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SUMMARY
The judicial space determines the limits within which the action of the law extends in rela-

tion to a certain territory. Being the expression of the state’s sovereignty, which proclaimed it, 
the law limits, adapts its judicial effects within the territory of the state. The law, and, the legal 
rules, especially, is the characteristic of is the coordinate of the spatiality, as there cannot be 
and there is not a universal legislator of all states. The judicial space is characterized by certain 
attributes as: 1) exclusive or sovereign public power (sovereignty) on the entire territory of the 
state; 2) state structure; 3) integrity, homogeneity, continuity; 4) its territorial limits; 5) its syste-
mic nature; 6) inner unity; 7) external unity. The mentioned attributes characterize the essence 
of the judicial space, regardless the form and the regime of the government, state organization 
form and political regime of the state.

Keywords: the judicial space, territory, coordinate of the spatiality, the regime of the go-
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REZUMAT
Statutul juridic determină limitele în interiorul cărora se extinde acțiunea legii în raport cu 

un anumit teritoriu. Fiind expresia suveranității statului care a edictat-o, legea se limitează, îşi 
ajustează efectele juridice la teritoriul aparținând statului. Dreptului, în general, normelor juri-
dice, în special, le este caracteristică coordonata spațialității, căci nu poate fi şi nici nu există un 
legiuitor universal, un legiuitor al tuturor statelor. Spațiului juridic îi sunt caracteristice anumite 
atribute, cum ar fi:  1) puterea publică exclusivă sau suverană (suveranitatea) asupra întregului 
teritoriu al statului; 2) structura de stat; 3) integritatea, omogenitatea, continuitatea; 4) limi-
tarea sa teritorială; 5) natura sa sistemică; 6) unitatea internă; 7) unitatea externă. Atributele 
menționate caracterizează esența spațiului juridic, indiferent de forma şi regimul de guvernă-
mânt, de forma de organizare statală, de regimul politic al statului.

Cuvinte-cheie: statut  juridic, teritoriu, spațialitate, regim de guvernământ, organizare 
statală, regim politic, structură de stat. 
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D. Limitarea teritorială
Orice sistem juridic  este dislocat într-o 

anumită spaţialitate care se întinde pe un teri-
toriu şi e limitată de anumite frontiere. Aceas-
ta rezultă din însăşi natura teritoriului. Funcţia 
acestuia este aceea de a limita acţiunea efecti-
vă a guvernanţilor. Teritoriul dă, aşadar, măsu-
ra întinderii autorităţii statului; el circumscrie 
puterea de a comanda, idee exprimată în ma-
xima latină: leges valent extra teritorium statu-
entis (legile nu acţionează în afara teritoriului 
pentru care au fost făcute).

Prevederile normativ-juridice ale statului 
se răsfrâng asupra teritoriului statului şi nu 
ies din limitele acestuia. Sistemul dreptului 
naţional este strâns legat de teritoriul statu-
lui. În acelaşi timp însă spaţialitatea  juridică a 
statului  este mai mare (chiar şi în sens fizic şi 
geografic) decât teritoriul statului. Spre deo-
sebire de acele elemente componente ale te-
ritoriului de stat, în limitele căruia se exercita 
suveranitatea deplină şi exclusivă, statele cu  
deschidere la mare exercită asupra unor spa-
ţii marine, situate dincolo de limita exterioară 
a mării teritoriale, anumite drepturi suverane, 
precis determinate. Aceste spaţii sunt: zona 
contiguă, zona economică exclusivă şi platoul 
continental. [20, p. 229-234]

În lumina art. 33, alin. 2 al Convenţiei din 
1982, [27] zona contiguă reprezintă fâşia de 
mare adiacentă mării teritoriale, care se întin-
de dincolo de limita exterioară a acesteia până 
la o distanţă maximă de 24 mile marine în larg, 
măsurată de la limitele de bază ale mării teri-
toriale. În acest spaţiu statul  riveran este au-
torizat să exercite controlul pentru prevenirea 
încălcării legilor şi regulamentelor sale vama-
le, fiscale, sanitare şi a celor privind regimul de 
trecere a frontierei.

