într-o 
cauză de corupție sau unui martor 
indirect, care a obținut datele prin 
intermediul altor persoane, este ales 
în funcție de mai mulți factori, de 
care organul judiciar este obligat să 
țină seama. Respectiv: 

a) Este necesară evitarea posi-
bilei înțelegeri între martori, ca și 
influențarea celui care va fi audiat 
de către diverse persoane interesa-
te în cauză (inculpat, suspect, parte 
vătămată, parte civilă), astfel, pen-
tru aceasta trebuie ca citarea să se 
facă de urgență, la ore sau zile di-
ferite, în așa mod încât să nu existe 
posibilitatea întâlnirii martorilor la 
sediul organului judiciar și nici su-
ficient timp pentru a-și comunica 
date referitoare la declarațiile făcu-
te, sau referitoare la întrebările puse 
de anchetator. Indicat și de prefe-
rat ar fi, când condițiile o permit, 
martorii să fie citați în aceeași zi la 
intervale mici de timp și respectiv 
invitați în diferite încăperi, astfel 
se reduce mult posibilitatea contac-
tului și a unei eventuale înțelegeri 
între martori. În practică, în speci-
al între declarațiile martorilor ce 
au cunoștință despre săvârșirea 
unei infracțiuni de corupție, apar 
situații de contradicții izbitoare, la-
tură de natură să pună sub semnul 
întrebării buna lor credință, cu atât 
mai mult cu cât, în situația dată, nu 
se constată o diferență evidentă în 

posibilitățile de percepere fixare și 
redare.

b) Tot la stabilirea momentului 
audierii, trebuie de avut în vede-
re programul de activitate și pro-
fesia martorului care urmează a fi 
ascultat, desigur numai dacă este 
posibil și fără a se submina obiec-
tivitatea anchetei și autoritatea 
magistratului, de asemenea, dacă 
situația nu o impune, martorii pot fi 
ascultați în afara orelor de program, 
excepție fac cazurile deosebite, de 
genul infracțiunilor flagrante sau al 
infracțiunilor cu un grad ridicat de 
pericol. Locul audierii martorilor 
nu este indicat expres în lege, de re-
gulă, martorul este audiat la sediul 
organului judiciar, însă nu se exclu-
de posibilitatea audierii la serviciu, 
la locul săvârșirii faptei, la spital, la 
domiciliu sau reședință și nu este re-
comandabilă audierea în sediile unor 
persoane juridice, ale unor instituții, 
servicii administrative etc. 

Nu se are în vedere, sub nicio 
formă, poziția socială, ,,forța” 
economică, politică sau diverse 
demnități mai mult sau mai puțin 
onorabile, deținute temporar de că-
tre martorii principali sau indirecți 
audiați cu referire la comiterea unei 
infracțiuni de corupție. 

B. Modalitatea tactică identi-
ficării martorului la infracțiunile 
de corupție. 

Etapa identificării martorului 
care deține informații și date des-
pre săvârșirea unei infracțiuni de 
corupție, în care o includem și pe 
aceea a depunerii jurământului de 
către martor, constă potrivit preve-
derilor art. 119 NCPP, în adresarea 
întrebărilor acestuia despre nume, 
prenume, poreclă, starea civilă, 
cetățenie, studii, situația militară, 
profesia ori ocupația, domiciliul, 
locul de muncă și adresa unde 
locuiește momentan. În cele din 
urmă relatate, trebuie de menționat 
faptul că martorul este întrebat și 
cu privire la adresa la care dorește 
să-i fie comunicate actele de proce-
dură, antecedentele penale sau dacă 
împotriva sa se desfășoară un alt 
proces penal, dacă solicită un inter-
pret în cazul în care nu vorbește sau 
nu înțelege limba română ori nu se 
poate exprima, precum și cu privire 
la orice alte date pentru stabilirea 
situației personale. 
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Respectiv, martorului i se co-
munică obiectul cauzei și apoi este 
întrebat dacă este membru de fami-
lie sau fost soț al suspectului, incul-
patului, persoanei vătămate ori al 
celorlalte părți din procesul penal, 
dacă se află în relații de prietenie 
sau de dușmănie cu aceste persoa-
ne, la fel și dacă a suferit vreo pagu-
bă în urma infracțiunii de corupție 
comise. Conform art. 120 NCPP, 
după stabilirea situației personale a 
martorului, i se comunică drepturile 
și obligațiile, acestea fiind: 

a) dreptul de a fi supus măsu-
rilor de protecție și de a beneficia 
de restituirea cheltuielilor prilejuite 
de chemarea în fața organelor judi-
ciare, atunci când sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute de lege; 

b) obligația de a comunica în 
scris, în termen de 5 zile, orice 
schimbare a adresei la care este ci-
tat, atrăgându-i-se atenția că, în ca-
zul neîndeplinirii acestei obligații, 
se poate dispune împotriva sa 
sancțiunea prevăzută de art. 283 
alin.(2); 

c) obligația de a se prezenta la 
chemările organelor judiciare, atră-
gându-i-se atenția că. În cazul neîn-
deplinirii acestei obligații, se poate 
emite mandat de aducere împotri-
va sa. După îndeplinirea acestor 
condiții absolut importante, potrivit 
art. 121 NCPP, martorul depune ju-
rământul sau declarația solemnă, iar 
organul judiciar este obligat să se 
conducă după câteva reguli tactice, 
proprii debutului audierii, absolut 
necesare creării unui climat psiho-
logic adecvat obținerii de declarații 
complete și sincere. 

a) Este important ca primirea 
martorului să aibă loc într-o manie-
ră corectă, civilizată, care trebuie să 
fie prezentă din momentul așteptării 
până în momentul audierii propriu-
zise, astfel reamintim necesitatea 
luării de măsuri destinate evitării 
contactului cu alți martori, cu alte 
părți din proces. 

b) Necesitatea creării unui ca-
dru de ascultare sobru, caracteri-
zat de seriozitate, lipsit de factori 
stresanți, care pot distrage atenția 
martorului, de exemplu, cum ar fi, 
prezența unor persoane străine, a 
unor obiecte, aparate sau instalații 
ce pot stârni teamă sau curiozitate. 

c) Comportarea organului judici-

ar într-un mod încurajator, calm, în 
așa fel încât să fie redusă încordarea 
neliniștea firească a martorului au-
diat, în sens juridic doar făptuitorul 
este persoana care comite o faptă, 
săvârșită cu vinovăție, care prezintă 
pericol social și este prevăzută de 
legea penală. 

De asemenea, este total con-
traindicată atitudinea de răceală, 
de sfidare, de aroganță, care poate 
conduce la inhibarea martorului sau 
chiar la determinarea acestuia să 
evite declarații complete și concre-
te, mai ales dacă este bruscat. Un 
comportament necivilizat și nea-
decvat determină martorul să nu de-
clare tot ce știe cu privire la faptele 
și împrejurările cauzei de corupție 
sau să refuze să răspundă la între-
bări, deși este de bună credință. 

În concluzie, crearea climatu-
lui psihologic favorabil confesiunii 
se obține prin discuții libere, prin 
abordarea degajată a unor proble-
me care nu intră imediat pe terenul 
investigat, dar care privesc persoa-
na martorului, cum ar fi de exem-
plu, activitatea desfășurată la locul 
de muncă, situația familială etc. În 
acest context, se pot cunoaște, în 
mare parte, și personalitatea marto-
rului, la fel și eventualele raporturi 
cu alte persoane antrenate în comi-
terea faptei de corupție și alte date 
care pot fi utile în clarificarea ei. 
Atitudinea încurajatoare, calmă, so-
bră, dar nu rigidă, trebuie menținută 
pe întreaga perioadă a audierii mar-
torului, în special în ipoteza primei 
audieri, când anchetatorul și marto-
rul se află la primul lor contact. 

B.a. Conduita tactică din mo-
mentul relatării libere a martoru-
lui. 

A doua etapă a audierii, este 
denumită relatare liberă, după cre-
area cadrului psihologic favorabil 
obținerii unor declarații sincere, 
martorului i se comunică calitatea 
în care este audiat și faptele sau îm-
prejurările de fapt pentru dovedirea 
cărora a fost propus ca martor și i se 
aduc apoi la cunoștință drepturile și 
obligațiile (art. 120 NCPP). 

Relatarea liberă a martorului 
care deține date despre faptele sau 
împrejurările de fapt referitoare 
la infracțiunea de corupție pentru 
dovedirea căreia a fost propus ca 
martor, prezintă un avantaj față de 

declarațiile obținute pe cale intero-
gativă, datorită spontaneității sale, 
faptele fiind prezentate așa cum 
au fost percepute și memorate de 
către martor. Pentru acest rezultat, 
martorul trebuie lăsat să expună, 
potrivit personalității sale, așa cum 
își reamintește, ceea ce a perceput 
și conform modului său de ordo-
nare a ideilor, astfel se creează și 
posibilitatea studierii și cunoașterii 
mai bune a martorului. Se susține 
pe bună dreptate că o depoziție li-
beră prezintă garanția unei mari 
fidelități, dacă martorul nu are ceva 
de ascuns sau pe cineva de protejat. 
În cele din urmă, conduita magis-
tratului, anchetatorului, se va ghida 
după următoarele reguli: 

a) Martorul trebuie ascultat 
cu răbdare și calm, fără a fi între-
rupt, chiar dacă relatează faptele cu 
lux de amănunte, unele fără nicio 
semnificație pentru a clarifica cau-
za, dar în schimb altele extrem de 
importante. 

b) Evitarea oricărui gest, reacție 
sau expresie, mai ales ironică, 
prin care se resping sau se aprobă 
afirmațiile martorului audiat, re-
spectiv încruntarea, limbajul iro-
nic, gesturile de nervozitate, lipsa 
de atenție, expresii de genul: ,,Nu 
mai spune?”, ,,Hai, fii serios”, ,,Ce 
vorbești, domnule?”, au influența 
de a bloca martorul și de a-i crea 
neîncredere în organul judiciar. 

c) Ajutarea cu tact a martorului, 
în deosebi dacă nivelul intelectual 
îl împiedică să facă o relatare libe-
ră cât de cât coerentă, fără însă a-l 
sugestiona. 

d) Dacă martorul se abate în 
mod deliberat de la subiectul re-
latării sau se pierde în amănunte, 
organul judiciar trebuie să inter-
vină cu suficientă fermitate, dar 
civilizat, în reorientarea relatării 
spre obiectul mărturiei, astfel mar-
torul va fi întrerupt și rugat să se 
concentreze asupra problemelor 
care fac obiectul cauzei ce vizea-
ză infracțiunea de corupție, fără ca 
prin aceasta să fie anulată sponta-
neitatea declarației. 

e) Aspectele mai semnificative 
și le va nota organul judiciar, pre-
cum și eventualele contraziceri sau 
neclarități din expunere, dar fără să 
se procedeze cu ostentație sau să se 
întrerupă martorul audiat cerându-i 
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să mai repete o anumită idee sau să 
fie mai explicit.

B.b. Reguli tactice în etapa 
formulării de întrebări referitoa-
re la infracțiunile de corupție. 

Teoretic, această etapă a adresării 
de întrebări martorilor nu are carac-
ter obligatoriu, în cazul în care mar-
torii fac declarații complete și clare, 
încă din faza relatării libere, fără a 
mai fi nevoie de întrebări, însă refe-
ritor la martorii atât principali, cât 
și indirecți care dețin informații și 
date referitoare la săvârșirea une-
ia dintre infracțiunile de corupție, 
organul judiciar este nevoit să inter-
vină cu întrebări de natură să lim-
pezească relatările martorului sau 
să le verifice. 

Această etapă mai este denumi-
tă Interogarea martorului, Relatarea 
ghidată, Depoziție - interogatoriu. 
Întrebările pentru martorii ce au 
cunoștințe despre o faptă de corupție 
sunt extrem de necesare, deoarece 
depoziția martorului poate conține 
denaturări de natură obiectivă sau 
subiectivă ce vizează infracțiunea 
de corupție, frecvente fiind: denatu-
rarea prin adăugare (adiție) în care 
martorul deținător de informații 
despre o faptă de corupție relatează 
mai mult decât ceea ce a perceput 
, exagerând sau născocind fapte 
imaginare; denaturarea prin omisi-
une, referitoare la o infracțiune de 
corupție, relatarea martorului are 
caracter incomplet, ca urmare a ui-
tării, a subestimării importanței unui 
anumit aspect, ca și urmare a unei 
eventuale rele-credințe, adeseori în-
tâlnite în răspunsurile martorilor ce 
vizează o infracțiune de corupție; 
denaturarea prin transformare, în 
urma modificării succesiunii reale 
a faptelor cunoscute referitoare la 
o infracțiune de corupție, a modi-
ficării locului unor detalii în timp 
și în spațiu; denaturarea prin sub-
stituire, în care faptele, persoanele 
implicate într-o cauză de corupție, 
obiectele reale percepute sunt înlo-
cuite, substituite cu altele, percepu-
te anterior, ca urmare asemănărilor 
existente între ele. 

Prin urmare, pentru înlăturarea 
acestor denaturări, dar și pentru sta-
bilirea corectitudinii sau exactității 
depoziției, organul judiciar va tre-
bui să intervină cu întrebări către 
martorii ce dețin informații refe-

ritoare la infracțiunea de corupție 
cercetată, întrebări care se împart 
în mai multe categorii, din perspec-
tiva tacticii criminalistice: 

a) Întrebări de precizare, necesa-
re, de pildă, pentru determinarea cu 
exactitate a circumstanțelor de loc, 
timp, mod de desfășurare a unui 
eveniment, spre exemplu preciza-
rea locului și perioadei în care se 
afla martorul când a aflat sau văzut 
evenimente importante, ce ar putea 
constitui una dintre infracțiunile de 
corupție, darea de mită, luarea de 
mită, traficul de influență, precum 
și stabilirea surselor din care mar-
torul a obținut date despre fapta 
coruptă. 

b) Întrebări de completare a as-
pectelor omise din declarația mar-
torului referitoare la infracțiunile 
de corupție sau care conțin detalii 
suficiente pentru stabilirea împreju-
rărilor de fapt. 

c) Întrebări ajutătoare, acestea 
sunt destinate reactivării memori-
ei, ca și înlăturării denaturărilor, de 
genul substituirilor sau transformă-
rilor, prin referiri, de exemplu, la 
evenimente importante din viața 
martorului, evenimente desfășurate 
concomitent cu faptele de corupție 
despre care este ascultat. 

d) Întrebări problemă, destinate 
să lămurească un anumit aspect din 
multitudinea faptelor, împrejurări-
lor cunoscute de către martorii ce 
dețin informații referitoare la comi-
terea infracțiunii de corupție, ast-
fel întrebările pot fi de genul: ,,Ce 
cunoașteți despre modul în care nu-
mitul....și-a petrecut ziua de...?”. 

e) Întrebări detaliu, acestea sunt 
mult mai concrete, folosirea lor are 
menirea să ducă la obținerea unor 
amănunte de natură să asigure ve-
rificarea afirmațiilor martorilor 
care au cunoștințe despre fapta de 
corupție cercetată, de exemplu: 
,,Cine mai era de față în momentul 
când a avut loc discuția la care vă 
referiți?;,,Cu ce era îmbrăcată per-
soana care ați văzut-o?”. 

f) Întrebări de control, aces-
tea sunt destinate verificării 
informațiilor, pe baza unor date 
certe, în ipoteza sesizării de de-
naturări, în special prin adăugare 
sau transformare ca și în ipoteza 
existenței suspiciunii cu privire la 
buna credință a martorului. 

Întrebările se vor referi la proble-
mele cuprinse în planul de audiere a 
martorilor ce dețin informații refe-
ritoare la infracțiunea de corupție 
cercetată, însă formularea lor ca 
atare, stabilirea ordinii în care vor 
fi puse se fac în funcție de datele 
desprinse din relatarea liberă a mar-
torului din coroborarea acestora cu 
alte informații deținute de organul 
judiciar. Din punct de vedere tac-
tic criminalistic, potrivit opiniilor 
exprimate în literatura de speciali-
tate, fundamentate pe o îndelunga-
tă practică a organelor judiciare, în 
formularea și adresarea întrebărilor 
anterior scrise este absolut necesar 
să se respecte următoarele reguli: 

a) Întrebările trebuie să fie clare, 
precise, concise și exprimate într-o 
formă accesibilă persoanei asculta-
te, potrivit vârstei, experienței, pre-
gătirii și inteligenței sale. 

b) Întrebările trebuie să vizeze 
strict faptele de corupție percepute 
de către martor,iar nu punctul său 
de vedere referitor la natura acesto-
ra sau la probleme de drept. 

c) Întrebările nu trebuie să 
conțină elemente de intimidare, de 
punere în dificultate a martorului 
sau promisiuni pe care organul ju-
diciar nu le poate respecta. 

d) Prin modul de formulare a 
întrebărilor și tonul pe care sunt 
adresate nu trebuie, în nici un caz, 
să se sugereze răspunsul. Raportat 
la gradul lor de sugestibilitate, în-
trebările referitoare la infracțiunile 
de corupție ar putea fi: 

a) Întrebări determinative, des-
chise, lipsite de elemente de suges-
tibilitate (,,În ce zi a săptămânii s-au 
întâlnit cei doi presupuși inculpați 
mituitul si mituitorul?”) ca și între-
bări la care se răspunde prin ,,da” 
și ,,nu” (,,Presupusul mituitor avea 
servietă?”). 

b) Întrebări incomplet sau com-
plet disjunctive, închise, care conțin 
elemente de sugestie, în special ul-
timele, martorul fiind pus să aleagă 
între cele două alternative (,,Presu-
pusul mituitor avea sau nu servie-
tă”, ,,Servieta era de culoare nea-
gră sau albastră?”). În exemplul 
dat, martorul este pus, practic, în 
situația de a opta între cele două cu-
lori, mai ales dacă își amintește că 
presupusul mituitor avea într-adevăr 
servietă, dar nu i-a reținut culoarea. 
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c) Întrebări implicative (ipoteti-
ce), cu mare grad de sugestibilitate, 
întrucât pornesc de la presupunerea 
că martorul a perceput împrejurarea 
în care s-a comis fapta de corupție 
(,,Servieta era în mâna dreaptă sau 
stângă?”), deși este posibil să nu 
fi realizat acest lucru. În exemplul 
prezentat martorului i se sugerează 
că mituitorul a avut o servietă în 
mână, însă sugestia devine și mai 
categorică, atunci când întrebarea 
începe cu cuvintele: ,,Nu este așa 
că...?” (,,Nu este așa că presupusul 
mituitor avea o servietă în mâna 
dreaptă, iar după ce a intrat în bi-
roul presupusului mituit a încuiat 
ușa?”). 

Este important de atras atenția și 
asupra modului în care sunt adre-
sate întrebările, întrucât, însăși mo-
dularea vocii, ca și tonul vocii, pe 
lângă faptul că dezvăluie starea de 
nemulțumire a anchetatorului, pot 
constitui un serios factor de suges-
tie. 

B.c. Ascultarea răspunsurilor 
la întrebări. 

Ascultarea răspunsurilor la 
întrebări presupune, obligatoriu, 
respectarea unei conduite tactice 
specifice, importanța ei fiind con-
firmată în practică, respectiv ține 
de atitudinea anchetatorului care 
trebuie să fie aceeași ca și în mo-
mentul relatării libere, dar cu unele 
nuanțări tactice, impuse de faptul 
că dialogul cu martorii, în această 
fază, devine mai complex, inclu-
siv pe plan psihic. Regulile tacti-
ce ascultării răspunsurilor sunt, în 
esență, următoarele: 

a) Ascultarea martorului cu toa-
tă atenția și seriozitatea, evitându-se 
plictiseala, enervarea, expresiile ori 
gesturile de aprobare sau dezapro-
bare care îl pot deruta pe martor. 

b) La sesizarea unor contradicții 
în răspunsurile martorului, organul 
judiciar nu trebuie să reacționeze 
imediat, să-și exteriorizeze sur-
prinderea ori nemulțumirea, ci să 
o înregistreze, pentru clarificarea ei 
ulterioară. 

c) Urmărirea cu atenție, dar 
fără ostentație, a modului în care 
reacționează martorul la întrebări, 
sau dacă și-au făcut apariția indicii 
de posibilă nesinceritate. 

Dacă se constată că marto-
rul încearcă să mintă, raportat la 

particularitățile fiecărei cauze, pro-
cedeele tactice sunt diferite, unele 
apropiindu-se de cele specifice tac-
ticii ascultării suspectului, firește 
fără depășirea cadrului legal. 

În aceste împrejurări, se va pro-
ceda la repetarea audierii, la refor-
mularea și diversificarea întrebări-
lor, inclusiv la confruntare, cu alți 
martori sau făptuitori, insistându-se 
asupra unor amănunte care nu pot 
fi avute în vedere de către aceia 
care își ,,pregătesc” declarația prin 
înțelegere cu părțile sau alți mar-
tori. 

Dacă un martor își aduce amin-
te mai greu unele date, el poate 
să-și reamintească prin întrebări 
de referință, fără să i se sugereze 
răspunsul, respectiv presupunând 
că martorul a depășit momentul de 
tensiune firească de la începutul 
audierii și că s-a realizat contactul 
psihologic între el și anchetator, nu 
trebuie exclusă reapariția unor ma-
nifestări emoționale în timpul audi-
erii (congestionarea feței, tremura-
tul mâinilor, respirație neregulată, 
schimbarea mimicii, a modului de 
verbalizare, o anumită crispare 
ș.a.). Aceste reacții vor fi interpre-
tate de la caz la caz diferențiat, ele 
nereprezentând întotdeauna un in-
diciu de nesinceritate. 

În evaluarea martorului care 
deține informații referitoare la o 
infracțiune de corupție şi a mărtu-
riei trebuie să se țină seama şi de 
alte două tipuri de atenție, şi anu-
me: 

a) Tipul static - când mărturia 
va prezenta grade egale de fidelitate 
pe tot parcursul actului perceptiv; 

b)Tipul dinamic – mărturia va 
conține informații mai exacte asu-
pra faptelor petrecute la un scurt 
interval de timp de la declanșarea 
fenomenului spre care şi-a îndrep-
tat atenția. 

Din analiza acestora se impun 
două concluzii în evaluarea mărtu-
riei şi tactica ascultării martorilor: 

1. Dacă martorul nu reuşeşte să 
furnizeze informaţii cu privire la 
pricină în întreaga sa desfăşurare, 
nu înseamnă neapărat că este de 
rea-credinţă; 

2. Când la producerea unui fapt 
au asistat mai multe persoane este 
indicat a fi ascultaţi cât mai mulţi 
martori pentru a se putea, în felul 

acesta, reproduce întreg tabloul 
faptei. 