 Spaţiul marin denumit zona economică ex-
clusivă a apărut şi s-a impus relativ nu de mult. 
În acest spaţiu, cu o lăţime de 188 mile măsu-
rate de la limita exterioară a  mării teritori-
ale (sau 200 mile măsurate de la liniile de 
bază ale mării teritoriale), statul riveran are 
drepturi suverane numai în ceea ce priveş-
te explorarea, conservarea şi gestionarea 

resurselor naturale, biologice şi nebiologice.
Platoul continental (platforma continenta-

lă) reprezintă, din punct de vedere geologic, 
prelungirea naturală a ţărmului, care coboară 
în pantă uşoară sub apele mării, până la mar-
ginea continentală, unde marea nu atinge,  
de regulă, adâncimi mai mari de 150-200 m, 
după care începe toluzul continental abrupt, 
spre marile adâncimi ale mărilor şi oceanelor. 
În ceea ce priveşte regimul juridic al platou-
lui continental, statul riveran exercită asupra 
acestui spaţiu ,,drepturi suverane de explorare 
a resurselor sale naturale”, art. 77 al Convenţiei 
din 1982 stabileşte că aceste resurse pot fi: a) 
zăcăminte de hidrocarburi (ţiţei, gaze) sau de 
origine minerală; b) specii sedentare de orga-
nisme vii care trăiesc în această zonă. [28]

Statul riveran are, de asemenea, dreptul de 
a construi şi implementa în platoul continen-
tal insule artificiale şi alte instalaţii destinate 
explorării sau exploatării resurselor acestei 
zone.

Zonele contiguă, economică exclusivă şi pla-
toul continental intră şi fac parte din spaţialita-
tea juridică a statului respectiv.

Merită atenţie şi următoarele. În unele sta-
te (Grecia, Ungaria) se consideră, printr-o ficţi-
une juridică, că navele maritime şi aeronavele 
fac parte din teritoriul statului. Doctrina juri-
dică din ţara noastră nu se pronunţă expres 
asupra acestei probleme. Şi totuşi, e cazul să 
facem referinţă la legislaţia penală. Alin. (5) al 
art. 11 al Codului Penal al Republicii Moldova, 
concretizând aplicarea legii penale în spaţiu, 
prevede următoarele: ,,Infracţiunile comise în 
apele teritoriale şi în spaţiul aerian al Republi-
cii Moldova se consideră săvârşite pe teritoriul 
Republicii Moldova. Persoana care a săvârşit 
pe o navă maritimă sau aeriană, înregistrată 
într-un port sau aeroport al Republicii Moldo-
va şi aflate în afara spaţiului acvatic sau aerian 
al Republicii Moldova, poate fi supusă răspun-
derii penale în conformitate cu prezentul cod 
dacă în tratatele internaţionale la care Repu-
blica Moldova este parte nu se dispune altfel”. 
În aceeaşi ordine de idei, alin. (6) al art. 11 al 
Codului Penal specifică: ,,În baza prezentului 
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cod, sunt supuse răspunderii penale şi persoa-
nele care au săvârşit infracţiuni la bordul unei 
nave militare maritime sau aeriene aparţinând 
Republicii Moldova, indiferent de locul ei de 
aflare”. [29]

Din cele menţionate, putem concluziona 
faptul că navele aeriene şi maritime, de altfel, 
ca şi teritoriul dislocării unor misiuni diploma-
tice permanente la nivel de ambasade, consu-
late, oficii diplomatice fac parte din spaţialita-
tea juridică a statului respectiv.

E. Natura structural-sistemică a spaţiali-
tăţii juridice

Ca fenomen social, spaţialitatea juridică se 
caracterizează printr-o structură complexă şi 
sistemică. Sistemul spaţial nu este un simplu 
conglomerat de părţi componente, ci consti-
tuie un ansamblu de elemente aflate în inter-
acţiune.

Întrucât din cele spuse rezultă că sistemul 
este constituit din elemente (cel puţin, două), 
aflate în interacţiune, o înţelegere corectă a 
sistemului presupune analiza iniţială a cate-
goriilor de ,,element” şi ,,interacţiune”.

Categoria de element se referă la orice 
obiect, fenomen, proces etc. Elementul con-
stituie o parte componentă a unui tot întreg. 
De exemplu, omul e un element al unei comu-
nităţi , norma juridică e un element al dreptu-
lui, articolul e un element al actului normativ 
juridic etc.