C. Verificarea și aprecierea 
declarațiilor martorilor. 

Verificarea declarațiilor mar-
torilor care dețin informații refe-
ritoare la o faptă de corupție, este 
absolut necesară pentru stabilirea 
veridicității unei mărturii, respectiv 
verificarea va fi efectuată pe baza 
altor probe sau date existente la 
dosar, prin întrebări referitoare, la 
modul în care martorul a perceput 
faptele de corupție ori a aflat despre 
acestea, neexcluzându-se nici efec-
tuarea de reconstituiri, atunci când 
se consideră necesar. 

Aprecierea declarațiilor ce vi-
zează o faptă de corupție, reprezin-
tă momentul semnificativ în activi-
tatea de cunoaștere și de stabilire a 
adevărului, astfel operația de anali-
ză a unei declarații se efectuează în 
cadrul examinării și aprecierii între-
gului probatoriu, ea presupunând un 
studiu comparativ al faptelor stabi-
lite, inclusiv prin intermediul mar-
torilor, cât și un studiu al calității 
surselor directe sau indirecte, din 
care provin datele. În cele din urmă, 
se constată că evaluarea condițiilor 
martorilor impune o analiză de 
conținut pe baza căreia organul de 
urmărire penală sau instanța de ju-
decată interpretează și evaluează 
materialul informativ comunicat de 
martor, pentru a stabili în ce măsu-
ră acesta servește, coroborat cu alte 
date, la aflarea adevărului. 

C.a. Consemnarea 
declarațiilor martorilor. 

Conform prevederilor procesua-
le, depoziția martorilor se consem-
nează în scris, aceasta reprezentând 
principalul mijloc de fixare a rezul-
tatelor ascultării, astfel declarația 
se scrie pe formulare tip și cu-
prinde mai multe părți. De regulă, 
declarația este scrisă la mașina de 
scris, dar este posibil ca și marto-
rul să-și scrie singur declarația ce 
vizează infracțiunea de corupție, 
în cabinetul de anchetă, atrăgân-
du-i-se atenția să se răspundă la 
toate problemele care fac obiec-
tul declarației, urmând să fie citită 
imediat, în vederea completării cu 
răspunsurile la întrebări sau cu cla-
rificarea aspectelor insuficient de 
precis redate de martor. 

Consemnarea depoziției marto-
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rului care conține informații referi-
toare la o faptă de corupție se va 
face într-o formă cât mai fidelă și 
precisă, cât mai apropiată de modul 
de exprimare a martorului, fiind in-
terzisă modificarea sau înlocuirea 
cuvintelor acestuia, cu excepția ce-
lor vulgare sau triviale. 

În practică, se manifestă uneori 
tendința de reformulare a expresii-
lor martorului, de sintetizare a rela-
tărilor, aspect de natură să altereze 
obiectivitatea declarației sau să se 
dea un alt înțeles afirmațiilor. 

După fixarea declarațiilor, făcu-
tă în etapa expunerii libere, se vor 
consemna întrebările și răspunsurile 
date de martor, astfel declarația este 
citită persoanei ascultate și semnată 
pe fiecare pagină și la sfârșit, de că-
tre organul judiciar care a efectuat 
ascultarea, de către martor, eventu-
al interpret, dacă prezența acestuia 
a fost necesară. 

C.b Strategii şi atitudini în 
identificarea martorului de rea 
credință. 

Posibilitatea ca cel din faţă să 
spună adevărul este relativă, iar 
speranța că martorul va declara li-
ber ceea ce știe referitor la fapta de 
corupție despre care are cunoștință 
este prea departe, iar îndoiala şi 
practica dovedesc acest lucru. În 
obţinerea mărturiei, anchetatorul va 
trebui să aibă cunoştinţe atât psiho-
logice, cât şi criminalistice, astfel 
în vederea ascultării martorului, an-
chetatorul trebuie să se pregătească 
atât pe sine, cât şi mediul audierii. 

Martorul care deține informații 
referitoare la o faptă de corupție 
adoptă fie o poziţie de sinceritate, 
de bună credinţă, manifestată în 
dorinţa de a face declaraţii since-
re şi complete, fie o poziţie de rea 
credinţă manifestată în tendinţa de 
denaturare, de contrafacere a fap-
telor despre care are cunoștințe. 

De regulă, atitudinea de rea cre-
dinţă a martorului se dezvăluie în-
tr-un moment ulterior audierii, în 
urma confruntării declaraţiilor sale 
cu celelalte probe existente în cau-
za de corupție urmărită, astfel faţă 
de această situaţie, organul judiciar 
va adopta o atitudine specifică, şi 
anume, cea folosită în anchetarea 
inculpatului, deoarece psihologia 
martorului mincinos este asemănă-
toare cu cea a inculpatului. 

Motivele care pot duce la măr-
turie mincinoasă sunt diferite şi în 
funcţie de acestea, anchetatorul va 
trebui să adopte o anumită pozi-
ţie pentru a preveni sau determina 
martorul să renunţe la atitudinea de 
rea credinţă. 

Martorul trece sub tăcere împre-
jurări esenţiale sau denaturează îm-
prejurări în defavoarea învinuitului/
inculpatului, datorită resentimen-
tului faţă de acesta, sentimentelor 
de ură, invidie ce apar sub forma 
răzbunării, respectiv atitudinea ne-
gativă se va reflecta în depoziţia sa 
prin aprecierile pe care le va face la 
adresa părţilor, îngroşarea şi exa-
gerarea voită a împrejurărilor care 
vin în defavoarea inculpatului. 

Anchetatorul, observând acest 
lucru, va trebui să-l determine pe 
martor să renunţe la această atitu-
dine. 

Adesea martorul nu declară tot 
ce ştie sau prezintă faptele denatu-
rat pentru că dacă ar face depoziţii 
sincere, ar putea fi implicat ca în-
vinuit sau inculpat în cauză sau din 
teama de a nu fi tras la răspundere 
penală pentru o faptă săvârşită ante-
rior. În cele din urmă anchetatorul, 
presupunând că acestea sunt moti-
vele atitudinii de rea credinţă, îl va 
convinge pe martor că, mai devre-
me sau mai târziu, faptele vor fi do-
vedite, iar declaraţiile sale sincere, 
ajutorul acordat îi va uşura situaţia, 
însă nu i se va promite că nu va fi 
tras la răspundere penală dacă va 
coopera. 

Tendinţa de mărturie mincinoa-
să mai poate fi cauzată şi de resen-
timente, de antipatie faţă de orga-
nul judiciar, datorită unor raporturi 
avute anterior, în pofida acestui fapt 
organul judiciar chiar dacă observă 
resentimentele martorului, trebuie 
să adopte un comportament calm și 
respectuos. 

D. Protecția martorilor 
amenințați care dețin informații 
despre o faptă de corupție. 

În scopul ocrotirii unor persoane 
chemate să contribuie la aflarea ade-
vărului într-o cauză de corupție și 
pentru buna desfășurare a procesu-
lui penal, în noul Cod de procedură 
penală au fost introduse dispoziții 
speciale referitoare la ascultarea 
martorilor aflați în situații speciale, 
respectiv s-au avut în vedere marto-

rii amenințați și martorii vulnerabili. 
Potrivit art. 125 din Codul de pro-
cedura penală, martorul amenințat 
este cel cu privire la care există o 
suspiciune rezonabilă că viața, inte-
gritatea corporală, libertatea, bu-
nurile sau activitatea profesională 
a sa ori a unui membru de familie al 
acestuia ar putea fi puse în pericol 
ca urmare a datelor referitoare la 
infracțiunea de corupție pe care le 
furnizează organelor judiciare sau a 
declarațiilor sale. 

Acordarea statutului de mar-
tor amenințat reprezintă un act de 
dispoziție al procurorului, judecă-
torului de cameră preliminară sau 
al instanței de judecată, prin urma-
re, statutul de martor amenințat se 
particularizează prin luarea de către 
organul judiciar competent a unor 
măsuri de protecție, diferențiate în 
funcție de faza în care se află pro-
cesul penal. Pentru audierea marto-
rilor amenințați se aplică procedura 
prevăzută pentru audierea martori-
lor, astfel organul judiciar va sta-
bili situația personală a martorului 
amenințat, îi va comunica drep-
turile și obligațiile, apoi martorul 
amenințat va fi audiat după ce va 
depune jurământul. 

D.a. Protecția martorilor vul-
nerabili .

Procurorul sau, după caz, 
instanța de judecată poate decide 
acordarea statutului de martor vul-
nerabil următoarelor categorii de 
persoane [art.130 alin. (1)]: 

1. martorului care a suferit o tra-
umă psihică ca urmare a faptei de 
corupție cercetate ori ca urmare a 
comportamentului ulterior al sus-
pectului sau inculpatului; 

2. martorului minor. În practică 
rar există posibilitatea ca un minor 
să fie audiat în calitate de martor în-
tr-un dosar de corupție, totuși exis-
tă posibilitatea ca acesta să fi fost 
prin preajma efectuării unei acțiuni 
suspecte, care ar putea reprezen-
ta respectiva faptă coruptă. Pentru 
protecția unui astfel de martor, în 
faza de urmărire penală el poate fi 
însoțit, ca de altfel și membrii fa-
miliei sale ori poate fi audiat prin 
mijloace audio, video de transmi-
tere, cu vocea și imaginea distor-
sionate, fără a fi prezent la sediul 
organului de urmărire penală. În 
faza de judecată, protecția se poate 
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realiza prin însoțirea martorului ori 
a membrilor familiei sale, prin pro-
tejarea identității, audierea interme-
diată și prin desfășurarea nepublică 
a ședinței de judecată. 

Ascultarea martorului minor, 
ca și în cazul majorului, parcurge, 
desigur, aceleași etape principale: 
pregătirea ascultării, identificarea 
persoanei, ascultarea propriu-zisă, 
respectiv, relatarea liberă, urmată 
de întrebări și răspunsuri. Factorii 
de natură să influențeze declarația 
minorului sunt, în primul rând, 
vârsta, dezvoltarea sa psiho-soma-
tică, mediul din care provine, pe 
lângă ceilalți factori amintiți an-
terior. Acestor factori li se adaugă 
condițiile de audiere și tactica adop-
tată de către organul judiciar. 

Cel care face audierea trebuie să 
aibă în vedere că procesul de forma-
re a declarațiilor, deși este asemă-
nător adulților (recepție-decodare-
memorare-reactivare) va fi marcat 
de factori cum sunt: emotivitatea 
ridicată, lipsa experienței de viață, 
nivelul scăzut de cunoștințe, su-
biectivitatea, reflectată mai ales în 
tendințele de exagerare. 

Concluzii. Martorul este acea 
persoană care are cunoștință despre 
vreo faptă sau împrejurare de natură 
să servească la aflarea adevărului, 
potrivit art. 114 N.C.P.P. Conform 
informațiilor deținute, martorul di-
rect sau indirect și de bună credință, 
poate fi principalul pilon în aflarea 
adevărului și lămurirea cauzei exis-
tente. 

După minuțioasa analiză a etape-
lor de audiere a unui martor, se con-
stată faptul că audierea martorilor 
în faza de urmărire penală prezintă 
o activitate extrem de importantă, 
întrucât declarațiile martorilor pot 
servi drept probe fundamentale la 
aflarea adevărului. 

Referitor la audierea martorilor 
ce dețin date și informații despre 
o faptă de corpție, se evidențiază 
faptul că aceasta se realizează de 
către organul de urmărire penală 
cu multă precauție, respectând cele 
trei etape importante: de identifica-
re a martorului, relatarea liberă a 
martorului și etapa care constă în 
adresarea de întrebări martorului ce 
deține informații despre o faptă de 
corupție. 

Corupția poate fi considerată 

un ,,acord” care are la bază un flux 
negociabil infracțional între două 
părți ale căror interese și principii 
coincid la un moment dat, din care 
o parte are calitatea de funcționar 
public, iar cealaltă își materializea-
ză intențiile căutând variante de ex-
teriorizare a dorinței de obținere a 
rezultatului profitabil. Fenomenul 
corupției fiind unul dintre cele mai 
grave și dur sancționate, reprezin-
tă impedimente și frică în cele mai 
multe cazuri în declarațiile mar-
torilor la audieri, de aceea Legea 
nr. 682/2002173 explică faptul că 
acea calitate de martor protejat se 
dobândește la semnarea Protocolu-
lui de protecție. 

Pentru o rezolvare rapidă a ca-
uzei de corupție și a aflării imedi-
ate a adevărului, autorul conside-
ră că ar trebui nepedepsită fapta 
de corupție a martorului care o 
recunoaște în timpul audierii de 
către organul de urmărire pena-
lă, dar mai ales înaintea audie-
rii acesta să fie înștiințat că dacă 
recunoaște complicitatea alături 
de suspect, nu i se va diminua pe-
deapsa, ci nu i se va pedepsi fapta 
coruptă, eventual va fi sancționat 
cu o amendă care să echivaleze în 
mare parte anii de detenție pe care 
ar fi trebuit să-i primească. 

Aceasta este o propunere „de 
lege ferenda” referitoare la audie-
rea martorilor care dețin informații 
referitoare la comiterea unei fapte 
de corupție, respectiv autorul con-
sideră că utilitatea acestei propu-
neri o dată implementate ar duce la 
descoperirea din prima și imediat a 
corupților și la sancționarea lor prin 
modalitatea financiară, excluzând-o 
pe cea a detenției. Nepedepsirea 
unui martor care își recunoaște fap-
ta coruptă la audieri, schimbându-
se statutul din martor în inculpat 
achitat, datorită sincerității și bunei 
credințe, în schimbul unei amenzi, 
ar duce spre descoperirea imediată 
a faptelor de corupție și spre rezol-
varea rapidă a cauzelor propriu-zi-
se. 

În cele din urmă menționate 
această propunere de „lege feren-
da” totodată ar ușura și munca or-
ganelor de urmărire penală, cauza 
rezolvându-se imediat, fără a mai fi 
nevoie de o continuitate a procesu-
lui de ani de zile uneori. 
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ANALIZE, CONSTATĂRI:  Îna-
inte de a expune situația referi-

toare la formarea experților judiciari în 
cadrul țării, este necesar de a face unele 
precizări. Pentru a facilita înțelegerea 
corectă a acestui proces, vom menționa, 
că nu există ”expert judiciar” calificat în 
toate specialitățile de expertiză judici-
ară, având în vedere, că anume așa s-a 
înțeles atunci când a fost elaborat pro-
iectul Legii cu privire la expertiza judi-
ciară și statutul expertului judiciar nr. 68 
din 14.04.2016, în prezent fiind în vi-
goare. O altă noțiune specifică, necesar 
de evidențiat, este clasificarea tipurilor 
de formare a experților judiciari[2] în: 

1. formare inițială primară,
2. formare inițială secundă și
3. formare continuă. 
O astfel de clasificare a tipurilor 

de formare nu se întâlnește în alte pro-
fesii, de aceea o să explicăm pe scurt 
esența, fără a intra în detalii.

Formarea inițială primară semni-
fică instruirea candidatului în anumite 
specialități de expertiză judiciară pen-
tru prima dată, adică persoana nu mai 
deține o altă specialitate de expertiză 
judiciară. Candidații respectivi dețin 
doar studiile de bază superioare și, ca-
reva stagiu de activitate în domeniul 
profesional (ex. contabil, inginer-con-
structor, inginer-tehnolog, fizician, bi-
olog, medic legist, etc.). 

Formarea inițială secundară, în-
seamnă că persoana deține deja calitatea 
de expert judiciar în anumite specialități 
(specialitate) și se formează doar în altă 
specialitate, permisă de studiile sale de 
bază. De menționat, că studiile de bază 
definesc acele specialități de expertiză 
judiciară, în care persoana are dreptul 
să se califice.

Formarea continuă, este acea for-
mare, în sensul în care este percepută 
pentru orice tip de activitate umană. 

CZU: 343.148(478)

DESPRE FORMAREA EXPERțILOR JUDICIARI ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA

Lilian BELIBOV, 
Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministrerul Justiţiei, mun. Chişinău, R. Moldova,  

Prisăcaru Victoria, Centrul Naţional Anticoprupție, mun. Chişinău, R. Moldova

În lucrarea de față dorim să atenționăm opinia de specialitate, dar și cea de decizie asupra unei probleme de importanță 
majoră în activitatea practică de expertiză judiciară, după cum este cea a formării experților judiciari. Considerăm importan-
tă această temă, datorită faptului, că actualmente, la noi în țară este creată o situație precară în mai multe specialități de ex-
pertiză judiciară cu privire la pregătirea cadrelor de experți. Spre exemplu, la specialitățile 11.13. Examinarea substanțelor 
de proveniență a solului, 14.01. Expertiza produselor industriei ușoare de larg consum,14.02. Expertiza produselor alimen-
tare și altele, este doar câte un expert judiciar calificat, alte domenii deja sunt ”pierdute”, adică nu mai există experți judiciari 
calificați ( ex.12.01,12.03) [8,9]

Nu vom discuta consecințele insuficienței/lipsei experților judiciari calificați în anumite specialități de expertiză, dar 
vom încerca să propunem anumite soluții în scopul redresării situației create, făcând comparație cu alte state la capitolul 
respectiv.

Cuvinte-cheie: expertiza judiciară, specialități de expertiză judiciară, formarea experților judiciari, formare inițială 
primară, formare inițială secundă, statut de cercetare științifică, suport metodico-științific.

In this work we would like to pay attention to the specialized opinion, but also to the decision-making on a matter of 
major importance in the practical activity of judicial expertise, as is the case with the training of judicial experts. We consi-
der this issue important due to the fact that at present, in our country is created a precarious situation in several specialties 
of judicial expertise regarding the training of experts.

For example, at specialties 11.13. Examination of soil-source substances, 14.01. Expertise of  light consumer products 
14.02. Expertise of  food products and others is only a qualified legal expert, other areas are already “lost”, that there are no 
qualified legal experts (ex.12.01,12.03) [8,9].

We will not discuss the consequences of the shortage/lack of qualified judicial experts in some specialties of expertise, 
but we will try to propose some solutions in order to redress the created situation by comparing it with other states in that 
chapter.

Keywords: judicial expertise, specialities of judicial expertise, judicial expert training, primary initial training, second 
initial training, scientific research status, methodological and scientific support.

Vom prezenta starea de lucruri la 
moment pentru fiecare tip de formare a 
experților judiciari la noi în țară, anu-
mite paralele cu cea din alte țări. 

Formarea inițială primară și secun-
dă a experților judiciari, pentru marea 
majoritate a specialităților de expertiză 
judiciară se face prin metoda tutorilor, 
în laboratoarele instituțiilor publice 
și în cele ale birourilor de expertiză 
private. La specialitățile de crimina-
listică tradițională (cod. 1-10 conform 
nomenclatorului HG 195/2017), for-
marea inițială primară se face inclusiv 
peste hotarele țării, după care persoa-
nele susțin examen de calificare la Mi-
nisterul Justiției (aici este problema, că 
aceste persoane trebuie să susțină doar 
examen de admitere în profesie, nu de 
calificare[4]. Pentru primele specialități 
de expertiză judiciară cod 1 şi 2 din 
nomenclator, se formează experți 
judiciari și în Academia Ștefan cel 
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Mare, care pentru accedere în profesie 
trec prin procedura descrisă mai sus. 
Specialitățile de expertiză judiciară 
din domeniul criminalistic tradițional 
sunt cele mai solicitate și, în perioada 
anilor 2001-2013, în cadrul MAI a fost 
luată decizia respectivă, şi formarea se 
desfășoară, paralel cu tutoria, în acest 
mod, până în prezent. Dacă e să luăm 
în comparație, formarea în străinătate 
la specialitățile 1-10 cuprinde circa 
70%, restul 30%, revenindu-i formării 
prin intermediul tutorilor.

Cu referire la formarea inițială a 
experților judiciari din domeniul me-
dicinii legale, inclusiv a psihiatriei 
medico-legale, situația de fapt este, că 
la catedrele respective ale Universității 
de medicină, aceștia nu studiază ba-
zele științifice ale expertizei judiciare 
(expertologia, teoria identificării și di-
agnosticării științifice şi criminalistice, 
ceea ce se vede şi în rezultatele evalu-
ărilor, şi din conținutul rapoartelor lor 
de expertiză judiciară), urmând să o 
facă doar în cadrul laboratoarelor unde 
se angajează după absolvirea facultăţi-
lor/rezidentuirii.

Formarea continuă a experților ju-
diciari este realizată diferit, în funcție 
de instituție. De ex. CNEJ realizează 
formare continuă în cadrul INJ, câte 40 
ore semestrial şi alte ore (cât este ne-
cesar) în cadrul laboratoarelor, inclu-
siv peste hotare, (Kiev, Harkov, Lvov, 
România, Rusia, Belarus, în cadrul 
grupurilor de lucru ENFSI sau CML - 
pentru obținerea specialității în ADN, 
au trecut formarea inițială secundă în 
laboratorul din Iaşi). În Inspectora-
tul General al Poliției, Departamentul 
Poliției de Frontieră al MAI, Centrul 
de Medicină Legală - instruirile în 
acest sens sunt făcute la fel în cadrul 
laboratoarelor proprii și în străinătate, 
în funcție de programele disponibile. 

Sectorul expertizelor judiciare în 
republică, pe an ce trece rămâne cu un 
șir de specialități de expertiză neacope-
rite. De mai mulți ani sunt pierdute ex-
pertizele din domeniul biologic, foarte 
putini experți judiciari calificați avem 
în domeniul expertizelor din domeniul 
criminalistic special, etc. Nu ne vom 
referi la analiza cauzelor ce au creat 
așa situație, deoarece sunt menționate 
într-un șir de alte documente, doar 
vom evidenția, că acele specialități, pe 
care a fost posibil, deja le-am reabilitat 
(psihologia, materialele documentelor, 
domeniul construcțiilor). Pentru seg-

mentul de expertiză judiciară, rezulta-
tele acestor reabilitări nu pot fi simțite 
imediat, având în vedere, că pe parcur-
sul insuficienței experților judiciari de 
aceste specialități, s-au acumulat sute 
de materiale, iar cei nou-formaţi nu 
dispun de capacități și experiență pe 
măsura să soluționeze materialele în 
timp foarte scurt.

Anterior expunerii soluției propu-
se, considerăm necesar întru susținerea 
relatărilor noastre în continuare, să fa-
cem referire la viziunile internaționale 
asupra calității de expert [7].

1. Acumularea de experienţă ca 
expert nu acordă competenţă pentru a 
activa ca expert în alte cazuri. 

Experience as an expert witness, 
standing alone, does not qualify so-
meone as an expert in later cases. For 
example in Bogosian v. Mercedes-Benz 
of N.Am., Inc., 104 F.3d 472, 477 (1st 
Cir.1997), the court rejected an opini-
on of a witness who had testified as an 
expert 126 times.

2. Curtea a stabilit că „este absurd 
a concluziona că cineva poate deve-
ni expert acumulând experienţă prin 
efectuarea de expertize”.

One court even noted ‘it would be 
absurd to conclude that one can beco-
me an expert by accumulating experi-
ence in testifying’ – Thomas J. Kline, 
Inc. v. Lenillard, Inc., 878 F.2d 791, 
800 (4th Cir. 1989).

3. Chiar şi cel mai experimentat 
expert trebuie să aibă prima sa zi de 
expert în faţa curţii.

Având în vedere, cele menționate 
supra, este clar, că expertul judiciar 
nu se formează peste noapte și nici nu 
este suficient să deții studii superioare 
sau anumită experiență pentru a avea 
această calitate procesuală, dar este 
nevoie de o instruire și activitate prac-
tică în acest sector.

În întreaga lume, cadrele de experți 
se formează, în special, prin metoda 
tutoriei ( îndrumării), la locul de mun-
că, în laboratoarele în care urmează sa 
activeze candidatul la acest statut. 

În același timp, dacă ne referim la 
Belarus, experții judiciari se formează 
nu doar prin metoda menționată mai 
sus (îndrumare), dar în cadrul Comi-
tetului de Stat de Expertize Judiciare, 
în Instituția de Stat de formare (Institut 
de perfecționare a cadrelor de experți 
judiciari). Instituția respectivă are cur-
riculum standard pentru fiecare speci-
alitate de expertiză judiciară, aprobat 

la Ministerul Învățământului. Durata 
studiilor pentru formarea în specia-
litate de expertiză depinde de însăși 
specialitatea de expertiză și este de 10-
12 luni. Cu referire la cerințele față de 
candidați, în cazul discutat este pusă 
doar deținerea studiilor de bază (su-
perioare cu masterat) în domeniul de 
știință din care face parte specialitatea 
de expertiză judiciară. De menționat, 
că obligatoriu, indiferent de speciali-
tatea de expertiză, audienții studiază 
bazele criminalisticii, accent fiind pus 
pe cercetarea locului faptei, depistarea, 
fixarea, ridicarea și interpretarea urme-
lor și mijloacelor materiale de probă 
prin prisma științei identificării și dia-
gnosticării criminalistice, argumentării 
științifice, cu respectarea procedurii, 
prevăzute[2]. 

În Rusia, spre exemplu, de câțiva 
ani s-au deschis instituții superioare 
de învățământ, care pregătesc experți 
judiciari în domeniile mult solicitate. 
Spre exemplu, în specialitatea de ex-
pertiză a materialelor documentelor și 
scrisului. În cazul dat, primii trei ani, 
studenții învață bazele chimiei, cu 
înclinație spre chimia analitică, iar în 
ultimii doi – criminalistica și metodica 
de efectuare a expertizei judiciare, în 
special, a expertizei judiciare a mate-
rialelor documentelor și scrisului. Pe 
același drum se formează și experții 
judiciarii în domeniul TI, economico-
financiar[2,]. 

În România, calitatea de expert teh-
nic judiciar se poate dobândi pe bază 
de examen/interviu, organizat de Mi-
nisterul Justiţiei, cu respectarea con-
diţiilor prevăzute la art. 10, art. 10^1 
şi art. 12 din ordonanţa Guvernului nr. 
2/2000[5]. Calitatea de expert judiciar 
criminalist, se capătă în conformitate 
cu prevederile expuse în Ordonanța 
nr.75 din 24 august 2000 privind auto-
rizarea experților criminaliști.

Se poate de continuat fără capăt 
expunerea modalității de accedere în 
profesia de expert judiciar pentru fi-
ecare dintre țările lumii, dar ținem să 
menționăm, că comun între acestea 
(modalitățile de obținere a calității 
de expert) sunt faptele, că persoane-
le care candidează trebuie să dețină 
studii de bază, în România se cere 
obligatoriu și stagiu în domeniul pro-
fesional respectiv, și să treacă prin exa-
men organizat de Ministerul Justiției. 
Cerințele respective nu sunt întâmplă-
toare, derivând din sensul termenului 
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de ”cunoștințe speciale/specializate 
sau de specialitate” (numite diferit în 
acte normative de domeniu, funcție 
de țară) – ce înseamnă cunoștințe din 
anumite domenii ale științei, tehnicii, 
culturii, artei, meșteșugăritului, etc., 
utilizate în procesul judiciar special 
pentru depistarea, fixarea, ridicarea și 
cercetarea urmelor și mijloacelor ma-
teriale de probă. Cu referire la faptul, 
dacă cunoștințele juridice fac sau nu 
parte din domeniul cunoștințelor spe-
ciale, abordarea expertologică mo-
dernă specifică, că acestea se referă la 
cele speciale, atâta timp, cât nu se uti-
lizează pentru stabilirea legalității sau 
ilegalității acțiunilor[2]. 

Iată de ce anume Ministerul Justiției, 
de fiecare dată este responsabil de ad-
miterea în profesie a experților judici-
ari, și nu o altă instituție, primul fiind 
hegemon în procesul jurisprudențial 
desfășurat în orice țară. 

În consecința celor expuse, venim 
cu următoarele soluții:

Propuneri de separare a pro-1. 
ceselor de calificare și de admitere în 
profesia de expert judiciar. 

În condițiile reformei pe cale ra-
dicală a sistemului de expertize judi-
ciare din țară, este rațional de pus în 
competența instituției de expertiză ju-
diciară instruirea inițială primară și se-
cundară (la fel și continuă) a cadrelor 
de experți, cu finalizarea acestora prin 
examen de calificare, iar admiterea 
în profesia de expert judiciar, de pus 
în competența Ministerului Justiției 
(după cum este menționat mai sus).

În condițiile reformei conservati-
ve a sistemului de expertiză judicia-
ră, oportună este opțiunea propusă pe 
platforma INJ, care necesită modifica-
rea cadrului legal (L68/2016 și legea 
152/08.06.2006), iar partea practică să 
fie asigurată de laboratoarele instituțiilor 
de expertiză. Nu trebuie anulată nici 
posibilitatea instruirilor peste hotare ( 
în cazuri de expertize ”rare”). Doar, că 
calificarea să fie făcută exclusiv de co-
misia instituției coordonatoare, iar ad-
miterea – la fel de MJ. 

Astfel, va fi asigurată respectarea 
principiilor științifice referitoare la 
personalitatea expertului judiciar[10], 
revelând structura personalității aces-
tuia. Potrivit cercetătorilor problemei, 
aceștia evidențiază patru substructuri:

1) Trăsături social-dependente;
2) Cunoștințe, deprinderi și 

abilități, căpătate prin învățare;

3) Particularități individuale ale 
persoanei expertului;

4)  Particularități psihologice, 
condiționate de activitatea nervoasă 
superioară a omului - care pot fi for-
mate numai în condițiile de instruire 
descrise supra. 

Propuneri de repunere pe fun-2. 
dament științific a expertizei judiciare.

După cum am menționat mai de-
vreme, precum și după cum se reite-
rează într-un șir de lucrări de specia-
litate, și însăși din definiția expertizei 
judiciare, în esență, expertiza judiciară 
nu poate fi concepută fără suport meto-
dic și științific. Acest lucru este dove-
dit de practica cotidiană. Actualmente, 
toate instituțiile de expertiză judiciară 
de la noi din țară utilizează metodicile 
sovietice de care dispun și donate de 
partenerii din alte țări. Foarte multe 
acte ordonatorii se restituie fără execu-
tare ( ce-i drept, în ultimul timp, mai 
puține, datorită dezvoltării legăturilor 
cu laboratoarele de profil din țările 
vecine). Problema este, că expertiza 
judiciară nu este un proces tehnologic, 
care se ocupă cu cercetarea obiectelor 
cunoscute, standarde, dar de fiecare 
dată, obiectele expertizei sunt diferite 
și sarcinile înaintate expertului - la fel. 
De aceea abordarea către procesul de 
investigare este individuală în fiecare 
caz în parte. Acest lucru impune deja 
o atitudine științifică, creatoare față 
de obiectul și obiectivele expertizei 
concrete. În același timp, fără anumi-
te recomandări de ordin metodic, cu 
lămuriri științifice și interpretări ale 
rezultatelor obținute sau preconizate, 
nu se poate de purces la efectuarea ex-
pertizei. Aceste soluții de abordare (nu 
gata, expertul trebuie să le încerce și 
să le explice prin prisma cunoștințelor 
sale și recomandările metodice) sunt 
oferite de metodicile elaborate și vali-
date de lucrători științifici, care au anu-
mită experiență de activitate în calitate 
de expert judiciar. 

Iată de ce, în domeniul de exper-
tiză judiciară nu este posibil de ac-
tivat fără suport metodico-științific, 
iar acest suport poate fi elaborat și 
validat doar de persoane, care deja au 
experiență de activitate în domeniu, 
încât cunoștințele și aptitudinile lor de 
cercetare, modul de gândire abstractă 
și imaginară s-au transformat în ste-
reotip dinamic, devenind obișnuință. 
Știința fundamentală oferă soluții, dar 
generale, care fără adaptare metodică 

nu pot fi utilizate ”brut” în practica de 
expertiză judiciară[6].

Din cele expuse se deduc logic trei 
concluzii: 

Fără o formare sistemică a - 
experților judiciari nu este posibilă o 
activitate adecvată în domeniul de ex-
pertiză judiciară;

Statutul științific pentru dome-- 
niul de expertiză judiciară este indis-
pensabil;

Acest statut referitor la persoa-- 
ne, poate fi atribuit doar celor cu o 
experiență impunătoare în domeniul 
de expertiză judiciară.
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În lucrare autorul analizează domeniul grafoscopiei ca parte componentă a tehnicii criminalistice în care se elaborează 
metodologia cercetării scrisului și a semnăturii utilizată în activitatea practică a experților judiciari. Se evidențiază specifi-
cul obiectului de studiu, a metodelor și a sistemului grafoscopiei judiciare. Ca ramură a tehnicii criminalistice grafoscopia 
este privită ca o teorie aparte, un concept despre mecanismul procesului de scriere, bazele formării stereotipului dinamic al 
scrierii, însușirile scrisului – individualitatea, stabilitatea relativă, variabilitatea lui.
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The author of the present work analyses graphology as a part of the forensic technique, which establishes the methodolo-
gy of handwriting and signature research, used in the practical activity of judicial experts. The specific features of the object 
of study, system and methods of judicial graphology are emphasised. As a branch of the forensic technique, graphology 
creates a distinguished theory, a concept about the mechanism of the writing process, the bases of the dynamic stereotype 
of writing and its attributes – individuality, relative stability and variability. 
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Introducere. Analiza practicii 
judiciare mărturisește tendința 

accentuată a sporirii numărului de 
infracțiuni din sfera economiei naționale, 
o bună parte dintre care este legată de 
utilizarea documentelor parțial sau total 
falsificate. S-a modificat calitativ și cer-
cul de subiecți ai acestor infracțiuni, ni-
velul intelectual al plastografilor. La ho-
tarul dintre secole, au apărut noi forme 
de opunere de rezistență organelor de 
urmărire penală în activitatea de inves-
tigare a astfel de infracțiuni (ascunderea 
originalelor de documente, modificarea 
intenționată a scrisului și semnăturii, 
alcătuirea de copii falsificate, aplicarea 
pe larg a tehnologiilor computerizate 
la realizarea contrafacerilor ș.a.). Toate 
acestea dictează necesitatea precizării și 
perfecționării fundamentelor științifice 
și a cunoștințelor specializate în dome-
niul cercetării scrisului și a semnăturii – 
activitate desfășurată în cadrul tehnicii 
criminalistice. 

Rezultate și discuții. Scrisul, ca 
mijloc de fixare și comunicare a ideilor, 
prezintă unul din elementele cele mai 
importante ale complexului identifica-
tor al omului și, în acest sens, identifi-

carea grafoscopică trebuie privită, pe de 
o parte, ca ramură a tehnicii criminalis-
tice și, totodată, ca un gen de expertiză 
a domeniului expertologiei judiciare. În 
cea din urmă ipostază, grafoscopia se 
înfățișează ca sistem de cunoștințe des-
pre legitățile scrisului și metodele (me-
todicile) procesului de examinare ale 
acestuia în scopul stabilirii datelor fap-
tice cu valoare probantă, necesare luării 
de hotărâri judecătorești în procesul pe-
nal, civil sau contravențional. Însă, ca 
ramură a compartimentului de tehnică 
criminalistică, grafoscopia formează 
o teorie aparte, un concept desăvârșit 
al științei criminalistică, servind drept 
sprijin teoretic în activitatea profesiona-
lă de efectuare a expertizei scrisului pe 
diversele documente în litigiu, prezen-
tate expertului. Conținutul lor, de altfel, 
ca oricare altă examinare expertală, este 
un gen de activitate practică. 

Legat de aceasta, trebuie notat că, 
în lucrările științifice, dar și în legislația 
RM, expertiza judiciară este tratată și 
ca ”activitate științifico-practică” [2, 
p.694; 8] sau ca ”proces și rezultat al 
unei cercetări științifice” [3, p.5;7]. 

În ceea ce ne privește, alăturându-

ne la pozițiile altor autori [4, p.94; 11, 
p.158], abordările sus-menționate le 
considerăm discutabile. Examinarea 
surselor materiale de probă realizată în 
cadrul expertizei judiciare, cu toate că 
aparent se aseamănă cu cercetarea şti-
inţifică, ea prezintă un rând de particu-
larităţi inerente activităţii practice şi nu 
celei ştiinţifice. Aici experţii aplică me-
tode, procedee şi mijloace fundamen-
tate ştiinţific pentru a soluţiona sarcini 
practice de aflare a adevărului în diver-
se cauze judiciare, pe când scopul cer-
cetărilor ştiinţifice constă în dezvăluirea 
şi studierea unor noi legităţi şi legi ale 
realităţii obiective, stabilirea unor fapte, 
verificarea unor ipoteze ştiinţifice. Per-
soanele competente aici nu efectuează 
cercetări ştiinţifice în sensul analizat, 
dar aplică doar în sferele lor de activi-
tate soluţiile deja existente, validate şti-
inţific şi verificate în practică [4, p.94]. 
Prin urmare, expertiza ca activitate 
practică, spre deosebire de știință, doar 
folosește, și nu descoperă, nu lămurește 
legitățile scoase în evidență de știință.

Iată de ce, deosebirea, dar și legătu-
ra dintre grafoscopia judiciară ca dome-
niu științific de cunoaștere și expertiza 
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scrisului și a semnăturii ca sferă aplica-
tivă, este determinată de corelația dintre 
teorie și practică, adică dintre activita-
tea științifică și cea practică aplicată. 
În munca de expertiză judiciară, meto-
dicile de examinare a diferitor obiecte, 
elaborate în cadrul criminalisticii își gă-
sesc aplicativitate directă, fără de care, 
investigațiile experților-grafoscopiști 
ar purta doar un caracter empiric, și nu 
științific. Deci, teoria servește bază de 
elaborare a recomandărilor metodice și, 
totodată, folosește practica ca sursă de 
informare despre direcțiile de cercetare 
științifică, eficacitatea metodelor și me-
todicilor elaborate în scopul efectuării 
expertizelor.

Prin urmare, având în vedere legă-
tura strânsă dintre aceste două aspecte 
de manifestare ale grafoscopiei și pen-
tru o înțelegere mai profundă a esenței 
lor, considerăm necesar ca, înainte de 
a aborda problematica conceptului și a 
fundamentelor teoretice ale expertizei 
scrisului, să ne oprim succint asupra 
obiectului, metodelor și structurii com-
partimentului criminalistic de grafosco-
pie. 

Obiectul de studiu al cercetării scri-
sului ca ramură a documentologiei cri-
minalistice deține o structură tridimen-
sională: a) studierea legităților formării, 
funcționării și modificării scrisului și a 
complexului funcțional-dinamic al de-
prinderilor ce stau la temelia acestuia; 
b) studierea legităților a însuși proce-
sului de expertizare a scrisului; c) ela-
borarea în baza cunoașterii legităților 
descoperite, a metodelor și metodicilor 
soluționării de sarcini privind expertiza 
grafică întru stabilirea faptelor cu va-
loare probantă în cauzele judiciare. 

Ansamblul de cunoștințe despre 
aceste legități constituie și fundamentul 
științific al expertizei grafice, manifes-
tându-se în calitate de teorie generală 
cu privire la scrisul de mâină. Ea pre-
zintă un sistem dezvoltat și diversificat 
de noțiuni cu privire la natura scrierii și 
a scrisului, a caracteristicilor identifica-
toare și însușirilor acestuia, metodica 
examinării lor în scopul stabilirii exe-
cutorului manuscrisului. Prin urmare, 
teoria în cauză cuprinde un rând de 
elemente structurale: - noțiunea de scris 
și a complexului funcțional-dinamic 
al mișcărilor de scriere ce stau la ori-
ginea acestuia, mecanismul procesului 
de scriere, bazele formării complexului 

funcțional-dinamic al scrierii, însușirile 
principale ale scrisului – individualita-
tea, stabilitatea dinamică, variabilitatea, 
modificarea selectivă, noțiunea de ca-
racteristică a scrisului, natura și criteri-
ile de sistematizare ale caracteristicilor 
scrisului, folosite la soluționarea sarci-
nilor identificatoare și diagnosticatoare 
în cadrul expertizei respective. 

Criminalistica este o disciplină ju-
diciară autonomă [10,p.30], situată la 
intersecția domeniilor umanistice ale 
dreptului cu științele naturii și ale ce-
lor de profil tehnic. De aceea, pentru 
a elucida conținutul obiectului de stu-
diu al grafoscopiei ca compartiment al 
științei criminalistice, este important a 
lua în considerare, pe de o parte, legă-
tura, iar, pe de altă parte, deosebirea de 
obiectele respective de studiu ale dis-
ciplinelor adiacente. Se are în vedere 
că, grafoscopia judiciară ca ramură a 
tehnicii criminalistce are ca punct de 
pornire tezele unui rând de științe ale 
naturii, precum fiziologia, biomecani-
ca, anatomia, psihologia, cibernetica 
ș.a. Desigur, aici importanță predomi-
nanată o dețin cunoștințele fiziologiei 
activității de la nivelul scoarței cere-
brale, anatomia aparatului ce generează 
mișcările de scriere, biomecanica scri-
erii, psihologia deprinderii de a scrie 
ș.a. – cunoștințe, care permit a înțelege 
și a interpreta științific fenomenele ce 
însoțesc scrierea. Tot aici trebuie notat 
că, natura statistică a multor legități 
scripturale predetermină și aplicarea pe 
larg a tezelor din teoria probabilităților 
și a statisticii matematice, a mijloacelor 
instrumentale și tehnicii computerizate 
la elaborarea conceptelor teoretice și a 
metodelor de cercetare ale scrisului. 

Aplicarea datelor altor științe în 
grafoscopia judiciară prezintă un pro-
ces creativ și graduat destul de complex 
ce oglindește diverse niveluri de adap-
tare a cunoștințelor științifice respecti-
ve [18, p.47]. În primele etape au fost 
însușite și valorificate datele incipiente 
din domeniile științelor naturii și altor 
ramuri la nivelul contemporan elabo-
rărilor în disciplinele respective. Este 
vorba de cunoștințe cu privire la fizi-
ologia și structura actului motric, una 
dintre varietățile căruia este și scrierea, 
anatomia și biomecanica deprinderilor 
operaționale etc. 

Acest ansamblu de cunoștințe cu-
prinde, în primul rând, doctrina sa-

vantului rus I.P.Pavlov despre natura 
convențional-reflectorică a deprinderi-
lor [20], a streotipului dinamic, teoria 
lui N.A.Bernștein privind administrarea 
circulară a activităților reflectorice și 
structurarea mișcărilor[13], concepția 
lui P.K.Anohin cu privire la caracterul 
funcțional-sistemic al actului compor-
tamental [12] ș.a.

 Potrivit teoriei pavloviene, mecanis-
mul fiziologic al deprinderilor (inclusiv 
cel de scriere) are la bază complexul de 
legături nervoase temporare și de refle-
xe condiționate. Prof. român L.Ionescu 
cu această ocazie scrie, pe drept, că ”la 
nivelul scoarței cerebrale procesele 
nervoase fundamentale – excitația și 
inhibiția – sunt permanent sistemati-
zate. Datorită fenomenului de iradiere 
a excitației din focarul mai slab spre 
focarul mai puternic și al concentrării 
celor două tipuri de procese nervoase, 
precum și ca urmare a inducției lor re-
ciproce, are loc un fenomen de stabili-
zare, de ”bătătorire” a căilor nervoase 
ale unei anumite acțiuni. În acest fel se 
formează un stereotip dinamic, adică un 
complex de legături temporare, care se 
manifestă sub forma unor reacții stabile 
cu caracter unitar” [6, p.27]. Însă acest 
stereotip nu se formează dintr-o dată și 
pentru a se fixa și a se stabiliza sunt ne-
cesare multiple repetări ca, în final, ac-
tul scrierii să devină automatizat. 

Pentru criminaliști, cunoașterea 
legităților formării scrisului, a principi-
ilor ce guvernează procesul de scriere, 
însăși anatomia aparatului motric de 
scriere prezintă importanță deosebită, 
întrucât servește, la rândul ei, la studie-
rea legităților ce determină însușirile ca-
racteristicilor identificatoare și diagnos-
ticatoare ale scrisului – individualitatea, 
stabilitatea lor relativă, variabilitatea, 
modificarea selectivă etc. Sprijinindu-
ne pe cunoștințele despre legitățile scri-
sului este posibil a deduce și întemeia 
reguli privind activitatea de examinare 
expertală a manuscriselor, elaborarea 
schemelor metodice de expertizare gra-
foscopică și a sarcinilor concrete ce pot 
fi formulate în fața expertului. 

Mai mult, studierea mecanismului 
scrierii și a problematicii controlului 
intelectual al acestuia, nu se limitează 
la normă, adică la procesul scrierii în 
condiții obișnuite. Prof. M.V. Jijina are 
dreptate când scrie că, ”în procesul de 
efectuare a expertizei scrisului, obiectul 
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examinării pot fi și documentele, exe-
cutate în condiții neobișnuite (în întu-
neric, în transportul ce se deplasează 
sau în starea de stres, alcoolemie etc.). 
În mod frecvent expertul este nevoit să 
examineze manuscrise și semnături, 
modificate intenționat de către titular 
cu scopul de camuflare (autodeghiza-
re)” [14, p.12] sau imitare a scrisului 
(semnăturii) altei persoane. Iată de ce, 
în grafoscopia judiciară, pentru a re-
leva și a aprecia caracterul denaturării 
intenționate sau imitării scrisului altei 
persoane, un rol însemnat îl capătă și 
anumite compartimente din psihologie, 
neuropatologie, psihiatrie, datele clinice 
ale cărora ajută la evidențierea dereglă-
rilor în mecanismul scrierii, inclusiv și 
a celor legate de anumite îmbolnăviri. 