În ceea ce priveşte categoria de interacţi-
une, chiar şi studiul superficial al realităţii ne 
convinge de faptul că nimeni şi nimic nu este 
izolat, solitar. Toate fenomenele, obiectele, 
lucrurile se află în legătură strânsă, în acţiuni 
reciproce, fiind condiţionate reciproc.

Referindu-ne la caracterul sistemic al spaţi-
alităţii juridice, constatăm următoarele.

Caracterul sistemic al spaţialităţii juridice e 
determinat de elemente de două niveluri:

- în primul rând, e vorba de structura 
condiţionată de caracterul unitar al Republicii 
Moldova ca stat;

- în al doilea rând, e vorba de structura 
condiţionată de ierarhizarea strictă a actelor 
normativ-juridice.  

Caracterul unitar al Republicii Moldova, 
ca stat, nu exclude diferenţierea elementelor 
ce formează spaţialitatea juridică a statului, 
în ansamblu. Aceasta include: spaţiul juridic 
social, spaţiul juridic local, spaţiul juridic indi-
vidual.

Spaţiul juridic social e spaţiul care include 
societatea în ansamblu. Subiecţi ai spaţiului 
juridic social pot fi doar acele formaţiuni care 
reprezintă societatea în ansamblu. La aseme-
nea subiecţi se atribuie, în primul rând, popo-
rul şi statul. Noţiunea de popor şi noţiunea de 
stat, privite sub aspect juridic, apar ca subiec-
te distincte de drept. Statul este, într-o accep-
ţiune largă, o entitate compusă din teritoriu, 
populaţie şi suveranitate, iar într-un sens mai 
restrâns, o formă superioară de organizare 
a poporului, constituit din aparatul statal ce 
exercită puterea. Poporul deţine puterea po-
litică şi, pentru a o exercita, formează statul ca 
sistem de autorităţi publice. Acest statut dis-
tinct al poporului şi al statului rezultă expres 
din conţinutul art. 2 al Constituţiei Republicii 
Moldova. [5] Scopul acestui articol constituţi-
onal constă în a defini şi indica, în primul rând, 
poporul – instanţă deţinătoare de autoritate 
legitimă, căreia îi aparţine suveranitatea naţi-
onală. În al doilea rând, se are în vedere apara-
tul statului – organism, având capacitatea de 
a da norme, a asigura executarea lor şi de a su-
pune orice şi pe oricine la respectarea voinţei 
poporului pe care îl  reprezintă şi în baza man-
datului căruia acţionează. De altfel, aparatul 
de stat întruchipează, în sens direct, puterea 
statului. [30, p. 33]

Spaţiul juridic local e spaţiul care include o 
parte a societăţii. Se ştie că activităţile care se 
desfăşoară într-un stat implică o organizare la 
nivel general, naţional, precum şi la nivel lo-
cal. Pentru a asigura ordinea şi, mai ales, pen-
tru a se da o direcţie convergentă eforturilor 
întreprinse la nivel local, apare necesitatea ca 
toate acţiunile statale, generale să fie realizate 
uniform în toate localităţile. Aceste măsuri or-
ganizaţionale se desfăşoară, prin intermediul 
autorităţilor publice locale, în unităţile admi-
nistrativ-teritoriale. Alin. (1) al art. 110 al Con-
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stituţiei prevede: ,,Teritoriul Republicii Moldo-
va este organizat, sub aspect administrativ, în 
de sate (corect ar fi fost de utilizat nu noţiu-
nea ,,sate”, ci ,,comune”. Anume comuna este 
unitatea administrativ-teritorială - aut.), oraşe, 
raioane şi unitatea teritorială autonomă Găgă-
uzia. În condiţiile legii, unele oraşe pot fi de-
clarate municipii”. Autorităţile  publice locale 
sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, care 
activează în comune, oraşe şi raioane. În uni-
tatea teritorială autonomă Găgăuzia activează 
organe reprezentative (Adunarea Populară a 
Găgăuziei, Başcanul, consiliile şi primarii aleşi).