Aici însă trebuie adăugat că, pentru 
grafoscopia judiciară importanță funda-
mentală o dețin și teoriile doctrinare ale 
științei criminalistice, precum: teoria 
identificării criminalistice, teoria dia-
gnosticării, teoria generală a expertizei 
judiciare care, actualmente a depășit ca-
drul științei-matcă - criminalistica, de-
venind o disciplină judiciară autonomă 
în curs de consolidare. Criminalistica și 
teoria expertizei judiciare sunt domenii 
de cunoaștere de profil juridic, de aceea 
și grafoscopia judiciară deține același 
caracter, tezele de bază ale criminalisti-
cii și expertologiei sunt fundamentale și 
pentru grafoscopie.

Expertiza grafică, ca oricare altă 
expertiză judiciară prezintă o activitate 
practică aplicată efectuată în cadrul pro-
cesului civil, penal sau contravenţional 
în scopul aflării adevărului. Raportul de 
expertiză prezintă mijloc de probă în 
cauzele instrumentate, de aceea în cu-
prinsul grafoscopiei judiciare se elabo-
rează reguli tactice legate de dispunerea 
și efectuarea expertizelor, aprecierea și 
valorificarea de către organele de urmă-
rire penală și cele judiciare a rapoar-
telor experților-grafoscopiști. Legat 
de aceasta, o mare importanță obțin și 
actele normative ce conțin reglementări 
ale expertizei judiciare, inclusiv dreptul 
material și procesual ramural al Ro-
mâniei și Republicii Moldova precum, 
spre exemplu: Legea Republicii Mol-
dova Cu privire la expertiza judiciară 
şi statutul expertului judiciar nr.68 din 
14.04.2016; Legea 488/2002 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului Ro-
mâniei 75/2000 privind autorizarea ex-

perţilor criminalişti, publicată în Moni-
torul Oficial al României, nr. 578/2002; 
Ordonanţa Guvernului României nr. 2 
din 21 ianuarie 2000 privind organi-
zarea activităţii de expertiză tehnică 
judiciară şi extrajudiciară, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 26 din 25.01.2000; 
Ordonanţa Guvernului Romăniei nr.75 
din 24 august 2000 privind autorizarea 
experţilor criminalişti, publicată în Mo-
nitorul Oficial al României nr. 407 din 
29.08.2000 ș.a. 

Reglementarea juridică a experti-
zei judiciare determină și exigențele 
față de activitatea expertală, inclusiv a 
experților-grafoscopiști. Legea R. Mol-
dova Cu privire la expertiza judiciară 
şi statutul expertului judiciar nr.68 din 
14.04.2016 stipulează regulile funda-
mentale ce guvernează această activitate 
și anume: principiile legalităţii, respec-
tării drepturilor şi libertăţilor persoanei, 
independenţei expertului, obiectivităţii 
şi plenitudinii cercetărilor, confidenţia-
lităţii, imparţialităţii şi echităţii. De aici 
decurge și accentul ce trebuie pus pe 
obiectivitate în cursul elaborării meto-
delor și metodicilor examinării scrisului 
care, de regulă, se materializează în for-
mă de metodici algoritmizate [9]. Tot 
din actele normative ce reglementează 
domeniul în cauză reiese și necesitatea 
respectării unei anumite structuri tipi-
ce a raportului de expertiză grafosco-
pică care, la fel, urmează a fi elaborat 
și verificat conform anumitor reguli și 
instrucțiuni metodice [5].

În fine, cele sus-menționate permit 
a conchide că natura funcțională a scri-
sului predetermină aplicarea în calitate 
de bază fundamentală a grafoscopiei ju-
diciare tezele unui rând de domenii ale 
naturii, a psihologiei, a științelor exac-
te. Totodată, esența judiciară a exper-
tizei grafoscopice justifică acumularea 
cunoștințelor despre scris pe baza cri-
minalisticii, a științei despre expertiza 
judiciară, dar și a tezelor unor discipline 
din sfera dreptului, preponderent celor 
de natură procesuală.

În altă ordine de idei trebuie 
menționat că, pentru grafoscopie, de al-
tfel ca și pentru oricare alt domeniu, este 
specific nu numai obiectul de studiu, dar 
și metodele ei. Metoda în accepția lar-
gă a cuvântului trebuie înțeleasă ca un 
”mod de percepere, însușire și transfor-
mare a realității lumii înconjurătoare, o 
modalitate de cunoaștere a realității, de 

soluționare a unor sarcini” [4, p.112]. 
Deci, prin prisma îngustă a cercetărilor 
noastre, metoda trebuie înțeleasă ca o 
activitate de cunoaștere, orânduită într-
un anumit fel. 

Însă grafoscopia criminalistică ca 
ramură științifică, pentru a-și soluționa 
sarcinile sale, întrebuințează un ansam-
blu întreg de metode ierarhic sistema-
tizate care și formează metodologia 
grafoscopică. Dar, aplicarea lor, de 
rând cu anumite procedee, tehnici și 
tehnologii în cercetările științifice se 
va deosebi prin scop și condiții de fo-
losire de acele metode și mijloace ce 
sunt utilizate în activitatea practică de 
expertiză judiciară. Totuși, fiind strâns 
legate între ele, metodologia de cerce-
tare științifică permite a elabora meto-
dici de soluționare practică a obiecti-
velor expertale, formulate în actele de 
dispunere a expertizelor. În literatura 
de specialitate se amintește, pe drept 
că, în examinările reale de expertiză și 
în elaborările științifice pot fi utilizate 
unele și aceleași metode [21, p.102], 
însă este, la fel, adevărat că, nici pe de 
parte nu oricare metodă de cunoaștere 
este valabilă și în cercetările de teren. 
În practica judiciară pot fi aplicate doar 
acele metode care sunt stipulate expres 
în metodica expertală respectivă și care 
nu contravin cerințelor legislative, nor-
melor etice, sunt inofensive, verificate 
experimental și aprobate în activitatea 
cotidiană de expertiză, adică corespund 
principiului admisibilității în forma lui 
generală. 

Orice activitate de cunoaștere se 
supune legii universale a dialecticii 
materialiste, care este determinantă și 
în investigațiile grafoscopice, refrac-
tându-se specific în ierarhia metodelor 
general-științifice și celor grafoscopice-
speciale. 

Metodele general-științifice, comu-
ne mai multor ştiinţe, după natura lor 
pot fi logice și empirice (sprijinite pe 
datele științelor naturii). Exemple tipi-
ce de metode general-științifice sunt: 
analiza, sinteza, comparația, analogia, 
ipoteza, extrapolarea, experimental 
mental ș.a. Tot aici trebuie evidențiată 
și metoda adaptării și valorificării la 
necesitățile expertizei judiciare a reali-
zărilor științelor naturii, a psihologiei în 
cercetarea scrisului care explică forma-
rea și funcționarea în regim normal, dar 
și patologic a deprinderilor funcțional-
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dinamice (a stereotipului dinamic). 
Amintim totodată că metoda în cauză 
prezintă și una dintre principalele iz-
voare ale dezvoltării criminalisticii ca 
știință. 

La categoria celor empirice pot fi 
catalogate metodele observației, a mă-
surării, descrierea, comparația, experi-
mentul, modelarea fizică și matematică 
ș.a. 

Întrucât toate aceste metode sunt 
reflectate destul de detaliat în literatura 
de specialitate [17, p.58-60;11, p.250; 
22, p.40], în cele ce urmează ne vom 
opri doar la specificul unora dintre ele 
care dețin importanță semnificativă 
pentru cercetările grafoscopice. Bună-
oară, metoda experimentului - repro-
ducerea artificială a unui fenomen sau 
proces în anumite condiţii, în scopul 
studierii şi stabilirii legăturii lui cu alte 
fenomene şau procese [4, p.112]. Cu 
ajutorul investigațiilor experimentale 
a activității bioelectrice a mușchilor a 
fost posibil de stabilit corelația dintre 
indicii echilibrului sistemului nervos al 
persoanei și a caracteristicilor scrisului 
acestuia. 

O largă răspândire capătă me-
toda testării persoanelor pentru a 
judeca despre capacitățile lor psiho-
fiziologice și personale, precum și a 
cunoștințelor, priceperilor acestora; 
testări pentru a diagnostica starea 
psihică, a relațiilor interpersonale în 
colectiv și familie, pentru psihodia-
gnostica selectării cadrelor legată de 
ocuparea anumitor posturi, funcții etc. 
Cu ajutorul chestionarelor se practică 
diagnosticarea nivelului de neliniște 
și îngrijorare a persoanelor verificate 
(stres, depresie, agresivitate). 

În legătură cu caracterul de rutină 
al procesării manuale a obiectelor de 
natură scriptică, măsurărilor anevoiase 
și altor proceduri matematice se reali-
zează automatizarea aplicării metodelor 
și metodicilor de analiză a scrisului. Pe 
metoda analizei statistice și a abordării 
probabilistice se bazează rezultatele 
cercetărilor experimentale în scopul 
creării metodicii de diferențiere a scri-
sului realizat de bărbați și de femei 
[19, p.20]. De rând cu acestea, în cer-
cetările grafoscopice moderne pe larg 
se aplică metode de factură cibernetică 
orientate spre automatizarea proceselor 
de investigație (complexe automatizate 
de stabilire a modificării intenționate a 

scrisului, de examinare a semnăturilor 
de cuantum redus pentru diferențierea 
celor autentice executate în condiții 
obișnuite și celor falsificate prin imitație 
servilă ș.a.). [15, p.196]. 

Ceea ce ține de metodele și meto-
dicile speciale ale grafoscopiei, acestea 
sunt multiple și permit a soluționa anu-
mite sarcini, apărute în cursul efectuării 
expertizelor grafice cu aplicarea inclu-
siv și a mijloacelor tehnico-științifice. 
Cele mai frecvente sunt: fotografia, mi-
croscopia, metode descriptiv-calitative, 
grafice, instrumentale, computerizate 
etc. 

Prin urmare, caracteristic pentru sis-
temul de metode grafoscopice este fap-
tul preluării și adaptării a multora dintre 
ele din alte domenii (fiziologia, psiho-
logia, biomecanica, matematica ș.a.), 
aplicarea lor în complex, astfel încât 
obiectele în litigiu să nu sufere alterări 
ca urmare a expertizării lor. Mai mult, 
rezultatele aplicării metodelor urmează 
a fi evidente și convingătoare pentru 
toți participanții la proces, în cadrul 
familiarizării cu rapoartele experților-
grafoscopiști.

Legat de metodologia grafoscopi-
ei criminalistice, trebuie spus că orice 
cunoștințe doctrinare ce pretind a se 
considera de rangul unui concept sau 
teorie, își au în față date despre obiectul, 
metodele și sistemul acestor cunoștințe, 
istoria apariției și starea lor actuală. 
Toate acestea sunt aplicabile și față de 
teoria grafoscopiei judiciare, de unde și 
necesitatea abordării în continuare și a 
compartimentului structural al acestea. 

Este cunoscut că tezele teoretice ce 
cuprind conținutul de bază al grafosco-
piei criminalistice se subdivizează în 
două părți: generală și specială. 

Partea generală este mai mult te-
oretică, servind drept bază pentru par-
tea ei specială, care poartă caracter pur 
practic, aplicativ, fiind consacrată așa 
numitelor metodici particulare (scheme 
metodice) – ghiduri (îndreptare) meto-
dice de soluționare a unor sarcini tipice 
ale expertizei scrisului. Fiecare dintre 
aceste părți dețin un anumit conținut și 
structură. 

Partea generală cuprinde, de regulă, 
un cerc întreg de probleme, printre care 
regăsim: - obiectul, metodele și siste-
mul grafoscopiei judiciare; - istoria și 
analiza stării contemporane a grafosco-
piei; - conceptul despre scris ca obiect 

al cercetării criminalistice; - obiectul de 
studiu, sarcinile și obiectele materiale 
ale expertizei grafice; - tezele generale 
ale metodicii expertizei grafoscopice 
judiciare; - aspectele procesuale și me-
todice de efectuare a expertizei scrisu-
lui, aprecierea rapoartelor experților-
grafoscopiști, valorificarea lor de către 
organele de urmărire penală și instanțele 
de judecată; - activitatea profilactică a 
expertului-grafoscopist ș.a.

Partea specială prezintă în sine o 
expunere a metodicilor de soluționare 
a unor sarcini tipice privind expertiza 
grafoscopică. Pornind de la aceasta, 
partea în cauză, la rândul ei, poate fi 
împărțită în două mari compartimente, 
consacrate: a) metodicii rezolvării de 
sarcini, legate de examinarea textelor 
manuscrise cu volum mare și mediu; b) 
metodicii soluționării problemelor ce 
privesc cercetarea obiectelor scripturale 
de cuantum redus [1].

Evidențierea acestor compartimente 
este determinată de specificul grupe-
lor de scheme metodice în funcție de 
informația utilă, cuprinsă în diversele ca 
volum obiecte scripturale. În primul caz 
aceste obiecte, de regulă, sunt suficient 
sau excesiv informative, iar în al doilea 
– limitat informative. În dependență de 
acești factori se elaborează (selecteză) 
și se includ în metodică anumite proce-
dee și metode de examinare a manus-
criselor.

În cuprinsul fiecărui comparti-
ment se conține descrierea algoritmi-
lor de soluționare a diferitor sarcini 
tipice de expertiză, diferențiate potri-
vit varietăților de obiecte scripturale și 
condițiilor de executare ale acestora. 

Astfel, în primul compartiment se 
analizează comparativ și se iau în calcul 
textele voluminoase alcătuite din sem-
ne cifrice și literale, în al doilea – sem-
năturile, notițele scurte cu masă grafică 
săracă, grafisme lapidare de cuantum 
redus. Diferențierea de mai departe 
este legată de condițiile tipice în care se 
execută obiectele scripturale. Ele pot fi 
obișnuite și neobișnuite, cele din urmă 
subdivizându-se în cele ce depind sau 
nu depind de modificarea intenționată a 
scrisului cu luarea în considerare a mo-
dului de prefacere deliberată a scrisului 
(deghizarea scrisului cursiv, imitarea 
semnelor tipografice, schimbarea mâi-
nii scripturale etc.).

Deci, sistemul părții speciale a gra-
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foscopiei criminalistice poate fi siste-
matizat în:

1) Metodica soluționării sarcinilor 
expertale privind textele de volum mare 
și mediu:

• Scheme metodice de soluționare 
a sarcinilor de expertiză executate în 
condiții obișnuite; 

• Scheme metodice de soluționare 
a sarcinilor expertale a textelor exe-
cutate în condiții neobișnuite, și anu-
me: a) nefiind legate de modificarea 
intenționată a scrisului, adică a scrisului 
influențat de factori, fie externi (poziție 
neobișnuită a scriptorului, materiale și 
instrumente scripturale neobișnuite, 
scrierea în mijlocul de transport ce se 
deplasează, într-o încăpere întunecată 
ș.a.), fie temporar interni (stres, alcoo-
lemie, oboseală ș.a.), fie permanent in-
terni (îmbolnăvire de lungă durată), sau 
legați de bolile bătrâneței; b) legată de 
modificarea intenționată a scrisului cu 
luarea în calcul a modului de deghizare 
– scris cursiv, cu imitarea unor semne 
tipografice, schimbarea mâinii cu care 
persoana s-a obișnuit a scrie, ținerea 
neobișnuită a instrumentului scriptural, 
imitarea scrisului altei persoane ș.a[16, 
p.316].

2) Metodica soluționării sarcinilor 
de expertiză în privința obiectelor scrip-
turale de cuantum redus (semnături, 
texte sumare, notițe scurte): 

• Scheme metodice generale de exa-
minare a texelor de cuantum redus: a) 
metodica cercetării unor texte și notițe 
executate în condiții obișnuite, inclusiv 
cu scris asemănător sau scris realizat 
prin imitație; b) metodici de examina-
re a textelor și notițelor executate în 
condiții neobișnuite, neavând legătură 
sau legate de modificarea intenționată a 
scrisului cu luarea în considerare a mo-
dului deghizării;

• Scheme metodice generale de cer-
cetare a semnăturilor: a) metodici de 
stabilire a autenticității (neautenticității) 
semnăturilor executate în condiții 
obișnuite; b) metodici de stabilire a 
autenticității (neautenticității) semnătu-
rilor, executate în condiții neobișnuite, 
fie nelegate de intenția modificării sem-
năturii - factori externi, interni, (tempo-
rali și permanenți), fie legate de intenția 
de a modifica semnătura cu scopul de a 
nu recunoaște ulterior că este titularul 
ei (autodeghizare), prin imitarea liberă, 
servilă sau din fantezie; c) metodici de 

stabilire a autorului unor semnături ne-
autentice (falsificate).

 Concluzii. Aspectele doctrinare 
sus-abordate cu privire la specificul 
obiectului, a metodelor și a sistemului 
acestei ramuri a tehnicii criminalistice, 
mărturisesc atât importanța sistemati-
zării și cunoașterii lor de către experții 
practicieni, cât și necesitatea genera-
lizării cunoștințelor și experiențelor 
acestora pe acest segment de activitate 
profesională, dezvoltării de mai de-
parte a teoriei și practicii grafoscopiei 
judiciare în cadrul tehnicii criminalisti-
ce. Și aceasta, cu atât mai mult, cu cât 
divergența de abordare a grafoscopiei 
judiciare în spațiul vorbitorilor de limbă 
română este încă destul de evidentă. În 
Republica Moldova, dar și alte țări din 
spațiul ex-sovietic expertiza judiciară, 
spre deosebire de România, este privită 
ca un domeniu desprins de ramura cri-
minalisticii, având menirea de a gene-
raliza și a argumenta științific procesele 
ce se produc în activitatea practică de 
expertiză judiciară, inclusiv grafoscopi-
că. Denumită uneori ”expertologie” sau 
teoria generală a expertizei, ea tipizează 
situațiile de expertiză și instrumentariul 
expertului judiciar, relevă tipicul ce este 
caracteristic pentru orice gen de exper-
tiză sau caz de utilizare a cunoștințelor 
specializate. Însă elaborarea fundamen-
telor științifice, a metodicilor de cerce-
tare ale diverselor genuri și varietăți de 
expertize, inclusiv a celor grafoscopice 
prezintă, după cum se observă din cele 
relatate de mai sus, obiectul tehnicii cri-
minalistice. 

Bibliografie

Frățilă A., Pășescu Gh. Expertiza 1. 
criminalistică a scrisului și semnăturii de 
cuantum redus. București: Pro Universita-
ria, 2008. 168 p.

Gheorghiță M. Tratat de criminalisti-2. 
că. Chișinău: Tip. Centrală, 2017. 872 p. 

Ghid de expertize judiciare. 3. 
Coord.:M. Gheorghiţă. Chişinău: A. Levin-
ţa, 2005. 103 p.

Golubenco Gh. Criminalistică: 4. 
obiect, sistem, istorie. Chişinău: Tip. Cen-
trală, 2008. 215 p. 

Instrucțiune cu privire la organizarea 5. 
activității de recenzare a rapoartelor de ex-
pertiză

 judiciară (Cod: IL/i-17), adoptată la 
21.03.2017 de CMȘ al CNEJ al MJ RM.

Ionescu L. Expertiza criminalistică 6. 
a scrisului. Bucureşti: C.H.Beck, 2010. 
291 p.

Lazăr A., Alămoreanu S. Expertiza 7. 
criminalistică a documentelor: aspecte tacti-
ce şi tehnice. Bucureşti: Lumina Lex, 2008. 
235 p.

Legea cu privire la expertiza judici-8. 
ară şi statutul expertului judiciar nr.68 din 
14.04.2016. În: MO al Republicii Moldo-
va Moldova, nr. 157-162 din 10.06.2016. 
http://lex.justice.md/index.php?action=vie
w&view=doc&lang=1&id=311530

Metodica-tip de efectuare a exper-9. 
tizei judiciare grafoscopice (cod:MT-4.1.), 
adoptată la 10.04.2017 de CMȘ al CNEJ al 
MJ RM.

Stancu E. Tratat de Criminalisti-10. 
că. Ed. a VI-a. Bucureşti: Universul juridic, 
2015. 848 p. 

Аверьянова �.В. Судебная экс-янова �.В. Судебная экс-11. 
пертиза. Курс общей теории. М.: Норма. 
477 c.

Анохин п.К. Филосовские 12. 
аспекты теории функциональной систе-
мы. В: Анохин п.К.Избранные труды. 
М., 1978.

Бернштейн Н.А. О построении 13. 
движений. М.: Госполитиздат, 1947.

Жижина М.В. Судебно-14. 
почерковедческая экспертиза. М.: Юрли-
тинформ, 2006. 176 с.

Криминалистика. Учеб. пособ. 15. 
под.ред. А.В.Дулова. Мн.: Экоперспек-
тива, 1998. 415 с. 

Криминалистика. Учебник. Отв.16. 
ред. Н.п.Яблоков. 3-е изд. М.: Юристъ, 
2005.781 с. 

Майлис Н.п. Введение в су-17. 
дебную экспертизу. М.:Юнити-Дана, 
2004.112 с.

Орлова В.Ф. �еория судебно-18. 
почерковеческой идентификации. В: 
�руды ВНИИСЭ. Вып.6. М., 1973. 322с. 

Орлова В.Ф. Судебно-19. 
почерковедческая диагностика. М.: 
Юнити-Дана, 2006.160 с. 

павлов И.п. Избранные произ-20. 
ведения. М: Госполитиздат, 1949.

Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., 21. 
Зинин А.М. �еория судебной эксперти-
зы. М.: Норма, 2011.384 с.

Россинская Е. Р. Судебная экс-22. 
пертиза в гражданском, арбитражном, 
административном и уголовном процес-
се. М.: Норма, 2006. 655 c.



41MAI 2019

Изложение основного ма-
териала. Исполнительный 

кодекс Республики Молдова (далее 
– ИК РМ) № 443-XV от 24.12.2004 
года (Книга первая. Исполнение 
решений гражданского характера) 
был изменен законом РМ № 143 от 
02.07.2010 года.[1] 

До вступления в силу закона РМ 
№ 143 от 02.07.2010 года судебные 
решения и другие исполнительные 
документы исполнялись суде6ными 
исполнителями, которые являлись 
государственными служащими. по-
сле вступления в силу этого закона 
принудительное исполнение испол-
нительных документов стало произ-
водиться частными судебными ис-
полнителями. 

принудительное исполнение осу-
ществляется в соответствии со ст. 10 
ИК РМ.

принудительным исполнением 
является совокупность мер, преду-
смотренных настоящим кодексом, 
посредством которых взыскатель 
реализует через судебного испол-
нителя при помощи уполномочен-
ных государственных органов свои 
права, признанные исполнительным 
документом, в случае, если должник 
добровольно не выполняет свои обя-
зательства. 