În climatul determinat de reorientarea po-
litică şi economică, Republica Moldova a optat 
pentru promovarea principiilor inspirate din 
Carta Europeană ,,Exerciţiul autonom al pute-
rii locale”. [31] Aceste principii sunt reflectate 
şi în Constituţia noastră: ,,Administraţia publi-
că în unităţile administrativ-teritoriale se înte-
meiază pe principiile autonomiei locale, ale 
descentralizării serviciilor publice, ale eligibili-
tăţii autorităţilor administraţiei publice locale 
şi ale consultării cetăţenilor în problemele lo-
cale de interes deosebit” (alin. (1) al art. 109 al 
Constituţiei Republicii Moldova). [5]

Organele locale care se bucură de autono-
mie reprezintă structuri intermediare, inter-
puse între individ şi stat, determinând reguli 
adecvate fiecărui cadru geografic, personali-
zând autoritatea statală în funcţie de proble-
mele locale.

În această ordine de idei, e clar faptul că 
spaţiul juridic local e constituit din teritoriul 
unităţii administrativ-teritoriale, unde şi are 
loc realizarea practică a obiectivelor statale. 
Actele normativ-juridice, adoptate în aceste 
spaţii, au ca scop organizarea executării Con-
stituţiei şi legilor.

Spaţialitatea juridică nu va fi interpretată 
complet, dacă nu vom caracteriza acel spaţiu, 
care, ca un veşmânt, e legat de om, determi-
nă individualitatea şi personalitatea acestuia. 
Renumitul jurist rus P. I. Novgorodţev scria: 
,,Cunoaştem personalitatea nu ca ceva izolat, 
aparte, ci ca cel care convieţuieşte în societa-
te, în ea săvârşindu-şi calea sa de viaţă şi, de 

aceea, inevitabil, se impune manifestarea sa 
dublă: individuală şi  socială... Personalitatea 
şi societatea nu sunt două substanţe solitare, 
ce se contrapun una alteia, ele cresc dintr-o 
rădăcină şi  tind  spre  aceeaşi lumină”.  [32, 
p.165-166]

Spaţiul juridic individual e strâns legat de 
spaţiul juridic social şi de cel local. În acelaşi 
timp, el îşi are şi trăsăturile sale proprii,  spe-
cificul său.  Din aceste motive şi considerăm 
necesară evidenţierea spaţiului juridic indivi-
dual.

Locul spaţiului juridic individual, în siste-
mul spaţiului juridic social, diferă în funcție de 
importanţa care i se acordă, în acel sau alt stat, 
drepturilor şi libertăţilor omului. În literatura 
juridică, pe bună dreptate, se afirmă: ,,Dacă 
până la mijlocul secolului trecut se conside-
ra că tot ceea ce ţine de drepturile omului, în 
exclusivitate e o problemă internă a fiecărui 
stat, acum, peste tot, se recunoaşte faptul că 
gradul de respectare,  de promovare a dreptu-
rilor omului determină, pe arena internaţiona-
lă, gradul de credibilitate a statului respectiv”. 
[33, p.144] Se pare că, în sfârşit, omenirea a 
receptat pe deplin mesajul Declaraţiei Univer-
sale a Drepturilor Omului în sensul căruia ,,ig-
norarea şi dispreţuirea drepturilor omului au 
dus la acte de barbarie, care revoltă conştiinţa 
oamenilor” şi că ,,recunoaşterea demnităţii 
inerente tuturor membrilor familiei umane şi 
drepturilor lor egale şi inalienabile constitu-
ie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în 
lume”. [34]

Această schimbare de atitudine exprimă 
un pas enorm făcut de om în vederea solu-
ţionării problemei care a fost permanent un 
obiect de interes sporit şi anume ceea ce ţine 
de rolul şi locul omului în ansamblul structu-
rilor economice, politice, sociale şi culturale. 
Un asemenea interes enorm faţă de problema 
în cauză, considerată, pe drept cuvânt, ,,religie a 
sfârşitului de secol”, [35] e condiţionată şi de fap-
tul că edificiul constituţional al oricărei ţări este cu 
siguranţă sortit prăbuşirii, dacă principala coloană 
de susţinere a acestuia – drepturile şi libertăţile 
omului – nu este reală şi durabilă. [36, p. 490]
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Omului i se recunoaşte capacitatea şi lui i 
se impune obligaţiunea socială nu numai de 
a realiza, ci şi de a crea norme, nu numai de 
a se supune acestor norme, ci şi de a lua de-
cizii proprii. [37] Şi, în aceeaşi ordine de idei: 
,,Drepturile individuale conţin toate o trăsătu-
ră generală: ele limitează drepturile statului...  
Statul trebuie să se abţină de la amestecul în 
domeniile cunoscute, pentru a oferi un spaţiu 
cunoscut activităţii personale.” [38]

Spaţiul juridic individual constituie o formă 
necesară şi inerentă pentru existenţa omului 
ca posesor al unui complex de atribute impor-
tante din punct de vedere juridic. Acest spaţiu 
poate fi privit în acelaşi context ca şi spaţiu 
fizic sau psihologic al omului. Astfel, starea 
omului care locuieşte într-o odaie luminoasă 
şi spaţioasă diferă cu mult, spre bine, de starea 
omului care timp îndelungat locuieşte într-o 
odaie întunecoasă şi strâmtă, cu plafon jos. 
În transportul obştesc, îndeosebi în orele de 
,,vârf”, spaţiile fizice şi psihice ale oamenilor se 
micşorează brusc, comportamentul lor devine 
mai slab controlat, apare iritarea, oboseala, 
creşte agresivitatea şi, ca urmare, în virtutea 
unor împrejurări, pot conduce mai uşor la di-
verse deviante, pe care omul nu le-ar fi făcut în 
condiţiile normale. [39, p.118]

Conţinutul spaţiului juridic individual e 
constituit din exigenţele, cerinţele, pretenţiile 
pe care omul le înaintează şi le pretinde de la 
alţii şi de la sine însuşi. Prin intermediul aces-
tora omul evidenţiază obiectele concrete pe 
care tinde să le primească, înaintând dreptul 
său asupra lor. Spaţiul juridic individual se pre-
zintă ca un sistem de diferite exigenţe, cerinţe, 
revendicări, desemnând, totodată, modalităţi-
le de organizare şi dobândire a acestora. Evi-
dent, acestea au dreptul la existenţă doar în 
măsura în care se încadrează în limitele legii. 
Astfel, spaţiul juridic individual e punctul de 
tangenţă a dreptului subiectiv cu cel obiectiv.

Ne-am referit la caracterul elementar ce 
constituie spaţialitatea juridică  în condiţiile 
statului unitar. O altă problemă, care nu poa-
te fi neglijată, este ceea ce ţine de structura 
condiţionată de ierarhizarea  strictă a actelor 

normativ-juridice şi a  normelor juridice înseşi 
pe care acestea le conţin.

Natura juridică a actelor normative într-un 
stat este bazată pe următoarele principii: a) or-
ganele unui stat au o competență (capacitate 
de a edicta acte normative) care este diferită; 
b) forţa juridica a fiecărui act normativ depin-
de de competenţa organului care l-a emis; c) 
deoarece fiecare act normativ are o anumită 
forţă juridică, există o ierarhie a actelor nor-
mative; d) datorită acestei ierarhii un act emis 
de către un organ inferior trebuie să fie sub-
ordonat oricărui act emis de către organul su-
perior. [40, p. 23] Astfel, normele juridice pot 
acţiona la nivelul întregii societăţi, fapt ce le 
conferă un spaţiu juridic mai larg, dar ele pot 
acţiona şi la nivelul teritoriului unei unităţi ad-
ministrativ-teritoriale sau chiar la nivelul unei 
organizaţii, întreprinderi, instituţii. Acest lucru 
însă nu le scuteşte de obligativitatea lor siste-
mică de a acţiona ca un tot întreg şi de a asigu-
ra o ordine ierarhizată şi coordonată.

F. Unitatea internă economică, politică, 
ideologică a spaţialităţii juridice

Unitatea internă a spaţialităţii juridice se 
asigură prin faptul că într-un  stat poate exis-
ta doar un singur sistem  juridic, un sistem de 
drept unic. Unitatea spaţialităţii juridice e de-
terminată de supremaţia Constituţiei.

Supremaţia este calitatea specifică a Con-
stituţiei, datorită căreia aceasta se situează în 
vârful piramidei instituţiilor politico-juridice 
dintr-o societate organizată în stat. Constitu-
ţia este şi sursa tuturor reglementărilor inter-
ne ale statului în domeniile: economic, politic, 
social şi juridic. Supremaţia Constituţiei nu 
este o categorie strict juridică, ci una politico-
juridică, o noţiune complexă care cuprinde 
trăsături şi elemente politice şi juridice, situate 
pe o poziţie superioară, în întregul sistem de 
drept al ţării. [30, p. 90]

Din punct de vedere material, Constituţia 
este supremă în sistemul juridic al statului, de-
oarece:

- legitimează puterea, organizând şi orien-
tând voinţele şi acţiunile individuale sau co-
lective în crearea voinţei de stat;
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- conferă guvernanţilor autoritate, îndrep-
tând deciziile luate şi garantând aplicarea 
acestora;

- determină funcţiile şi atribuţiile ce revin 
autorităţilor publice;

- consacră drepturile, libertăţile şi îndatori-
rile fundamentale, conduce şi dirijează rapor-
turile dintre cetăţeni, dintre autorităţi, dintre 
autorităţile publice şi cetăţeni;

- indică sensul şi scopul activităţii statale, 
valorile politice, ideologice şi morale sub al 
căror semn este organizat şi funcţionează sis-
temul politic;

- reprezintă temeiul şi garanţia esenţială a 
ordinii de drept;

- este reperul necesar aprecierii validităţii 
tuturor actelor şi faptelor juridice etc.

Toate elementele menţionate converg 
spre concluzia ce denotă supremaţia materi-
ală a Constituţiei, în sensul că ea este cea care 
stabileşte şi organizează competenţele. [41, p. 
273] La cele spuse, alăturăm şi remarca făcută 
de autorul rus I. D. Levin, care scria că unitatea 
puterii statale se manifestă prin faptul că: a) 
competenţa cumulativă a organelor statului 
cuprinde toate  atribuţiile necesare pentru re-
alizarea funcţiilor statului; b) organele diferite 
ce fac parte din acest sistem nu pot prescrie 
unora şi aceloraşi subiecţi, în unele şi aceleaşi 
circumstanţe, reguli de comportament ce se 
exclud reciproc. [42, p. 64]

Cazurile de existenţă şi acţiune în limitele 
unuia şi aceluiaşi stat, a sistemelor paralele 
de drept (Quebec în Canada, Taiwan în China, 
Scoţia din Marea Britanie ş. a.) sunt excepţii de 
la regula generală. Ele sunt condiţionate de 
specificul dezvoltării istorice şi de structura 
de stat a diferitelor ţări şi doar confirmă regula 
generală şi tendinţa de orientare internaţio-
nală pentru triumful tezei: ,, Un stat - un singur 
sistem de drept”.

Un alt factor obligatoriu, care asigură uni-
tatea internă a spaţialităţii juridice, îl constituie 
unitatea reglementării normativ-juridice a proble-
melor economice. Nu e posibilă o spaţialitate juri-
dică unitară fără o spaţialitate economică unitară. 

Unitatea spaţiului economic al statului se 

asigură, de asemenea, prin sistemul financiar-
creditar, sistemul fiscal, sistemul vamal etc.

Constatăm, cu regret, faptul că în condiţi-
ile Republicii Moldova, din cauze indicate an-
terior, nu există nici unitatea spaţiului politic, 
nici unitatea spaţiului economic. O problemă 
aparte şi extrem de controversată este şi pro-
blema unităţii ideologice a statului. Constituţia  
Republicii Moldova  consfinţeşte principiul 
pluralismului politic (art. 5). [43] Pluralismul 
politic este un sistem politic în cadrul căruia 
puterea se exercită prin organizaţii social-poli-
tice şi alte formaţiuni obşteşti care cooperează 
şi se echilibrează unele pe altele. În urma aces-
tor colaborări se realizează compromisurile 
politice. Într-un sens mai profund, pluralismul 
politic nu este, pur şi simplu, o pluralitate de 
grupuri organizate, ci o suveranitate divizată, 
care admite principiul separării puterilor în 
stat. [43, p.188]

E semnificativă şi prevederea alin. (2) al art. 
5 al Constituţiei: ,,Nicio ideologie nu poate fi 
instituită ca ideologie oficială a statului”. [43] 
Această prevedere constituţională are me-
nirea de a garanta democraţia, de a interzice 
instituirea unei ideologii oficiale a statului, de 
a garanta realizarea principiului pluralismului 
politic şi ideologic. Instituirea  unei ideologii 
unice şi oficiale a statului poate degenera 
foarte uşor la instituirea unui regim dictatori-
al, totalitar.