принудительное исполнение на-
чинается с обращения к судебному 
исполнителю в соответствии с зако-
ном и производится в любой пред-
усмотренной настоящим кодексом 
форме, одновременно или поочеред-
но, до полного удовлетворения при-
знанного исполнительным докумен-
том права, уплаты процентов, пени 
или иных сумм, присужденных в 
соответствии с законом, а также рас-

ходов по исполнению. принудитель-
ное исполнение осуществляется на 
основании исполнительного листа 
или иного документа, являющегося 
исполнительным в соответствии с 
настоящим кодексом.

Согласно ст. 11 ИК РМ относятся 
к исполнительным документам и ис-
полняются в соответствии с положе-
ниями настоящего кодекса: 

а) исполнительные листы, выдан-
ные судебной инстанцией в соответ-
ствии с законом; 

b) решения, вынесенные судеб-
ными инстанциями по администра-
тивным делам, определения, прика-
зы судебных инстанций, если зако-
ном не предусмотрено иное;

c) решения (определения) по де-
лам о правонарушениях, в том чис-
ле вынесенные констатирующими 
субъектами в соответствии с уста-
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тельного кодекса Республики Молдова № 443-XV от 24.12.2004 года (в редакции закона РМ № 143 от 02.07.2010 
года) и подвергаются критике правовые нормы, противоречащие Конституции РМ и международным актам о за-
щите прав человека. 

Актуальность темы обусловлена наличием в Исполнительном кодексе РМ норм, противоречащих Конституции 
РМ, которые нарушают права физических лиц.

В частности, ст. 89 Исполнительного кодекса РМ позволяет обратить взыскание на единственное жилое помеще-
ние должника и выселить его вместе с членами его семьи, в том числе и малолетними детьми без предоставления 
другой жилой площади. В результате должник и члены его семьи превращаются в лиц без определенного места 
жительства.

Ключевые слова: принудительное исполнение, исполнительные документы, судебный исполнитель, должник, 
взыскатель, расходы по исполнению.

THE EXECUTIVE CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA CONTAINS PROVISIONS THAT 
REQUIRE IMPORTANT REVISION.

The article gives a general description of the Book of the First. Execution of decisions of a civil nature of the Executive 
Code of the Republic of Moldova No. 443-XV dated December 24, 2004 (as amended by Law No. 143 dated July 2, 2010) 
and legal norms contradicting the Constitution of the Republic of Moldova and international acts on the protection of human 
rights are criticized.

The relevance of the topic is due to the presence in the Executive Code of the Republic of Moldova of norms contrary 
to the Constitution of the Republic of Moldova, which violate the rights of individuals.

In particular, Art. 89 of the Executive Code of the Republic of Moldova allows to foreclose on the debtor’s only living 
quarters and to evict him together with members of his family, including young children, without providing other living 
space. As a result, the debtor and his family members become persons without a fixed abode.

Keywords: compulsory execution, executive documents, bailiff, debtor, recoverer, costs of execution.



42 MAI 2019

новленной законом компетенцией, 
исполнительные листы по уголов-
ным делам и приговоры по уголов-
ным делам в части взыскания штра-
фа, а также гражданского иска;

c1) определения судьи по уголов-
ному преследованию, обязывающие 
к совершению определенных дей-
ствий, связанных с переводом/пере-
дачей/ возвратом имущества;

d) постановления об освобожде-
нии от уголовной ответственности с 
привлечением к ответственности за 
правонарушение в виде штрафа; 

е) исполнительные листы, вы-
данные на основании арбитражных 
решений; 

f) исполнительные листы, вы-
данные на основании решений ино-
странных судебных инстанций и 
иностранных арбитражных реше-
ний, признанные и разрешенные к 
исполнению на территории Респу-
блики Молдова;

g) решения Конституционного 
суда о наложении штрафа; 

h) определения судебного ис-
полнителя, протоколы судебного ис-
полнителя, которыми закрепляются 
условия мирового соглашения сто-
рон в соответствии со ст. 62 настоя-
щего кодекса;

i) решения Дисциплинарной кол-
легии Национального союза судеб-
ных исполнителей и Дисциплинар-
ной коллегии Союза адвокатов о на-
ложении дисциплинарных санкций 
денежного характера; 

j) постановления (решения) о 
применении санкций, принятые 
органами публичной власти и/или 
другими органами, наделенными в 
соответствии с законом функциями 
регламентирования и контроля; 

k) нотариальные акты, наделен-
ные исполнительной силой;

k1) арбитражные решения, кото-
рыми утверждаются мировые согла-
шения;

l) решения Европейского суда по 
правам человека, касающиеся суммы 
справедливого возмещения ущерба и 
компенсации других затрат, а также 
соглашения о дружественном урегу-
лировании, заключенные сторонами;

l1) решения Министерства фи-
нансов о взыскании со счета бене-
фициаров государственной програм-
мы «первый дом» обязательств по 
оплате, вытекающих из выданных и 
выплаченных в пользу банка госу-
дарственных гарантий и не обеспе-
ченных в полном объеме вследствие 
продажи ипотечного жилья;

m) решения об урегулировании, 
составленные �аможенной службой 
в случаях, предусмотренных ст. 92 и 
101 настоящего кодекса;

n) договоры о залоге движимого 
имущества при условии, что залог 
может быть опротестован в порядке, 
установленном законом.

n1) договоры лизинга в части, ка-
сающейся права лизингодателя на 
вступление во владение имуществом 
и относящимися к нему документа-
ми и на исключение записи о лизинге 
из публичного реестра, при условии, 
что лизингодатель представляет со-
бой небанковскую кредитную орга-
низацию или лизинговое общество, а 
лизинг отмечен или зарегистрирован 
в соответствии с частью (3) ст. 929 
Гражданского кодекса; 

о) решения координаторов тер-
риториальных бюро Национального 
совета по юридической помощи, га-
рантируемой государством, о возме-
щении расходов по предоставлению 
юридической помощи, гарантируе-
мой государством;

р) акты, изданные Государствен-
ной налоговой службой, о предписа-
нии взыскания сумм;

q) акты, изданные Советом по 
конкуренции, о наложении денеж-
ных взысканий.

Согласно части (1) ст. 12 ИК РМ 
исполнительный лист выдается взы-
скателю по его заявлению первой ин-
станцией после обретения решением 
окончательного характера. Согласно 
части (1) ст. 254 Гражданского про-
цессуального кодекса Республики 
Молдова (далее – ГпК РМ) № 225-
XV от 30.05.2003 года считаются 
окончательными судебные решения, 
вынесенные в первой инстанции, 
обжалованные в апелляционном по-
рядке, после рассмотрения дела в 
апелляционной инстанции.[2] 

Считаем, что часть (1) ст. 12 ИК 
РМ следует изменить, предусмотрев, 
что исполнительный лист выдается 
взыскателю только после вступления 
решения суда в законную силу.

Согласно части (2) ст. 254 ГпК 
РМ считаются вступившими в за-
конную силу следующие решения 
судебных инстанций:

а) решения, вынесенные в пер-
вой инстанции, по истечении срока 
обжалования в апелляционном по-
рядке, если заинтересованные лица 
не воспользовались этим путем об-
жалования;

a1) решения, вынесенные в пер-
вой инстанции, обжалованные в 

апелляционном порядке, без права 
кассационного обжалования;

b) решения, вынесенные в апел-
ляционной инстанции, по истечении 
срока кассационного обжалования, 
если заинтересованные лица не вос-
пользовались этим путем обжалова-
ния;

с) решения, вынесенные в касса-
ционной инстанции, после рассмо-
трения кассационной жалобы.

Согласно части (1) ст. 14 ИК РМ в 
исполнительном документе, выдан-
ном судебной инстанцией, должны 
содержаться: 

а) наименование судебной ин-
станции, выдавшей исполнительный 
документ; 

b) дело, по которому выдан ис-
полнительный документ; 

с) дата вынесения решения и его 
резолютивная часть (дословно);

d) дата обретения решением окон-
чательного характера или указание о 
немедленном исполнении; 

е) фамилия, имя, дата рождения 
или наименование должника и взы-
скателя, фискальный код, место жи-
тельства или местонахождение, бан-
ковские реквизиты; 

f) дата выдачи исполнительного 
документа; 

g) отметка о принятых мерах по 
обеспечению иска; 

h) отметка о разрешении при-
нудительного проникновения су-
дебного исполнителя в помещения, 
которые находятся во владении или 
собственности должника, в том чис-
ле в которых находится имущество 
должника; 

i) другие указания – при необхо-
димости.

Считаем, что пункт с) части (1) 
ст. 14 ИК РМ следует дополнить ука-
занием на отчество должника, что 
позволит избежать ошибок при ис-
полнении.

по общему правилу исполни-
тельный документ предъявляется к 
исполнению взыскателем согласно 
части (1) ст. 15 ИК РМ.

Исключения из этого правила 
установлены частью (2) ст. 15 ИК 
РМ, согласно которой судебная ин-
станция по своей инициативе предъ-
являет к исполнению исполнитель-
ный лист по следующим делам: 

b) о взыскании денежных сумм в 
доход государства; 

c) о взыскании денежных сумм 
с государства, государственных 
и муниципальных предприятий, 
коммерческих обществ с преиму-
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щественно государственным капи-
талом;

d) о взыскании алиментов; 
e) о взыскании денежных сумм 

в счет возмещения вреда, причи-
ненного нанесением телесных по-
вреждений или иным повреждением 
здоровья, а также смертью, если воз-
мещение осуществлялось в виде пе-
риодических денежных выплат;

е1) о возмещении вреда, причи-
ненного нарушением права на судо-
производство в разумный срок или 
права на исполнение судебного ре-
шения в разумный срок;

е2) о возмещении ущерба, при-
чиненного незаконными действиями 
органов уголовного преследования, 
прокуратуры и судебных инстанций;

f) о восстановлении на работе и о 
взыскании средней заработной пла-
ты за весь период вынужденного от-
сутствия на работе; 

g) о взыскании пособий по вре-
менной нетрудоспособности и иных 
выплат социального страхования, 
предусмотренных законом;

h) о взыскании расходов по пре-
доставлению квалифицированной 
юридической помощи, гарантируе-
мой государством.

Согласно части (1) ст. 60 ИК РМ 
исполнительное производство воз-
буждается по заявлению взыскателя 
или, в предусмотренных настоящим 
кодексом случаях, – по представле-
нию судебной инстанции с предъ-
явлением ею исполнительного доку-
мента к исполнению.

Согласно части (3) ст. 60 ИК РМ 
судебный исполнитель в 3-дневный 
срок со дня получения исполнитель-
ного документа выносит определе-
ние о возбуждении исполнительного 
производства и направляет его сторо-
нам исполнительного производства 
не позднее чем в 3-дневный срок со 
дня его вынесения с предложением 
об исполнении должником испол-
нительного документа в 15-дневный 
срок, без принятия действий по при-
ведению в исполнение исполнитель-
ного документа. К определению о 
возбуждении исполнительного про-
изводства прилагается ведомость 
расчета расходов по исполнению, 
связанных с внесением платы за 
начало и архивирование исполни-
тельного дела. Должнику направ-
ляется также заверенная судебным 
исполнителем копия исполнитель-
ного документа. Исчисление срока 
начинается с момента сообщения 
должнику определения о возбужде-

нии исполнительного производства 
в соответствии со ст. 67 настоящего 
кодекса.

Если должник в установленный 
частью (3) ст. 60 ИК РМ 15-дневный 
срок исполнит исполнительный до-
кумент, судебный исполнитель взы-
скивает с должника 20 лей расходов 
за начало исполнительного дела и 
60 лей расходов за архивирование 
исполнительного дела, а также 50% 
гонорара судебного исполнителя, 
установленного ст. 38 ИК РМ .

Согласно части (31) ст. 60 ИК 
РМ в случае исполнительных доку-
ментов немедленного исполнения, 
за исключением указанного в ст. 27 
настоящего кодекса, судебный ис-
полнитель предлагает должнику ис-
полнить исполнительный документ 
в 3-дневный срок, не предпринимая 
действий по приведению в исполне-
ние исполнительного документа в 
этот срок

Согласно части (1) ст. 38 ИК 
РМ если законом не предусмотрено 
иное, гонорар судебного исполни-
теля взыскивается с должника на 
основании вынесенного судебным 
исполнителем определения во всех 
случаях полного или частичного по-
гашения обязательства, установлен-
ного в исполнительном документе, 
или прекращения исполнительного 
производства.

Согласно части (2) ст. 38 ИК РМ 
для исполнительных документов 
денежного характера гонорар судеб-
ного исполнителя рассчитывается 
в процентном отношении к сумме 
погашенного долга следующим об-
разом:

a) по суммам, не превышающим 
100000 леев, гонорар составляет 10 
% от погашенной суммы. Во всех 
случаях, за исключением исполни-
тельных документов о взыскании 
периодических платежей и штрафов, 
гонорар должен составлять не менее 
500 леев. В случае исполнительных 
документов о взыскании штрафов 
гонорар должен составлять не менее 
200 леев; 

b) по суммам от 100001 лея до 
300000 леев гонорар составляет 
10000 леев плюс 5 % от суммы, пре-
вышающей 100001 лей; 

c) по суммам, превышающим 
300000 леев, гонорар составляет 
20000 леев плюс 3 % от сумм, превы-
шающих 300000 леев, при этом он не 
может быть более 300000 леев.

Считаем необходимым изменить 
часть (2) ст. 38 ИК РМ, предусмотрев, 

что гонорар судебного исполнителя 
не должен превышать 100 000 лей.

Согласно части (4) ст. 38 ИК РМ в 
случае прекращения исполнительно-
го производства по иным, чем преду-
смотренные в части (1), основаниям, 
выплата гонорара производится сле-
дующим образом: 

a) в случае, предусмотренном в 
пункте b) ст. 83, гонорар выплачива-
ется должником с применением ко-
эффициента 0,7 к обычному размеру 
гонорара; 

b) в случае, предусмотренном в 
пункте e) ст. 83, гонорар выплачива-
ется взыскателем; 

c) в случае смерти взыскателя, 
признания его безвестно отсутству-
ющим или объявления его умершим, 
когда требование не допускает пра-
вопреемства, гонорар выплачивается 
должником исходя из размера долго-
вого обязательства; 

d) в случае смерти должника, 
признания его безвестно отсутству-
ющим или объявления его умершим, 
когда обязательство не может перей-
ти к правопреемникам должника, 
гонорар выплачивается правопреем-
никами исходя из размера долгового 
обязательства; 

e) в случае, предусмотренном в 
пункте g) ст. 83, гонорар выплачива-
ется взыскателем исходя из размера 
требования;

f) в случае исполнения исполни-
тельного документа в срок, преду-
смотренный частью (3) ст. 60, гоно-
рар выплачивается должником в раз-
мере 50 % от его обычного размера.

Считаем, что пункт f) ст. 38 ИК 
РМ следует изменить, предусмотрев, 
что в случае исполнения должни-
ком исполнительного документа в 
15-дневный срок, установленный 
частью (3) ст. 60 ИК РМ, гонорар вы-
плачивается должником в размере 
20% от его обычного размера.

Автор обращают внимание на 
необходимость изменения ст. 89 ИК 
РМ, согласно которой не обращается 
взыскание на: 

1) имущество, необходимое 
должнику–физическому лицу и чле-
нам его семьи сугубо для личного 
пользования или использования в 
быту: 

a) одежду – на каждое лицо: одно 
зимнее пальто, одно демисезонное 
пальто, один зимний и один летний 
костюм (для мужчин), два летних и 
два зимних платья или костюма (для 
женщин), одна шляпа и одна зим-
няя шапка, два летних и два зимних 
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платка (для женщин), другая одежда, 
длительное время находившаяся в 
употреблении и не представляющая 
ценности; 

b) обувь, белье, постельные при-
надлежности, кроме предметов, сде-
ланных из драгоценных материалов, 
а также предметов, имеющих худо-
жественную ценность; 

c) все детские принадлежности; 
d) мебель – по одной кровати и 

одному стулу на каждое лицо, один 
стол, один шкаф на семью; 

e) семейные иконы и портреты, 
обручальные кольца; 

f) ордена, медали, другие отличи-
тельные знаки, которыми награжде-
ны должник или члены его семьи; 

g) вещи (в том числе пособия и 
книги), необходимые должнику для 
дальнейшего осуществления про-
фессиональной деятельности; 

h) специальные транспортные 
средства для лиц с ограниченными 
возможностями и вещи, необходи-
мые лицам с ограниченными воз-
можностями и больным и предназна-
ченные для ухода за ними;

i) продукты питания в количестве, 
необходимом для должника и членов 
его семьи в течение трех месяцев; 

j) топливо, необходимое для при-
готовления пищи и отопления жили-
ща семьи в холодное время года;

2) семена сельскохозяйственных 
культур, необходимые для прове-
дения посева и посадки, в количе-
стве, необходимом должнику и его 
семье для личного пользования, 
если они принадлежат должнику–
физическому лицу, деятельность 
которого не связана с их производ-
ством или продажей;

3) корм для скота, на который 

не обращалось взыскание, необхо-
димый до сбора новых кормов или, 
в зависимости от обстоятельств, до 
выгона на пастбища; 

5) имущество, относящееся к 
публичной сфере государства или 
административно-территориальных 
единиц; 

6) иное имущество, на которое 
согласно закону не может быть об-
ращено взыскание.

Статья 89 ИК РМ не допуска-
ет обращать взыскание на мебель 
(кровать, стулья, стол, шкаф), но 
допускает обращать взыскание на 
единственное жилое помещение, в 
котором проживает должник и члены 
его семьи, в том числе и несовершен-
нолетние дети.

Статья 89 ИК РМ противоречит 
части (1) ст. 47 Конституции РМ, 
принятой 29 июля 1994 года, соглас-
но которой государство обязано при-
нимать меры для обеспечения любо-
му человеку достойного жизненного 
уровня, потребного для поддержания 
здоровья и благосостояния его само-
го и его семьи, в том числе пищи, 
одежды, жилища, медицинского ухо-
да и необходимого социального об-
служивания.[3]

Статью 89 ИК РМ, позволяющую 
выселить на улицу должника и чле-
нов его семьи вместе с кроватями, 
стульями, столом и шкафом, нельзя 
признать ни справедливой, ни гу-
манной.

Низкие пенсии и заработные пла-
ты, высокие тарифы на коммуналь-
ные и другие услуги не позволяют 
большинству граждан оплачивать 
эти услуги.

А ст. 89 ИК РМ разрешает об-
ратить взыскание на единственное 

жилое помещение должника и высе-
лить его без предоставления другой 
жилой площади, т.е. выселить долж-
ника и членов его семьи на улицу 
вместе с предметами мебели (крова-
ти, стулья, стол и шкаф), которые не 
могут заменить человеку крышу над 
головой.

Человек, лишенный жилья, не 
может реализовать права и свободы, 
установленные Конституцией РМ, 
Конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 19950 
года и протоколами к этой Конвен-
ции.

Статья 89 ИК РМ противоречит 
также ст. 5 ИК РМ, в соответствии 
с которой порядок и условия приве-
дения исполнительных документов 
в исполнение устанавливаются на 
основе принципа соблюдения прав 
человека и не могут иметь целью 
причинение физических и нрав-
ственных страданий или материаль-
ного ущерба.

Разве можно признать гуманной 
ст. 89 ИК РМ, позволяющую вы-
селить за долги должника и членов 
его семьи из единственного жилого 
помещения, оставив им в утешение 
кровати, стулья, стол и шкаф, кото-
рыми люди, лишенные законом жи-
лья, не могут пользоваться.

Даже советское «тоталитарное» 
законодательство в большей мере за-
щищало право на жилище.

Для сравнения приведем прило-
жение 1 перечень видов имущества, 
на которое не может быть обращено 
взыскание по исполнительным до-
кументам к Гражданскому процес-
суальному кодексу Молдавской ССР, 
утвержденному законом МССР от 
26.12.1964 года.

пРИЛОЖЕНИЕ 1
пЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ИМУЩЕС�ВА, НА КО�ОРОЕ НЕ МОЖЕ� БЫ�Ь 

 ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ пО ИСпОЛНИ�ЕЛЬНЫМ ДОКУМЕН�АМ
Взыскание по исполнительным 

документам не может быть обраще-
но на следующие виды имущества 
и предметы, принадлежащие долж-
нику на праве личной собственно-
сти или являющиеся долей в общей 
собственности, необходимые для 
должника и лиц, находящихся на его 
иждивении:

1. Жилой дом с хозяйственными 
постройками или отдельные его ча-
сти - у лиц, основным занятием ко-
торых является сельское хозяйство, 
если должник и его семья постоян-

но в нем проживают, кроме случаев, 
когда взыскивается ссуда, выданная 
банком на строительство дома.

2. У лиц, основным занятием ко-
торых является сельское хозяйство, - 
единственная корова, при отсутствии 
коровы - единственная телка; в хо-
зяйствах, не имеющих ни коровы, ни 
телки - единственная коза, овца или 
свинья; у колхозников кроме того - 
овцы, козы и свиньи в пределах по-
ловинной нормы, установленной для 
колхозного двора Уставом колхоза, а 
также домашняя птица.

3. Корм для скота, необходимый 
до сбора новых кормов или до выго-
на на пастбища.

4. У лиц, основным занятием ко-
торых является сельское хозяйство, - 
семена, необходимые для очередного 
посева. 

5. предметы домашней обстанов-
ки, утвари, одежды, необходимые 
для должника и состоящих на его 
иждивении лиц:

1) одежда - на каждое лицо: одно 
летнее или осеннее пальто, одно 
зимнее пальто или тулуп, один зим-
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ний костюм (для женщин два зим-
них платья, один летний костюм, два 
летних платья), головные уборы по 
одному на каждый сезон (для жен-
щин, кроме того, два летних платка 
и один теплый платок или шаль), 
другая одежда и головные уборы, 
длительное время находившиеся в 
употреблении и не представляющие 
ценности;

2) обувь, белье, постельные при-
надлежности, кухонная и столовая 
утварь, находившиеся в употребле-
нии (за исключением предметов, 
сделанных из драгоценных материа-
лов, а также предметов, имеющих 
художественную ценность);

3) мебель - по одной кровати и 
стулу на каждое лицо, один стол, 
один шкаф и один сундук на семью;

4) все детские принадлежности.
6. продукты питания в количе-

стве, необходимом для должника и 
его семьи до нового урожая, если 
основным занятием должника явля-
ется сельское хозяйство, а в осталь-
ных случаях - продукты питания и 
деньги на общую сумму в размере 
месячной заработной платы должни-
ка, но не менее ста рублей.

7. �опливо, необходимое для при-
готовления пищи и отопления жило-
го помещения семьи в течение ото-
пительного сезона.

8. Инвентарь (в том числе по-
собия и книги), необходимый для 
продолжения профессиональных 
занятий должника, за исключением 
случаев, когда должник приговором 
судебной инстанции лишен права за-
ниматься соответствующей деятель-
ностью или когда инвентарь исполь-
зовался им для незаконного занятия 
промыслом.

9. паевые взносы в кооператив-
ных организациях, если должник не 
исключается из состава членов коо-
ператива.

10. В случае обращения взыска-
ния по исполнительным докумен-
там на долю должника в совместном 
имуществе колхозного двора или 
хозяйства граждан, занимающихся 
индивидуальной трудовой деятель-
ностью в сельском хозяйстве размер 
определяется после исключения из 
этого имущества: жилого дома, в ко-
тором проживают члены двора, с хо-
зяйственными постройками, семян, 
необходимых для очередного посева 
одной коровы, а при отсутствии ко-
ровы - одной телки (а в колхозном 
дворе также овец, коз, свиней и до-

машней птицы в пределах половин-
ной нормы, установленной Уставом 
сельскохозяйственной артели), и 
корма, необходимого для остающе-
гося скота.[4, c. 546-548]

Сравнение этих нормативных ак-
тов свидетельствует о том, что право 
на жилище физических лиц, основ-
ным занятием которых было сель-
ское хозяйство, советским законода-
тельством было защищено.

Считаем, что ст. 89 ИК РМ , про-
тиворечащую Конституции РМ, сле-
дует изменить, предусмотрев, что не 
допускается обращение взыскания:

на единственное жилое поме-1. 
щение должника, в котором он про-
живает,

на единственный холодиль-2. 
ник,

на единственный телевизор,3. 
на единственную корову.4. 

Статьи 161-162 ИК РМ затрудня-
ют реализацию права на свободный 
доступ к правосудию, гарантирован-
ного ст. 20 Конституции РМ.

В части (1) ст. 161 ИК РМ указа-
но: «Исполнительные акты, состав-
ленные судебным исполнителем, 
или действия/ бездействие такового 
могут быть обжалованы сторонами и 
другими участниками исполнитель-
ного производства, а также третьими 
лицами, полагающими, что исполни-
тельные акты или действия/бездей-
ствие судебного исполнителя нару-
шили их охраняемое законом право. 
Исполнительные акты, составленные 
судебным исполнителем, не могут 
быть обжалованы, если с момента 
их составления прошло более 6 ме-
сяцев».

Из содержания части (1) ст. 161 
ИК РМ видно, что второе предло-
жение части (1) ст. 161 ИК РМ огра-
ничивает срок обжалования испол-
нительных актов, составленных су-
дебным исполнителем, 6-месячным 
сроком со дня их составления, неза-
висимо от того, по каким причинам 
взыскатель или должник пропустили 
этот срок.

Довольно часто судебные испол-
нители не направляют должникам и 
взыскателям копии исполнительных 
актов, нарушая ст. 67 ИК РМ.

Считаем, что второе предложе-
ние части (1) ст. 161 ИК РМ следует 
отменить как противоречащее ст. 20 
Конституции РМ и ст. 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 года.

Согласно части (2) ст. 162 ИК РМ 

лицо может восстановить срок обжа-
лования в соответствии с положени-
ями Гражданского процессуального 
кодекса. Срок обжалования не может 
быть восстановлен лицом, если со 
дня вынесения или отказа в вынесе-
нии решения по обжалуемому акту 
прошло более 6 месяцев.

 Считаем, что второе предложе-
ние части (2) ст. 162 ИК РМ следует 
отменить как явно нарушающее ст. 
20 Конституции РМ, гарантирую-
щую право на свободный доступ к 
правосудию.[5, c. 310-311]
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Каждый человек имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении 
любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный 
срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное решение объявляется пу-
блично, однако пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его 
части по соображениям морали, общественного порядка или государственной безопасности в демократическом 
обществе, а также когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или 
— в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо — при особых обстоятельствах, когда гласность на-
рушала бы интересы правосудия (Конвенция о защите прав человека и основных свобод).

Эта статья была подготовлена Институтом демократии (Молдова). Данная статья финансируется Европейским 
Союзом в рамках EIDHR. Мнения, выраженные в статье, не обязательно отражают точку зрения Европейского 
Союза.

Ключевые слова: НПО, право на свободный доступ к правосудию, право на справедливое судебное разбира-
тельство в разумный срок, исковое заявление, апелляционная жалоба, кассационная жалоба, Европейский суд по 
правам человека, Молдова, пытки, Институт демократии.

THE RIGHT TO A FAIR TRIAL WITHIN A REASONABLE TIME

In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair 
and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be 
pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public 
order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the 
parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity 
would prejudice the interests of justice (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms).

This article was prepared by the Institute for Democracy (Moldova). This article is funded by the European Union 
(European Instrument for Democracy and Human Rights). Opinions expressed in the article do not necessarily represent 
those of the European Union.

Keywords: NGOs, Right to free access to justice, Right to a fair trial within a reasonable time, Appeal, Cassation, 
European Court of Human Rights, Moldova, Torture, Institute for Democracy.

DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL ÎNTR-UN TERMEN REZONABIL

Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către 
o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî, fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale 
cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie 
pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga durată a procesului 
sau a unei părţi a acestuia în interesul moralităţii, al ordinii publice ori a securităţii naţionale într-o societate democratică, 
atunci când interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut 
necesară de către instanţă atunci când, în împrejurări speciale publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justi-
ţiei (Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale)

Acest articol a fost pregatit de Institutul pentru Democrație (Moldova). Acest articol este finanțat de Uniunea Europeană 
în cadrul EIDHR. Părerile expuse în acest articol nu prezintă neapărat și părerea Uniunii Europene.

Cuvinte-cheie: ONG, dreptul la acces liber la justiție, dreptul la un proces echitabil într-un termen rezonabil, declarația de 
revendicare, recursul, recursul, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Moldova, torture, Institutul pentru Democrație.

Изложение основного мате-
риала. право на справед-

ливое судебное разбирательство в 
разумный срок гарантировано ст. 6 
Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, подписанной в 
Риме 4 ноября 1950 года.

Данная Конвенция и протоколы 
к ней были ратифицированы по-
становлением парламента РМ № 

1298-XIII от 24.07.1997 года. [1]
В пункте 1 ст. 6 Конвенции от 4 

ноября 1950 года указано: «Каждый в 
случае спора о его гражданских пра-
вах и обязанностях или при предъяв-
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лении ему любого уголовного обви-
нения имеет право на справедливое 
и публичное разбирательство дела в 
разумный срок независимым и бес-
пристрастным судом, созданным на 
основании закона. Судебное решение 
объявляется публично, однако прес-
са и публика могут не допускаться 
на судебные заседания в течение 
всего процесса или его части по со-
ображениям морали, общественного 
порядка или национальной безопас-
ности в демократическом обществе, 
а также когда того требуют интересы 
несовершеннолетних или для защи-
ты частной жизни сторон, или - в той 
мере, в какой это, по мнению суда, 
строго необходимо - при особых об-
стоятельствах, когда гласность нару-
шала бы интересы правосудия». 

В пункте 2 ст. 6 Конвенции ука-
зано: «Каждый обвиняемый в со-
вершении уголовного преступления 
считается невиновным, до тех пор, 
пока его виновность не будет уста-
новлена законным порядком».

Согласно части 3 ст. 6 Конвенции 
каждый обвиняемый в совершении 
уголовного преступления имеет как 
минимум следующие права: 

a) быть незамедлительно и под-
робно уведомленным на понятном 
ему языке о характере и основании 
предъявленного ему обвинения; 

b) иметь достаточное время и 
возможности для подготовки своей 
защиты; 

c) защищать себя лично или через 
посредство выбранного им самим за-
щитника или, при недостатке у него 
средств для оплаты услуг защитника, 
пользоваться услугами назначенного 
ему защитника бесплатно, когда того 
требуют интересы правосудия; 

d) допрашивать показывающих 
против него свидетелей или иметь 
право на то, чтобы эти свидетели 
были допрошены, и иметь право 
на вызов и допрос свидетелей в его 
пользу на тех же условиях, что и для 
свидетелей, показывающих против 
него; 

e) пользоваться бесплатной по-
мощью переводчика, если он не по-
нимает языка, используемого в суде, 
или не говорит на этом языке. 

В Республике Молдова довольно 
часто нарушалось право на спра-
ведливое судебное разбирательство 
в разумный срок, и Европейский 
Суд по правам человека взыскал с 
Республики Молдова моральный и 
материальный ущерб, причиненный 
нарушением этого права.

 Для того, чтобы исключить обра-
щения в Европейский Суд по правам 
человека с жалобами на нарушение 

права на судебное разбирательство в 
разумный срок парламент РМ при-
нял закон № 87 от 21.4.2011 года «О 
возмещении государством вреда, 
причиненного нарушением права на 
судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного 
решения в разумный срок». [2]

Данный закон вступил в силу 
01.07.2011 года, и после этого Евро-
пейский Суд по правам человека пе-
рестал рассматривать жалобы против 
Республики Молдова на нарушение 
права на судебное разбирательство в 
разумный срок.

С этого времени Европейский 
Суд по правам человека стал рассма-
тривать только жалобы на неспра-
ведливое судебное разбирательство, 
т.е. жалобы на нарушение права на 
справедливое судебное разбиратель-
ство.

прежде чем подать такую жа-
лобу в Европейский Суд по правам 
человека, заявитель должен исчер-
пать все средства правовой защиты 
, предусмотренные законами Респу-
блики Молдова.

Реализация права на справедли-
вое судебное разбирательство воз-
можна только в случае реализации 
права лица на свободный доступ к 
правосудию, которое гарантировано 
ст. 20 Конституции РМ 

Если судебные инстанции неза-
конно откажут лицу в принятии и 
рассмотрении его искового заявле-
ния, очевидно, что право этого лица 
на справедливое судебное разбира-
тельство будет нарушено.

Согласно ст. 20 Конституции 
РМ любое лицо имеет право на эф-
фективное восстановление в правах 
компетентными судами в случае на-
рушения его прав, свобод и законных 
интересов.

Ни один закон не может ограни-
чить доступ к правосудию. [3]

право на свободный доступ к 
правосудию установлено также ст. 
5 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Молдова (далее 
– ГпК РМ) № 225-XV от 30.05.2003 
года, согласно которой всякое заин-
тересованное лицо вправе в установ-
ленном законом порядке обратиться 
в судебную инстанцию за защитой 
нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов.

Ни одному лицу не может быть 
отказано в судебной защите по мо-
тивам отсутствия законодательства, 
несовершенства, противоречивости 
или неясности действующего зако-
нодательства.

Отказ одной из сторон от права 
обращения в суд путем предвари-

тельного заключения соглашения не 
имеет юридических последствий, за 
исключением случаев заключения в 
соответствии с законом арбитражно-
го соглашения. [4]

право на свободный доступ к 
правосудию установлено и ст. 39 Ад-
министративного кодекса Республи-
ки Молдова (далее – АК РМ) № 116 
от 19.07.2018 года, согласно которой 
судебный контроль за администра-
тивной деятельностью гарантирует-
ся и не может быть ограничен.

Любое лицо, чье право нарушено 
органом публичной власти в смысле 
ст. 17 или неудовлетворением заявле-
ния в установленный законом срок, 
может обратиться в компетентную 
судебную инстанцию.[5]

Реализации права на свободный 
доступ к правосудию, а, следова-
тельно, и реализации права на спра-
ведливое судебное разбирательство 
препятствуют, в частности, :

1. статьи 166-167 ГпК РМ, 
2. статьи 161-63 Исполнительно-

го кодекса Республики Молдова .
Согласно части (2) ст. 166 ГпК 

РМ исковое заявление должно со-
держать:

а) наименование судебной ин-
станции, в которую подается заявле-
ние;

b) имя или наименование истца, 
его место жительства или место на-
хождения, государственный иден-
тификационный 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 пред-
ставителя и его адрес в случае, когда 
заявление подается представителем; 
если истец проживает за рубежом, – 
адрес в Республике Молдова, по ко-
торому ему могут направляться все 
сообщения о процессе;

b1) номер телефона и другие кон-
тактные данные истца–физического 
лица; номер телефона, адрес элек-
тронной почты, зарегистрированный 
в Интегрированной программе управ-
ления делами, и другие контактные 
данные истца–юридического лица;

с) имя или наименование ответ-
чика, его место жительства или ме-
сто нахождения;

с1) номер телефона, факса, адрес 
электронной почты или другие кон-
тактные данные ответчика, если ис-
тец располагает такой информацией;

c2) фамилию, имя, адрес, номер 
телефона, адрес электронной почты, 
зарегистрированный в Интегриро-
ванной программе управления де-
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лами, 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 обсто-
ятельства, на которых истец основы-
вает свое требование, и все доказа-
тельства, которыми располагает ис-
тец на момент подачи заявления;

е1) перечень прилагаемых доказа-
тельств;

е2) перечень истребуемых доказа-
тельств;

е3) ходатайства об истребовании 
доказательств, назначении эксперти-
зы, назначении/отводе эксперта, дру-
гие заявленные ходатайства;

f) требование истца к ответчику;
g) цену иска, если иск подлежит 

оценке;
h) сведения о соблюдении досу-

дебного порядка разрешения спора, 
если таковой установлен законом 
для такого рода споров или преду-
смотрен  договором сторон;

i) перечень прилагаемых к заяв-
лению документов.

На наш взгляд, следует отменить 
пункты b1), с1) ст. 166 ГпК РМ, т.к. 
требования, чтобы истец указал в ис-
ковом заявлении свой телефон, факс 
м адрес электронной почты, а также 
телефон, факс и адрес электронной 
почты ответчика, являются явно из-
лишними и способствуют наруше-
нию права на свободный доступ к 
правосудию.

Нарушение права на свободный 
доступ к правосудию способствует 
часть (1) ст. 167 ГпК РМ № 225-XV 
от 30.05.2003 года, в соответствии с 
которой к исковому заявлению при-
лагаются:

а) копии исковых заявлений и 
письменных доказательств, удосто-
веренные стороной под собственную 
ответственность, по числу участву-
ющих 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 ис-
ковое заявление составлены на ино-
странном языке, судебная инстанция 
распоряжается о представлении их в 
переводе в установленном законом 
порядке;

a1) копия удостоверения лично-
сти 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 отсут-
ствуют;

d) документы, подтверждающие 
соблюдение досудебного поряд-
ка разрешения спора, если таковой 
установлен законом или предусмо-
трен договором сторон;

e) документ, удостоверяющий 
полномочия представителя.

f) копия ходатайства об истребо-
вании доказательств;

g) копия ходатайства о назначе-
нии экспертизы;

h) копия ходатайства о назначе-
нии/отводе эксперта;

i) копии других заявленных хода-
тайств.

пункт а1) части (1) ст. 167 ГпК 
РМ требует, чтобы истец - физиче-
ское лицо приложил к исковому за-
явлению копию своего удостовере-
ния личности.

На наш взгляд, пункт а1) части 
(1) ст. 167 ГпК РМ следует отменить 
как явно излишний.

 праву на свободный доступ к 
правосудию препятствуют и ст. 161-
162 ИК РМ.

Согласно части (1) ст. 161 Ис-
полнительного кодекса Республики 
Молдова (далее – ИК РМ) № 443-XV 
от 24.12.2004 года (в редакции за-
кона РМ № 143 от 02.07.2010 года) 
исполнительные акты, составленные 
судебным исполнителем, или дей-
ствия/ бездействие такового могут 
быть обжалованы сторонами и дру-
гими участниками исполнительного 
производства, а также третьими ли-
цами, полагающими, что исполни-
тельные акты или действия/бездей-
ствие судебного исполнителя нару-
шили их охраняемое законом право. 
Исполнительные акты, составленные 
судебным исполнителем, не могут 
быть обжалованы, если с момента 
их составления прошло более 6 ме-
сяцев.[6]

Часть (1) ст. 161 ИК РМ явно на-
рушает право на свободный доступ к 
правосудию, запрещая обжалование 
исполнительных актов, составлен-
ных судебным исполнителем, если с 
момента их составления прошло бо-
лее 6 месяцев.

Как правило, законами предусмо-
трено, что и действия (бездействия) 
физических и юридических лиц 
могут быть обжалованы в течение 
определенных сроков, которые на-
чинают течь с момента, когда лицо 
узнало или должно было узнать о на-
рушении своего права.

Часть (1) ст. 161 ИК РМ в нару-
шение ст. 20 Конституции РМ и ст. 
5 ГпК РМ ограничивает 6-месячным 

сроков право на обжалование испол-
нительных актов судебного исполни-
теля.

На наш взгляд, второе предложе-
ние части (1) ст.161 ИК РМ следует 
отменить как противоречащее ст. 20 
Конституции РМ, ст. 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод. 

Согласно части (1) ст. 162 ИК РМ 
исполнительные акты, составленные 
судебным исполнителем, могут быть 
обжалованы участниками исполни-
тельного производства в 15-дневный 
срок со дня совершения действия 
или отказа совершить определенные 
действия, если законом не предусмо-
трено иное. �ретьи лица, не прини-
мавшие участия в исполнительном 
производстве, могут обжаловать 
исполнительные акты, составлен-
ные судебным исполнителем, в 15-
дневный срок со дня, когда они узна-
ли или должны были узнать о них.

Часть (1) ст. 162 ИК РМ противо-
речит части (7) ст. 67 ИК РМ, в соот-
ветствии с которой сроки обжалова-
ния исчисляются со дня, указанного 
в уведомлении о получении, в под-
тверждении о передаче документа 
или в протоколе о вручении его ли-
цам, указанным в частях (2) и (3) на-
стоящей статьи, или со дня сообще-
ния акта в порядке, установленном в 
части (4) настоящей статьи.

Согласно части (2) ст. 162 ИК РМ 
лицо может восстановить срок об-
жалования в соответствии с положе-
ниями ГпК РМ. Срок обжалования 
не может быть восстановлен лицом, 
если со дня вынесения или отказа в 
вынесении решения по обжалуемо-
му акту прошло более 6 месяцев.

На наш взгляд, второе предложе-
ние части (2) ст. 167 ИК РМ следует 
отменить как нарушающее право на 
свободный доступ к правосудию и 
право на справедливое судебное раз-
бирательство.

Условия приемлемости жалобы, 
подаваемой в Европейский Суд по 
правам человека, установлены ст. 35 
Конвенции, в которой указано: «Суд 
может принимать дело к рассмотре-
нию только после того, как были 
исчерпаны все внутренние средства 
правовой защиты, как это предусмо-
трено общепризнанными нормами 
международного права, и в течение 
шести месяцев с даты вынесения на-
циональными органами окончатель-
ного решения по делу. 

Суд не принимает к рассмотре-
нию никакую индивидуальную жа-
лобу, поданную в соответствии со ст. 
34, если она: 

а) является анонимной; или 
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b) является по существу анало-
гичной той, которая уже была рас-
смотрена Судом, или уже является 
предметом другой процедуры меж-
дународного разбирательства или 
урегулирования, и если она не со-
держит новых относящихся к делу 
фактов. 

Суд объявляет неприемлемой 
любую индивидуальную жалобу, 
поданную в соответствии со ст. 34, 
если сочтет ее несовместимой с по-
ложениями настоящей Конвенции 
или протоколов к ней, явно необо-
снованной или злоупотреблением 
правом подачи жалобы».

Анализируя доктрину и практику 
в области условий приемлемости, 
можно выделить следующие крите-
рии:

1. Критерий ratione materiea озна-
чает, что обращение в Европейский 
Суд возможно только в случае нару-
шения того права, которое предусмо-
трено Конвенцией и определенными 
статьями протоколов к ней. 

2. Критерий ratione temporis озна-
чает, что в Европейском Суде могут 
быть рассмотрены только те обра-
щения, которые касаются обстоя-
тельств, произошедших после того, 
как страна попала под юрисдикцию 
Европейского Суда.

3. Критерий ratione loci подраз-
умевает нарушение права на терри-
тории, которая находится под юрис-
дикцией Европейского Суда.

4. Критерий ratione persona – жа-
лоба может быть подана только тем 
лицом, непосредственно чье право 
было нарушено.

5. Критерий исчерпания внутрен-
них средств защиты означает, что 
заявитель обязан исчерпать эффек-
тивные средства правовой защиты, 
существующие во внутреннем праве 
его государства.

6. Критерий шестимесячного сро-
ка предусматривает обращение в Ев-
ропейский Суд не позднее 6 месяцев 
с момента принятия окончательного 
судебного решения.

7. Критерий обоснованности жа-
лоба означает, что жалоба должна 
быть обоснованной, то есть именно 
на заявителя ложится бремя доказы-
вания своего нарушенного права со 
стороны государства. [7, c. 21]

Все вышеперечисленные кри-
терии нам представляется удачным 
классифицировать в категорию «по-
зитивных». Но есть и негативные 
критерии – какой жалоба не должна 
быть, чтобы ее приняли к рассмотре-
нию:

8. Жалоба не должна быть ано-
нимной;

9. Жалоба не должна содержать 
оскорбительных высказываний;

10. Нельзя подавать жалобы по 
одному и тому же поводу одновре-
менно в два (и более) международ-
ных органа, например, в Европей-
ский Суд по правам человека и в Ко-
митет по правам человека ООН.

представляется необходимым 
рассмотреть каждый критерий под-
робнее.

Критерий ratione materiea пред-
полагает, что жалоба, которая на-
правлена в адрес Европейского Суда, 
касается именно тех прав, которые 
перечислены в Конвенции и протоко-
лах к ней. Но для признания соблю-
дения этого требования недостаточно 
простого указания на нарушение той 
или иной статьи Конвенции. прак-
тика Европейского Суда выработала 
определенные концепции в отноше-
нии каждого из прав, предусмотрен-
ных Конвенцией, поэтому наруше-
ние права должно соотноситься с 
этой концепцией. Данный критерий 
тесно связан с понятием предметной 
компетенции Европейского Суда.

Критерий ratione temporis (об-
стоятельства времени) означает, что 
государство принимает на себя обя-
зательство исполнять тот или иной 
международный договор только с 
момента его подписания и ратифика-
ции. Ввиду того, что международные 
договоры и, в частности, Конвенция 
о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г., не имеют обратной 
силы, Европейский Суд по правам 
человека рассматривает в качестве 
субъектов подаваемых ему жалоб 
только тех лиц, которые пострадали 
от правонарушений государства-
члена Совета Европы после подпи-
сания и ратификации им Конвенции. 
Для Республики Молдова такой точ-
кой отсчета является 24 июля 1997 
г., когда Конвенция была ратифици-
рована. Следовательно, совершенно 
бессмысленно обращаться в Евро-
пейский Суд, обжалуя события, ко-
торые произошли, например, в 1996 
г., даже если они являются самым на-
глядным примером нарушения прав 
человека. 