Vorbind de unitatea ideologică a statului nu 
avem în vedere negarea pluralismului politic. 
Se consideră un lucru firesc ca oricărui cetă-
ţean să-i fie garantată libertatea gândirii, a 
opiniei. Se consideră firească şi libertatea ex-
primării în public prin cuvânt, imagine sau prin 
alt mijloc posibil. Acestea însă nu pot fi abso-
lutizate. Nu întâmplător Constituţia stabileşte, 
de asemenea, că ,,sunt interzise şi pedepsite 
prin lege contestarea şi defăimarea statului şi 
a poporului, îndemnul la război de agresiune, 
la ură naţională, rasială sau religioasă, incita-
rea la discriminare, la separatism teritorial, la 
violenţă publică, precum şi alte manifestări ce 
atentează la regimul constituţional” (alin. (9) al 
art. 32 al Constituţiei Republicii Moldova). [5]
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G. Unitatea externă a spaţialităţii ju-
ridice

Spaţialitatea juridică e privită ca un feno-
men unitar şi în afara teritoriului statului, în re-
laţiile internaţionale. Spaţialitatea juridică nu 
poate fi obiect de influenţă din partea puterii 
legislative, executive sau judecătoreşti a altui 
stat. Formal, doar prevederile dreptului inter-
naţional public pot influenţa asupra deciziilor 
luate de structurile statale. Acest lucru e con-
diţionat de următoarele.

Viaţa internaţională presupune colabora-
rea şi cooperarea statului în multiple domenii. 
În fiece stat sunt emise norme juridice care 
permit subiectelor de drept intern să înche-
ie tranzacţii negociate şi care cuprind clauze 
obligatorii. În cazul cooperării internaţionale, 
regulile se concretizează în tratate, acorduri, 
convenţii, pacte etc., care trebuie să fie întoc-
mite astfel încât să respecte pe deplin norme-
le şi principiile unanim recunoscute ale drep-
tului internaţional.

Totodată, dreptul internaţional a formu-
lat norma-principiu, conform căreia pacta 
sunt servanda (tratatele trebuie respectate). 
De acest principiu se  conduce şi Republica 
Moldova. Astfel, conform alin. (1) al art. 8 al 
Constituţiei, ,,Republica Moldova se obligă să 
respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi 
tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţi-
ile cu alte state pe principiile şi normele una-
nim recunoscute ale dreptului internaţional”. 
[5] În aceeaşi ordine de idei, reamintim preve-
derile art. 4 al Constituţiei Republicii Moldova 
privind coraportul reglementărilor  dreptului 
naţional şi internaţional în domeniul  dreptu-
rilor omului. [5]

Prin faptul că Republica Moldova se obli-
gă să respecte principiile şi normele unanim 
recunoscute ale dreptului internaţional, se 
obţine o supremaţie a acestora faţă de dreptul 
intern, adică faţă de legile organice, ordina-
re şi de actele subordonate legilor. Totodată, 
această formulare nu înseamnă nicidecum 
consacrarea superiorităţii dreptului internaţi-
onal general asupra prevederilor Constituţiei. 
Superioare normelor Constituţiei sunt numai 
reglementările internaţionale ce decurg din 
pactele şi tratatele  la care Republica Moldo-
va este parte şi numai în măsura în care ele se 
referă la drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale omului. Această prevedere constituţiona-
lă are menirea de a arăta că, atunci când s-a 
dorit consacrarea supremaţiei dreptului inter-
naţional asupra dreptului intern, aceasta s-a 
făcut expres prin introducerea unei dispoziţii 
constituţionale. [30, p. 102-103] Astfel, trata-
tele, acordurile, pactele etc. internaţionale, 
acceptate de către statul nostru, devin izvoare 
de drept şi se includ în sistemul legislativ, iar 
normele juridice ale acestora fac parte din sis-
temul dreptului Republicii Moldova.

În Convenţia de codificare a dreptului tra-
tatelor, în art. 29 se spune, expres: ,,Dacă din 
conţinutul tratatului nu reiese o intenţie dife-
rită sau, dacă aceasta nu este stabilită pe altă 
cale, un tratat leagă pe fiecare din părţi cu 
privire la întregul său teritoriu”. Expresia ,,cu 
privire la teritoriu” semnifică faptul că tratatul 
,,se aplică pe teritoriu, are efecte asupra terito-
riului, are legătură cu teritoriul ş. a.”  [44, p. 667]  
Din cele spuse rezultă faptul că spaţialitatea 
juridică, ca o categorie unitară, se manifestă şi 
în relaţiile internaţionale ale statelor.
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