понятие критерия ratione loci 
(обстоятельства места) напрямую 
связано с предыдущим критерием. 
Это обстоятельство означает, что 
факт нарушения права должен про-
изойти на той территории, которая 
находится под юрисдикцией одного 
из государств, являющихся членами 
Совета Европы и, соответственно, 
подписавших и ратифицировавших 
Конвенцию о защите прав человека 
и основных свобод. Иными словами, 

нарушение прав человека, например, 
нарушение свободы слова, должно 
произойти на территории Респу-
блики Молдова или любого другого 
государства-участника Совета Евро-
пы. Но обжаловать нарушение сво-
боды слова, произошедшее, скажем, 
на территории Республики Беларусь, 
нельзя, так как это государство не 
является членом Совета Европы и 
юрисдикция органов Совета Европы 
на эту территорию не распространя-
ется. Осуществление юрисдикции 
является необходимым условием 
признания договаривающегося госу-
дарства ответственным за вмененные 
ему деяния, ставшие основанием для 
подачи жалобы на нарушение прав и 
свобод, закрепленных в Конвенции. 

Гораздо более сложным является 
вопрос ответственности государства 
за действия его государственных 
органов, совершенные не на терри-
тории этого государства. по этому 
поводу практика Европейского Суда 
по правам человека признала, что 
действия, приведшие к нарушению 
прав человека, совершенные не на 
территории государства-участника, 
не исключает ответственности госу-
дарства за нарушения. Это связано 
с тем, что Конвенция при определе-
нии ответственности государства ис-
пользует принцип его юрисдикции, а 
действия официальных органов мо-
гут быть совершены и на территории 
другого государства. 

Критерий ratione persona уста-
навливает правила в отношении 
того, кто именно и против кого мо-
жет жаловаться в Европейский Суд 
по правам человека и кто может 
быть ответчиком. Данный критерий 
также предполагает, что индивиду-
альная жалоба должна быть подана 
субъектом, который наделен правом 
на обращение в Европейский Суд. В 
соответствии со ст. 34 Конвенции, 
Суд может принимать жалобы от 
любого физического лица, любой 
группы частных лиц или любой не-
правительственной организации. В 
контексте ст. 1 Конвенции право фи-
зических лиц на обращение в Евро-
пейский Суд с индивидуальной жа-
лобой имеет обязательным условием 
то обстоятельство, что заявитель на 
момент совершения предполагаемо-
го нарушения находился под юрис-
дикцией государства-ответчика. при 
этом в научной литературе отме-
чается, что право на обращение не 
обусловлено наличием у заявителя 
гражданства государства, на которое 
подается жалоба, а также не зависит 
от правоспособности и дееспособ-
ности физического лица [8, c.39]. 
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Критерий исчерпания внутри-
государственных средств правовой 
защиты выступает в качестве обя-
зательного условия при обращении 
в Европейский Суд по правам чело-
века. �акже он является одним из 
самых спорных и дискуссионных 
в юридической литературе. Ис-
черпание внутригосударственных 
средств правовой защиты закрепле-
но в Конвенции ООН против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания от 10 дека-
бря 1984 года [9, c.38], в Междуна-
родной Конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации 
от 21 декабря 1965 года[10, c.72], и в 
других документах универсального 
и регионального характера по пра-
вам человека, предусматривающих 
контрольный механизм с правом по-
дачи индивидуальной жалобы.

Для того чтобы выяснить суть 
данного критерия, нужно совершить 
краткий экскурс в историю воз-
никновения данного правила. Идея 
необходимости исчерпать местные 
средства защиты и впоследствии 
обратиться к международному пра-
восудию прослеживается начиная, 
по крайней мере, с IX столетия и 
встречается в соглашениях между 
императором Лотаром I и Венецией 
в 840 года.[11, c.2] по мнению Д. 
Кукош, критерий исчерпания вну-
тригосударственных средств право-
вой защиты обязан своим происхо-
ждением дипломатической защите 
граждан за рубежом – в той сфере, 
где он впервые появился. Это пра-
вило прочно утвердилось и в дипло-
матической практике, и в междуна-
родном праве . [12, p.22]

Исчерпание внутригосудар-
ственных средств правовой защиты 
подразумевает, что заявитель, права 
которого нарушены, должен сначала 
обратиться в суд своего государства 
за защитой своих прав. С нашей точ-
ки зрения, данный критерий явля-
ется стимулом для лица, чьи права 
нарушены, получить полноценную 
защиту в своем государстве. И если 
механизм защиты нарушенных прав 
не оказался эффективным, только 
тогда обращаться в Европейский 
Суд. презюмируется, что наруше-
ние прав человека является некой 
оплошностью со стороны государ-
ства, поэтому государству предо-
ставляется возможность исправить 
свою оплошность через вынесение 
судебного решения, на основе ко-
торого будут восстановлены нару-
шенные права. Этот критерий обо-

снован принципом, в соответствии с 
которым государство должно иметь 
возможность исправить предпола-
гаемое нарушение прежде, чем дело 
будет рассматриваться в Европей-
ском Суде. [13, c. 391] 

Государство освобождается от 
ответственности перед междуна-
родным органом за свои действия, 
пока у него есть возможность рас-
смотреть соответствующее дело в 
рамках собственной правовой си-
стемы. Важный аспект этого прави-
ла состоит в том, что система право-
вой защиты, действующая в рамках 
Конвенции, является субсидиарной 
по отношению к национальным си-
стемам защиты прав человека. [14, 
c.21] 

В том случае, когда заявитель об-
ратился к юридической помощи на 
национальном уровне, но в ней ему 
было отказано на основании того, 
что дело не увенчается успехом, мо-
тив отказа обоснован и достаточен. 
[15, p.80] 

Однако Европейский Суд может 
принять жалобу и при неисчерпании 
внутригосударственных средств за-
щиты, если будет доказано, что об-
ращение к ним является неэффек-
тивным. В связи с этим основным 
критерием, которым руководству-
ется Европейский Суд по правам 
человека, определяя, какие средства 
правовой защиты были исчерпаны 
внутри государства, является их эф-
фективность. 

Эффективность средства право-
вой защиты складывается из трех 
составляющих: 

возможности заявителя по 1. 
собственной инициативе возбудить 
процедуру рассмотрения наруше-
ния прав человека;

возможности рассмотрения 2. 
дела по существу;

возможности получить судеб-3. 
ное решение с определением прав 
и обязанностей, а также правового 
статуса заявителя. 16, c.31]

Для того чтобы определить, были 
ли на практике предоставлены зая-
вителю эффективные средства пра-
вовой защиты и, в исключительном 
случае, можно ли считать, что он их 
исчерпал, также следует принять во 
внимание продолжительность про-
цесса и срок, который истек после 
наступления оспариваемых фактов.
[17]. Национальные средства право-
вой защиты должны быть эффектив-
ными в том смысле, что, прибегнув 
к ним, заявитель может добиться ре-
ального исправления допущенных в 
отношении его нарушений.[18]
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УДК 32.019.5

ОБОБЩЕНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Ярослав Николаевич БИЛЯЕВ,
аспирант кафедры социальной и гуманитарной политики Национальной академии государственного 

управления при президенте Украины

В статье охарактеризованы уровень мобильности украинской молодежи и выяснено, что он остается низким. при-
ведены основные элементы, характеризующие молодежную политику всех европейских стран. Выделены общие 
элементы молодежной политики в странах Европы. приведена классификация системы социального обеспечения в 
Европе, а именно: социал-демократическая модель социального обеспечения (скандинавские страны); либеральная 
модель (минимальный режим социального обеспечения. примером является Великобритания) консервативная мо-
дель (ориентированная на занятость; центрально-европейские страны) субинституциональна модель (страны Среди-
земноморья). Согласно моделей молодежной политики рассмотрена аналогичная типология по работе с молодежью. 
Выяснено, что мобильность образования является базовой характеристикой единого европейского образовательного 
пространства, на формирование которого направлен в том числе и Болонский процесс. Выделен ряд новых программ 
мобильности молодежи в европейских странах, а также выяснены основные виды поставщиков мобильности.

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, государственная политика, социальная мобильность, ме-
ханизмы, механизмы государственной политики, зарубежный опыт.

GENERALIZATION OF THE WORLD EXPERIENCE OF THE STATE POLICy OF yOUTH 
SOCIAL MOBILITy

yaroslav BILyAEV,
postgraduate student of the National Academy  of Public Administration 

under the President of Ukraine,  Department of Social and Humanitarian Policy

The article describes the level of mobility of Ukrainian youth and finds out what remains low. The main elements 
characterizing the youth policy of all European countries are presented. The common elements of youth policy in European 
countries are highlighted. The classification of the social security system in Europe is given, namely: the social-democratic 
model of social security (Scandinavian countries); liberal model (the minimum social welfare regime is, for example, the 
United Kingdom), a conservative model (centered on employment, Central European countries) sub-institutional model 
(Mediterranean countries). According to the models of youth policy, a similar typology of work with youth is considered. It 
was clarified that the mobility of education is the basic characteristic of a single European educational space, the formation 
of which is also aimed at the Bologna process. A number of new mobility mobility programs for young people in European 
countries have been identified as well as the main types of mobility providers.

Keywords: youth, youth policy, state policy, social mobility, mechanisms, mechanisms of state policy, foreign 
experience.

Articolul descrie nivelul de mobilitate al tineretului ucrainean și află că rămâne scăzut. Sunt prezentate principalele 
elemente care caracterizează politica de tineret a tuturor țărilor europene. Sunt evidențiate elementele comune ale politicii 
de tineret în țările europene. Este dată clasificarea sistemului de securitate socială în Europa, și anume: modelul social-de-
mocratic al securității sociale (țările scandinave); modelul liberal (regimul minimal de asistență socială este, de exemplu, 
Regatul Unit), un model conservator (centrat pe ocuparea forței de muncă, țările Europei Centrale) model sub-instituțional 
(țările mediteraneene). Conform modelelor politicii de tineret, este luată în considerare o tipologie similară de lucru cu 
tinerii. S-a clarificat faptul că mobilitatea învățământului este caracteristica de bază a unui spațiu educațional european 
unic, formarea cărora vizează și procesul de la Bologna. Au fost identificate o serie de noi programe de mobilitate pentru 
mobilitatea tinerilor din țările europene, precum și principalele tipuri de furnizori de mobilitate.

Cuvinte-cheie: tineret, politica de tineret, politica de stat, mobilitatea socială, mecanisme, mecanisme de politică de 
stat, experiență străină

Постановка проблемы. Эф-
фективность молодежной 

политики может быть достигнута 
только при объективном восприятии 
и обеспечении воспитательного про-
цесса молодых людей и формирова-
нии их мировоззренческих основ. 
Молодое поколение всегда старалась 
играть активную роль в обществен-

ных отношениях и преобразованиях, 
а не занимать пассивную позицию, 
чем часто обуславливалось конфликт 
поколений. Это стало отражением 
объективных процессов жизнедея-
тельности человечества: проис-
ходит актуализация задачи ранних 
процессов социализации молодых 
людей, залучування их к трудовой 

деятельности на раннем этапе, про-
исходит расширение границ средне-
го и старшего возраста, срока жизни 
вообще, продолжается учебный срок 
и социально-политический адап-
тационный период, стабилизации 
семейно-бытовой позиции и др.

Анализ последних исследова-
ний и публикаций. Исследованию 
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данного вопроса посвятили свое 
внимание такие ученые, как: Баглик 
В. С .; Головатый М. Ф .; Кербалы М. 
В .; Мотречко В .; Мунтян В. В .; по-
лищук В .; Сторожук Р. п .; Стрюк М. 
И .; Дж. Найт и др.

Формулировка целий статьи. 
Основной целью данной статьи яв-
ляется обобщение мирового опыта 
государственной политики социаль-
ной мобильности молодежи.

Изложение основного материа-
ла исследования. Несмотря на то, 
что страны в условиях глобализаци-
онных изменений могут выбирать 
свои способы развития и отстаивать 
различные взгляды, в мировой прак-
тике страны руководствуются демо-
кратическими стандартами, главным 
образом сосредоточены на правах 
граждан, особенно молодежи, вер-
ховенстве права и закона, предпо-
читают общество гражданского 
типа. Они стремятся к стабильности, 
ведь их стратегии развития присуща 
полностью противоположная пози-
ция относительно механизмов взаи-
моотношений властной системы и 
молодежи традиционного типа, при 
этом наблюдается существования 
эффективно налаженной системы 
соотношений поколений. Все выше-
перечисленное дает им возможность 
учесть инновационный потенциал, 
который имеют молодые граждане, 
при разработке концепций, стратеги-
ческих направлений развития регио-
нов или государства в целом.

Следует заметить, что уровень 
мобильности украинской молодежи 
остается низким. �ак, если в течение 
своей жизни бывали в других насе-
ленных пунктах своей области 83% 
молодых людей, других областях 
Украины - 77%, а в других странах 
30%. Из своего населенного пункта 
хотели бы уехать почти 40% моло-
дых украинцев, в то же время 52% 
предпочитают остаться. Среди тех, 
кто хотел бы уехать из своего на-
селенного пункта, 40,6% - желают 
уехать в страны Европейского Сою-
за, 19,4% - в другие страны, 16% - в 
другую местность в Украине, 12,8% 
- еще не определились , а 6,6% - в 
страны СНГ [4].

Евроинтеграционный вектор раз-
вития страны становится возмож-
ным благодаря способности молоде-
жи имплементировать европейские 

ценности в украинских реалиях и де-
лать соответствующие изменения на 
местном и государственном уровнях. 
Развитие молодых украинцев воз-
можен в случае внедрения государ-
ством полноценной и всесторонней 
молодежной политики, что требует 
соответствующего финансирова-
ния. На данный момент в Украине 
действует государственная целевая 
социальная программа «Молодежь 
Украины», однако ряд факторов де-
лает действие этой программы не-
эффективной, частично нивелируя 
потенциал молодежи страны [6].

Молодежная политика европей-
ских государств является проявле-
нием обязательства государственных 
органов и внедренной конкретной 
практикой, направленной на обе-
спечение достойных условий жиз-
ни молодежи. Ключевым аспектом 
также является представление раз-
личных возможностей развития для 
этой группы. В ситуации, когда еще 
не сформулировано ни одного офи-
циального и общего определения, 
молодежная политика является удоб-
ным сроком, хотя и так часто вызы-
вает сомнения ввиду [4]:

 слишком узкую терминоло-
гическую сферу - молодежная по-
литика может быть определена узко 
как политика, касающаяся молодых 
людей, и которая не входит в сферу 
других государственных политик 
(например, образовательной, соци-
альной, занятости), тогда она пони-
мается, главным образом, как работа 
с молодежью, неформальное образо-
вание и волонтерство;

 слишком широкое значение - 
широкое определение молодежной 
политики охватывает все политики, 
касающихся молодежи и влияют на 
молодежь (включая образование, по-
литику занятости, права молодежи и 
т.д.).

В европейских государствах мо-
лодежная политика или самостоя-
тельной частью государственной по-
литики с четкой структурой и тесным 
взаимодействием составляющих, 
или находится в стадии становления. 
при этом можно выделить основные 
элементы, характеризующие моло-
дежную политику всех европейских 
стран [1]:

 во-первых, во всех государ-
ствах Европы четко обозначен такой 

элемент молодежной политики, как 
сфера ее распространения: геогра-
фические и социальные группы;

 во-вторых, законодательно обо-
значена роль и механизм взаимодей-
ствия правительства и молодежных 
негосударственных коммерческих 
организаций;

 в-третьих, обязательным эле-
ментом является подготовка и квали-
фикация специалистов в сфере моло-
дежной политики;

 в-четвертых, особое внимание 
уделяется таким элементам моло-
дежной политики, как сотрудниче-
ство, управление, вертикальная и 
горизонтальная структуры;

 в-пятых, определены ресурс-
ное обеспечение процессов разра-
ботки и реализации молодежной по-
литики (финансовые и человеческие 
ресурсы).

Важной задачей молодежной по-
литики в ведущих стран Западной 
Центрально-Восточной Европы яв-
ляется поддержка детей и молоде-
жи. проблема поддержки детей и 
молодежи получила признание в за-
падноевропейских странах в конце 
XX века в результате осмысления 
последствий бурных молодежных 
революций 1960-1970 гг., имевших 
место в ряде у европейских стран, и 
нарастания ряда детских и молодеж-
ных проблем [7].

На сегодня специальное моло-
дежное законодательство суще-
ствует в большинстве европейских 
стран, хотя вопрос об интегрирован-
ной молодежной политике до сих 
пор находится на стадии активного 
обсуждения. Достаточно часто мо-
лодежное законодательство ограни-
чено формальным образованием. В 
ряде стран Европы молодежная по-
литика, молодежная работа и моло-
дежное законодательство являются 
элементами хорошо структурирован-
ного и определенного молодежного 
сектора, другие страны не выделяют 
молодежный сектор как направление 
деятельности государства, здесь мо-
лодежная политика и молодежное 
законодательство являются состав-
ными традиционных направлений 
- социального, образовательного, 
культурного, охраны здоровья и др. 
�о есть мы не можем говорить, что 
страны Европы распределяются по 
наличию или отсутствию хорошо 
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развитого молодежного сектора [5].
Исследования в молодежной сфе-

ре свидетельствуют о том, что в стра-
нах Европы, можно выделить общие 
элементы молодежной политики:

- социальный цепь между го-
сударством, молодыми людьми и 
обществом через консультации и 
влияние;

- советы и информация о правах 
молодых людей и возможности для 
них;

- свобода культурного, творческо-
го и политического выражения;

- культура продолжения образо-
вания и профессионального образо-
вания;

- поддержка молодым семьям;
- соответствующая специаль-

ная поддержка для молодых людей 
«групп риска» как с особыми потреб-
ностями или молодые заключенные;

- поддержка и поощрение актив-
ного проведения свободного време-
ни;

 - правильная организация про-
фессиональной подготовки тех, кто 
работает с молодыми людьми;

- исследование проблем, с кото-
рыми сталкиваются молодые люди;

- содействие международным 
связям между молодыми людьми 
[10].

Мировой опыт убеждает, что пра-
вительства разных стран ищут свои 
подходы к формированию и реа-
лизации молодежной политики. В 
развитых демократических странах 
молодежная политика, в основном, 
имеет трехуровневую структуру, что 
дает возможность проводить ее на 
региональном и местном уровнях 
[3]. В странах Западной Европы на 
этой основе активно разрабатывают-
ся и внедряются комплексные меры 
в отношении молодежи. Во многих 
странах Центральной и Северной 
Европы молодежная политика ба-
зируется на признании ответствен-
ности за успешное включение в 
общественно-политическую жизнь 
всех слоев молодежи [2]. Следует 
уделить внимание и типологии Мп, 
которую предложили в 2000 г. Д. 
Галле и С. паугам. Она базируется 
на исследовании работы с молодыми 
людьми европейских государств. Си-
стема общественного обеспечения, в 
которой взята за основу вышеупомя-
нутую типологию в Европе, может 

быть классифицированы следующим 
образом:

 социал-демократическая мо-
дель социального обеспечения (скан-
динавские страны);

 либеральная модель (мини-
мальный режим социального обе-
спечения. примером является Вели-
кобритания)

 консервативная модель (ориен-
тированная на занятость; центрально-
европейские страны)

 субинституциональна модель 
(страны Средиземноморья) [9].

Согласно моделей молодежной 
политики предлагается аналогичная 
типология по работе с молодежью 
[8]:

 универсалистская / патерна-
листская. В скандинавских странах 
(Дании, Финляндии, Норвегии, Шве-
ции, меньше касается Исландии) ра-
бота с молодежью развивается как 
общественная инфраструктура отно-
шении молодых людей как граждан. 
�акже государство очень заинтере-
совано в образовательных средствах 
(особенно пропаганде здоровья) как 
элемента работы с молодежью. Уда-
рение - на групповом обучении;

 либеральная / громадовская. 
Характеризуется большим интере-
сом местных органов власти в обе-
спечении молодежных клубов. Не-
достаточность инфраструктуры го-
сударственной поддержки и заинте-
ресованности создает возможности 
усиленной работы, направленной на 
общество;

 консервативная / корпора-
тистська. С одной стороны, глубо-
кая заинтересованность государства 
в нормальной социализации моло-
дежи. при этом социопедагогини 
аспекты столь же важны, как и в 
скандинавских странах, но подход 
другой. Акцент деятельности сдела-
но на волонтерах, которые находятся 
«в корпорации» с местными, регио-
нальными и государственными орга-
нами власти;

 средиземноморская / субьин-
ституционализована. Хотя южноев-
ропейские страны характеризуются 
как консервативные благодаря корпо-
ратистський роли католической или 
православной церквей (за осмотром 
Еспинг-Андерсен), Галле и паугам 
отмечают потерю социокультурной 
уместности и влияния церкви, что 

ведет к дефициту или вакуума регу-
лирования. Часто только ответствен-
ность местной власти приводила к 
высокой региональной дифферен-
циации в соответствии с местных 
ресурсов и политических интересов. 
Вместе с третьим сектором, который 
только что сформировался, они очень 
медленно заполняют социокультур-
ные пробелы.

�емпы европейского сотруд-−	
ничества в сфере молодежной по-
литики выросли благодаря расши-
рению как Европейского Союза, так 
и Совета Европы, а международное 
сотрудничество в молодежном сек-
торе приобрело дополнительное зна-
чение. Сотрудничество, в основном, 
осуществляется в рамках программ 
таких международных организаций, 
как СЕ, ЕС, ООН, ЮНЕСКО и пРО-
ОН. Эти программы имеют целью 
поддержку мобильности молодежи, 
поощрение межкультурного пони-
мания и участия молодежи. Кроме 
того, значительное количество моло-
дежных организаций проводит важ-
ную международную деятельность 
посредством таких организаций и 
сетей как Европейский молодежный 
форум (EYF) и Европейский студен-
ческий форум (AEGEE), которые ко-
ординируют деятельность молодеж-
ных движений в странах-членах [4].

Мобильность образования −	
является базовой характеристикой 
единого европейского образователь-
ного пространства, на формирова-
ние которого направлен в том числе 
и Болонский процесс: достаточно 
констатировать принципы Великой 
хартии университетов, в том числе 
четвертый принцип - принцип мо-
бильности, понимаемой в широком 
смысле - мобильность знания. Его 
реализация в академической мобиль-
ности (возможности для студентов и 
преподавателей перемещаться меж-
ду различными образовательными 
учреждениями внутри и за предела-
ми своей страны) с самого начала 
была тесно связана с социальной и 
профессиональной мобильностью 
[11].

В развитии академической мо-−	
бильности Дж. Найт (Jane Knight) 
выделяет важные тенденции. первая 
тенденция - смещение от мобиль-
ности студентов к программам и 
поставщикам мобильности. Важно 
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отметить, что количество студентов, 
которые стремятся получить обра-
зование в зарубежных странах, по-
прежнему растет, но на современном 
этапе больше внимания уделяется 
доставки иностранных академиче-
ских курсов и программ студентам в 
их родной стране. Вторая тенденция 
- смещение ориентации от сотрудни-
чества в целях развития в конкурен-
тоспособной торговли [13, с. 510]. 
К новым программам мобильности 
Дж. Найт относит [12, с. 383]:

 франчайзинг (franchise) - со-−	
глашение, по которому поставщик в 
стране-источнике позволяет постав-
щику из другой страны доставить в 
нее свой курс / программы / услуги;

 удвоение (twinning) - тип −	
транснационального образования, в 
котором студент часть времени учит-
ся в местном вузе, а часть - в зару-
бежных учреждениях, связанных с 
местным вузов;

 двойные / совместные сте-−	
пени (double / joint degree) - тип об-
разования, при котором поставщики 
в разных странах сотрудничают, по-
зволяя студентам программу наби-
рать кредиты у каждого поставщика 
с целью получения квалификации от 
каждого из них;

 сочетание (articulation) - тип −	
образования, базирующейся на до-
говоренности между поставщиками, 
расположенными в разных странах, 
предоставляющих возможность сту-
дентам набрать кредиты по согла-
сованным курсами / программами, 
совместно предлагаемыми всеми по-
ставщиками;

 нострификация (validation) - −	
договоренность между поставщика-
ми в различных странах позволяют 
поставщику в принимающей стране 
присудить квалификацию поставщи-
ка в стране-источнике.

 виртуальная / дистанцион-−	
ная (virtual / distance) - соглашение, 
по которым поставщики поставляют 
курсы / программы для студентов в 
разных странах в дистанционном и 
онлайн-режиме.

поставщики мобильности могут 
быть описаны через физическое или 
виртуальное перемещение учебного 
заведения (учреждения, организа-
ции, предприятия), через государ-
ственные границы с целью предо-
ставления образовательных услуг 

студентам других стран. В отличие 
от программ мобильности, постав-
щики мобильности не требуют фи-
зического перемещения студентов. 
Кредиты и квалификации присваи-
ваются иностранным поставщиком 
(иностранные, местные, собствен-
ные) или аффилированных местным 
партнером. К основным видам по-
ставщиков мобильности относятся 
[12, с. 385]:

 филиал - зарубежный постав-
щик создает в другой стране свой 
филиал, предоставляя студентам 
другой страны свои курсы и про-
граммы и присваивая собственную 
квалификацию;

 автономная организация - ино-
странный поставщик (университет, 
компания, или альянс / сеть) создает 
в другой стране автономный вуз, не 
имеет родительского в стране по-
ставщика, предлагающего курсы / 
программы и присуждает квалифи-
кацию;

 приобретение / слияния - ино-
странный поставщик покупает часть 
или 100% местного вуза;

 учебный центр / учебный сайт - 
иностранный поставщик организует 
учебный центр в другой стране (что 
сотрудничает с местными постав-
щиками или является независимым 
от них) для поддержки студентов по 
освоению их курсов / программ;

 аффилиации / сети - разные 
виды государственных и частных, 
традиционных и новых, местных 
и иностранных поставщиков, ко-
торые сотрудничают в рамках ин-
новационных типов партнерства 
по созданию сетей / учреждений с 
доставки курсов и программ мест-
ным и зарубежным студентам тра-
диционным или дистанционный 
способ.

 виртуальный университет - 
поставщик, который предоставляет 
услуги студентам в разных странах 
с помощью дистанционного обра-
зования с использованием преиму-
щественно Интернет-технологий, 
как правило, без поддержки очного 
обучения.

Кроме того, всем европейским го-
сударствам присуще большое число 
молодежных объединений, образо-
вавшихся по определенным полити-
ческим, идеологическим или религи-
озным признакам. Они, как правило, 

представлены в виде национального 
совета или молодежного форума.

Выводы из проведенного иссле-
дования. подытоживая все выше-
сказанное, можем сделать вывод, что 
мобильность студенческого, аспи-
рантского и ученого состава среди 
молодежи это, как правило, их лич-
ный выбор (возможность получить 
опыт зарубежной практики обычно 
студенты и преподаватели рассма-
тривают и принимают отдельную 
ценность), но возможно и поощре-
ния, предлагают государственные и 
межгосударственные программы и 
соглашения, направленные на обмен 
специалистами, поскольку в наше 
время повышение мобильности, со-
гласно достаточно распространен-
ному мнению, свидетельствует о 
здоровой и инновационной системе 
высшего образований и научного 
развития. «Зеленой книгой» Евро-
пейской комиссии «Европейским 
исследовательским пространством» 
утверждается, что и правительство, 
и организации должны поддержи-
вать национальную и междуна-
родную мобильность аспирантов и 
ученых как важнейших элементов, 
имеет Европейский исследователь-
ский пространство (ERA - European 
Research Area) - организация научно-
го сообщества, частных предприятий 
и граждан.
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В статье рассматриваются историко-правовые условия становления 
категории киберпреступности в международном и национальном пра-
ве. прослеживаются истоки явления киберпреступности, её осознание в 
научно-правовой мысли и практике, а также этапы правового регулирова-
ния борьбы с киберпреступностью в национальных правовых системах и 
в международно-правовой системе. Делается вывод о том, что явление ки-
берпреступности не является новым, однако длительное время оставалось 
скрытым за «традиционными» понятиями об имущественных преступлени-
ях, преступлениях против личности и др. потребность в выделении кибер-
преступности в отдельную категорию возникает с развитием электронных 
систем связи, которые породили транснациональный феномен киберпре-
ступности. 

Ключевые слова: киберпреступность, международная компьютерная 
преступность, правовое регулирование киберпреступности, борьба с ки-
берпреступностью. 
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THE INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW 
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The article discusses the historical and legal conditions of the formation of the 
category of cybercrime in international and national law. It traces the origins of the 
phenomenon of cybercrime, its awareness in the scientific and legal thought and 
practice, as well as the stages of legal regulation of the fight against cybercrime 
in national legal systems and in the international legal system. It is concluded that 
the phenomenon of cybercrime is not new, but for a long time remained hidden 
behind the “traditional” concepts of property crimes, crimes against the person, 
etc. The need to separate cybercrime into a separate category arises with the 
development of electronic communication systems that gave rise to cybercrime.

Keywords: cybercrime, international computer crime, legal regulation of 
cybercrime, fight against cybercrime.

Articolul discută condițiile istorice și legale ale formării categoriei de cri-
minalitate cibernetică în dreptul internațional și național. El urmărește originea 
fenomenului infracționalității cibernetice, conștientizarea acestuia în gândirea și 
practica științifică și juridică, precum și etapele de reglementare juridică a luptei 
împotriva criminalității informatice în sistemele juridice naționale și în sistemul 
juridic internațional. Se concluzionează că fenomenul criminalității informatice 
nu este nou, dar a rămas mult timp ascuns în spatele conceptelor “tradiționale” 
ale crimelor de proprietate, crimelor împotriva persoanei etc. Nevoia de separare 
a criminalității cibernetice într-o categorie separată apare odată cu dezvoltarea 
sistemele de comunicații electronice care au dat naștere la criminalitatea infor-
matică. 

Cuvinte-cheie: criminalitatea informatică, criminalitatea informatică 
internațională, reglementarea legală a criminalității informatice, combaterea 
criminalității informatice.
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Введение. преступность со-
провождает человечество на 

протяжении всей его истории. пожа-
луй, трудно назвать такую   сферу су-
ществования, в которой невозможно 
совершить общественно опасное де-
яние, характеризуется как преступле-
ние. по опыту известно, что объек-
том преступного посягательства или 
его орудием может выступать любой 
предмет, объект, явление, которые 
могут иметь как материальную, так 
и нематериальную природу. Как пи-
сал один из основоположников нау-
ки криминалистики Н. С.�аганцев, 
«жизнь всех народов свидетельству-
ет нам, что везде и всегда осущест-
влялись и осуществляются действия, 
которые по разным основаниям при-
знаются недозволенными, но и вы-
зывают определенные меры обще-
ства или государства, направленные 
против лиц, которые совершили 
действия, которые признаются пре-
ступными; всегда и везде существо-
вали лица, которые более или менее 
упорно не подчиняются требованиям 
правового порядка» [9, c. 17]. Клю-
чевой характеристикой деяния как 
преступления является его противо-
правность, следствием чего стано-
вится наказуемость. Н. А. Зелинская 
указывает, что действия преступле-
ния имеет неизбежным следствием 
уголовно-правовую репрессию [4, c. 
271]. �о есть, видимо деяние должно 
быть не только общественно опас-
ным, но и быть уголовно запрещен-
ным и тянуть за собой уголовное на-
казание, чтобы считаться преступле-
нием и представлять собой объект 
исследования уголовно-правовых 
дисциплин, в частности криминали-
стики.

Цель настоящей статьи состо-
ит в том, чтобы проследить историю 
становления понятия о киберпресту-
плении в международном праве. Для 
достижения этой цели использует-
ся исторический и сравнительно-
правовой метод. 

Изложение основного материа-
ла. С началом массового использо-
вания компьютеров и, в более широ-
ком смысле, различных электронно-
вычислительных машин во всех 
сферах жизни, а также с развитием 
электронных сетей, в первую очередь 
сети Интернет, возникла и связанная 
с ними особая сфера общественно-
опасной деятельности. Следует со-
гласиться с п. Д. Биленчуком, Б. В. 
Романюком и В. С. Цымбалюком в 
том, что нельзя говорить о необыч-
ной новизне компьютерной преступ-
ности в криминалистической теории 

и практике. Киберпреступность была 
относительно малоизвестным явле-
нием в современной науке уголовно-
го права и криминалистики, однако в 
мировой практике его развитие про-
должается уже более полувека. Она 
возникает одновременно с появлени-
ем компьютерной техники в 1940-х 
годах [5, c. 19].

Одновременно с возникновением 
угрозы компьютерной преступности, 
делаются первые попытки ее теоре-
тического осмысления. �ак, в 1958 
году в Стенфордском исследователь-
ском институте было подготовлено 
статистическое исследование по ком-
пьютерным преступлениям. К ним 
были отнесены повреждения и хи-
щения компьютерного оборудования 
и информации; мошенничество или 
похищение средств, совершенные с 
помощью электронных устройств, 
несанкционированное использова-
ние компьютерных устройств и не-
дозволенное применения машинного 
времени [3, c. 133]. примечательно, 
что на этом первом этапе компьютер-
ные преступления рассматривались 
исключительно как материальная 
угроза информации или экономиче-
ским или финансовым отношениям. 
Об угрозе компьютерным системам 
как таковым речь еще не шла.

О возникновении компьютер-
ной преступности (киберпреступ-
ности) следует говорить с момента 
появления первых компьютерных 
устройств. И если в странах со-
ветского блока она не привлекала к 
себе внимания в связи с малой рас-
пространенностью электронных 
устройств, то в Западной Европе и 
США киберпреступность становит-
ся предметом исследования начиная, 
по меньшей мере, с 1970-х годов. В 
отличие от современности, в те вре-
мена еще не существовало большого 
рынка компьютеров, и эти компьюте-
ры не были соединены в глобальную 
сеть. Однако, даже в примитивных, 
по сравнению с современными, се-
тях, возникают определенные пре-
ступные техники, которые в будущем 
стали основой киберпреступности. 

В США первые приговоры по 
уголовным делам по различным 
злоупотреблениям с компьютерной 
информацией были вынесены уже 
в 1960-х. �ак, по делу Хэнкока суд 
штата �ехас приговорил сотрудни-
ка страховой компании за преступ-
ные манипуляции с информацией 
из компьютерной базы данных, со-
вершенные с корыстной целью. В 
деле Боттона лицо было осуждено 
за похищение коммерческой тайны 

с помощью копировальной машины 
[11]. В уголовных делах этого пе-
риода американские суды уделяли 
внимание преимущественно матери-
альному ущербу, который был нане-
сен преступлением, а компьютерные 
средства рассматривались лишь как 
инструмент преступления, а не как 
самостоятельный элемент его соста-
ва. В 1960-1970-х годах компьютеры 
все еще не находили широкого по-
требления и использовались практи-
чески исключительно в учреждениях 
и на предприятиях, а также в науч-
ных учреждениях. Из-за высокой 
цены и малой распространённости, 
один и тот же компьютер обычно ис-
пользовался многими лицами, что 
облегчало неразрешенный доступ 
к информации. Это, однако, не вос-
принималось как проблема, посколь-
ку компьютеры не были соединены 
в единую систему, а, следовательно, 
доступ к ним все же был контроли-
руемым.

Иной была ситуация с телеком-
муникационными системами, в част-
ности телефонными. �ехнические 
средства уже в то время позволяли 
вмешательства в их работу, в част-
ности для перехвата сообщений, или 
для нелегального пользования. Слово 
«хакер», которое в дальнейшем стало 
использоваться для обозначения лиц, 
получающих неразрешенный доступ 
к компьютерным данным, возникло 
именно для обозначения телефонных 
«взломщиков». Впервые приговор по 
перехвату телефонных разговоров в 
США было вынесен в 1966 году по 
обвинению в мошенничестве [12]. 
В деле �урк федеральный суд отме-
тил, что незаконное перехвата теле-
фонного разговора может составлять 
преступление само по себе, незави-
симо от его материального эффекта 
[13].

Осознание опасности компью-
терных преступлений происходило 
не только в научной среде, но и в 
среде практиков. �ак, Американская 
ассоциация адвокатов в 1979 году 
сформулировала такие признаки 
компьютерных преступлений как ис-
пользование или попытка использо-
вания компьютера, вычислительной 
системы или сети с целью получения 
материальной выгоды, прикрываясь 
ложными предлогами, ложными обе-
щаниями или притворяясь другим 
лицом, умышленные несанкциони-
рованные действия с целью повреж-
дения, уничтожения или похищения 
компьютера, вычислительной систе-
мы или сети, а также умышленное 
нарушение связи между компьюте-
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рами, вычислительными системами 
или сетями [8, c. 76].

Одновременно с первым осуж-
дением появилось осознание необ-
ходимости криминализации обще-
ственно опасных посягательств, 
совершаемых с помощью электрон-
ной вычислительной техники. �акая 
криминализация в законодательстве 
отдельных государств проходила в 
четыре волны. первая волна была 
связана с криминализацией по-
сягательства на право на частную 
жизнь путем перехвата данных в 
электронно-коммуникационных се-
тях. В течение 1970-х и 1980-х годов 
соответствующие составы престу-
плений были введены в уголовное 
законодательство Австрии, Швеции, 
ФРГ, США, Франции, Дании, Нор-
вегии, Израиля, Канады, Нидерлан-
дов, португалии, Японии и других 
развитых стран. Вторая волна была 
связана с криминализацией корыст-
ных манипуляций с электронной ин-
формацией, в частности похищения 
средств с банковских счетов. �акие 
положения в 1980-х годах появляют-
ся в законодательстве США, Соеди-
ненного Королевства, Дании, Кана-
ды, ФРГ и Австралии. Чуть позже 
наблюдалась третья волна кримина-
лизации (признание преступлениями 
посягательств на интеллектуальную 
собственность через электронные 
сети), а с конца 1980-х можно гово-
рить о криминализации деяний, свя-
занных с распространением запре-
щенной информации (такой как язык 
ненависти или порнография) через 
компьютерные сети [9]. Однако эти 
попытки были скорее ситуативными 
реакциями на проблему, чем систем-
ной борьбой с новым типом преступ-
ности.

Украина принимала и принимает 
участие в данной борьбе, хотя нача-
ла ее с заметным опозданием. Если 
в странах Западной Европы и Север-
ной Америки законодательство по 
киберпреступлениям возникло еще 
в 1970-х-1980-х годах, то в Украине 
его становления приходится на пери-
од 1990-х-2000-х годов. �ак, в 1994 
году был принят Закон «О защите 
информации в информационно-
телекоммуникационных системах», 
в котором было предоставлено по-
нятие защиты информации и несанк-
ционированного доступа к инфор-
мации. В том же году были внесены 
изменения в действующий на тот мо-
мент Уголовного кодекса 1960 года, 
которыми был введен новый состав 
преступления: умышленное вмеша-
тельство в работу автоматизирован-

ных систем, что привело к искаже-
нию или уничтожению информации 
или носителей информации или рас-
пространение программных и тех-
нических средств, предназначенных 
для незаконного проникновения в 
автоматизированные системы и спо-
собных повлечь искажение или уни-
чтожение информации или носите-
лей информации.

Осознанию законодателем, ор-
ганами государственной власти и 
специалистами опасности, которую 
несет киберпреступность, способ-
ствовало так называемое «винницкое 
дело», которое имела место в 1998 
году. преступник, используя систему 
электронных платежей, незаконно 
перевел на счет банка в Латвии боль-
ше 80000000 гривен. Однако, из-за 
отсутствия надлежащего правового 
регулирования в уголовном законе, 
этот случай не был отнесен к кате-
гории киберпреступлений и рассма-
тривался как обычное мошенниче-
ство. �аким образом, нужно конста-
тировать, что в 1990-х годах Украина 
находилась на более раннем этапе 
того пути, который прошли западные 
страны, и продолжала рассматривать 
киберпреступность как разновид-
ность обычной преступности. 

Вместе с тем, компьютерная пре-
ступность приобретает широкое рас-
пространение и системный характер 
уже в 1980-х годах, причем страдали 
от нее именно развитые страны, ко-
торые становились все более зависи-
мыми от компьютерных сетей во всех 
сферах деятельности. В США появ-
ляются первые преступные группи-
ровки, которые специализировались 
на киберпреступности. Возникают 
первые компьютерные вирусы, ко-
торые были способны наносить вред 
компьютерным системам даже без 
прямого участия человека [2, c. 2]. 
Важно то, что компьютерные пре-
ступления немедленно стали интер-
национальными. Отдельные хакеры 
и группы хакеров действовали вне 
государственных границ. �ак что и 
реагирования на новый тип преступ-
ности должно было носить междуна-
родный характер.

На совершенно новый уровень 
проблема киберпреступности вышла 
с развитием глобальных компью-
терных сетей. Как известно, первой 
такой сетью стал расположенный 
в США ARPANet, объединявший 
электронно-вычислительные ма-
шины крупных исследовательских 
центров. поскольку доступ к самим 
компьютерам был строго ограничен, 
и они предназначались исключи-

тельно для официальной переписки 
и передачи данных в системе прак-
тически отсутствовали механизмы 
защиты от внешних вмешательств. 
Это стало своеобразным призна-
ком компьютерных сетей, в 1980-е 
и 1990-е они проникали во все бо-
лее широкий круг общественных 
отношений, от политических и фи-
нансовых до личных. С появлением 
современной сетевой архитектуры и 
сети Интернет, угроза от преступно-
го влияния на нее стала глобальной, 
ведь ограничить доступ к сети не-
возможно даже теоретически, так же 
как проблематична полная изоляция 
от нее компьютерных устройств. Эта 
глобальность означала, что и угроза 
киберпреступности стала глобаль-
ной и могла быть преодолена только 
скоординированными усилиями го-
сударств.

С. А. Буяджи выделяет четыре 
этапа развития международного со-
трудничества в борьбе с киберпре-
ступностью:

1) Этап зарождения (1986 год - 
1989 год), на котором принимались 
первые национальные законы по 
борьбе с киберпреступностью;

2) Этап систематизации уголов-
ного законодательства отдельных 
стран по борьбе с киберпреступно-
стью (1989 - 2000 год);

3) Этап консолидации европей-
ского сообщества для борьбы с ки-
берпреступностью (2000 год - 2001 
год);

4) Современный этап правового 
регулирования борьбы с киберпре-
ступностью (2001 год - наши дни) [1, 
c. 5].

примечательно, что до второй 
половины 1990-х годов киберпре-
ступления рассматривались исклю-
чительно как такие, которые совер-
шаются с личными материальными 
целями. Однако, во второй их по-
ловине возникает целый пласт пре-
ступлений, направленных против 
государственной и международной 
безопасности. В частности, оказа-
лось, что Интернет-среда предлагает 
многочисленные возможности для 
террористической деятельности, и 
создает у потенциальных террори-
стов ощущение безнаказанности. 
показательна первое дело о теракте 
с использованием Интернета, слу-
шалось в США в 1998 году. Был за-
держан 12-летний хакер, который, с 
группой других подростков, сплани-
ровал слом системы контроля плоти-
ны. Открытие дамбы потенциально 
могло привести к затоплению двух 
городов с населением более миллио-
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на человек. Учитывая малолетство и 
«хулиганский» характер преступле-
ния, наказание для виновных было 
условным, однако само дело про-
демонстрировало страшную угрозу 
уязвимости компьютерных систем 
жизнеобеспечения современной ци-
вилизации.

Во второй половине 1990-х годов 
Интернет превращается во «вторую 
реальность», что становится не про-
сто отражением реальности первой, 
но и способен на нее активно влиять. 
Все значительные события в мире 
получили свое отражение в вирту-
альном пространстве. появляется та-
кое явление как кибервойны (первой 
такой войной считается война НА�О 
против Югославии), возникает эко-
номическая кииберпреступность (к 
примеру, коммерческие проникнове-
ния в компьютерные системы пред-
приятий с целью получения инфор-
мации или прекращения их работы).

В качестве ответа на все эти вы-
зовы делаются первые попытки 
международно-правового регулиро-
вания борьбы с киберпреступностью. 
В 2000 году принимается Конвенция 
Организации Объединенных Наций 
(ООН) против транснациональной 
организованной преступности. В ней 
использован термин «транснацио-
нальные организованные преступле-
ния, совершаемые с использованием 
компьютеров, телекоммуникацион-
ных сетей и других видов современ-
ной технологии» [6]. 

В 2001 году был принят основопо-
лагающий международный документ 
- Конвенция о киберпреступности, 
определивший понятие киберпре-
ступности, терминологию, которая 
к ней применяется, а также обязан-
ность государств по криминализации 
соответствующих деяний. Украина 
ратифицировала Конвенцию в 2005 
году. Определение киберпреступно-
сти в Конвенции не предоставляется, 
однако из положений следует, что к 
киберпреступлений отнесены, по 
меньшей мере, незаконный доступ, 
нелегальный перехват компьютер-
ных данных, вмешательство в ком-
пьютерные данные, вмешательство в 
компьютерные системы, злоупотре-
бления компьютерными устройства-
ми, подделка, связанная с компью-
терами, мошенничество, связанное 

с компьютерами, правонарушения, 
связанные с детской порнографией, 
правонарушения, связанные с нару-
шением авторских и смежных прав 
[7]. С принятием Конвенции можно 
говорить о начале глобальной ком-
плексной борьбы против киберпре-
ступности.

Выводы. понятие киберпреступ-
ности не зародилось на пустом ме-
сте. С возникновением новой сферы 
общественного бытия (киберсферы), 
возникла и связанная с ней противо-
правная деятельность. Несколько 
десятилетий потребовались для осо-
знания специфического характера 
киберпреступлений, который по-
зволил бы выделит их в отдельную 
группу. �акое осознание произошло 
с появлением транснациональной 
киберпреступности с использова-
нием компьютерных сетей. Начиная 
приблизительно с 2000 года, можно 
говорить о возникновении комплекс-
ного международно-правового регу-
лирования борьбы с киберпреступ-
ностью.
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