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Sumar
Temeiurile de apariție a prejudiciului pasibil de reparare sunt legate de acțiunile ilicite ale persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul instanțelor
judecătorești și a organelor de urmărire penală. În vederea asigurării unei protecții față de asemenea situaţii
inechitabile, există o serie de garanţii legale. Legiuitorul
a consacrat atât cercul concret de temeiuri (reținerea
ilegală, tragerea ilegală la răspundere penală, condamnarea ilegală etc.) necesare pentru ca prejudiciul cauzat
persoanei să poată fi reparat, cât și cercul condițiilor de
apariție a dreptului la repararea prejudiciului (sentința
de achitare, ordonanța de încetare a procesului penal
sau de scoatere de sub urmărire penală etc.).
Raporturile de reparare a prejudiciului cauzat prin
erori judiciare și de urmărire penală iau naștere la data
când s-a constatat ilegalitatea actului prin care persoana a fost condamnată sau arestată ilegal, adică la momentul în care actul de reabilitare a devenit irevocabil.
Cuvinte-cheie: erori judiciare, erori de urmărire penală, sentinţă, detenţie, condamnare, măsuri preventive,
prejudiciu, act de reabilitare.

Considerații generale. Scopul aplicării sancţiunilor
penale și contravenționale constă în prevenirea săvârşirii altor încălcări pe viitor, în educarea persoanelor
pentru respectarea valorilor protejate de lege, cât şi în
pedepsirea făptuitorului pentru acțiunile ilicite comise
de el. Din nefericire, scopul adevărat al sancţiunilor nu
întotdeauna coincide cu scopul consacrat de lege sau
de doctrină. În mod frecvent, se atestă faptul că sancţiunile au fost aplicate pe nedrept de către instituțiile
abilitate cu aplicarea legii.
În vederea asigurării unei protecții față de asemenea situaţii inechitabile, există o serie de garanţii leInstitutul Naţional al Justiţiei
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with responsibilities in the courts and the criminal
prosecution bodies.
In order to provide protection against such unfair
situations, there are a number of legal guarantees.
The legislator has highlighted both the specific circle of reasons (illegal detention, unlawful criminal
prosecution, unlawful sentencing, etc.) necessary
to ensure that the damage caused to the person can
be repaired, as well as the circle of conditions for
the right to reparation (the acquittal, the order for
termination of the criminal proceedings or for the
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The reparation of the damage caused by judicial
and criminal prosecution errors arises at the time
when the act whereby the person was convicted
or illegally arrested, ie at the time when the rehabilitation act became irrevocable, was found to be
illegal.
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gale, iar cele mai relevante acte normative care conţin aceste garanţii sunt Codul civil al R.M. [6] şi Legea
nr.1545 din 25.02.1998 privind modul de reparare a
prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor
de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor
judecătoreşti [19].
Legislația condiționează posibilitatea reparării
prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de urmărire
penală de existența unei componențe juridice complexe, care include: a) temeiurile de reparare a prejudiciului, care sunt enumerate în art.3 alin.(1) din Legea
nr.1545/1998 și în art.1405 alin.(1) din Codul civil, și b)
condițiile de apariție a dreptului la repararea prejudiciului cauzat persoanei prin erori judiciare și de urmărire penală, stabilite în art.6 din Legea nr.1545/1998.

15

Revista Institutului Naţional al Justiţiei

În doctrina de specialitate s-a menționat că temei pentru repararea prejudiciului servesc acele circumstanțe care dau naștere prejudiciului, iar condițiile reprezintă o particularitate care caracterizează temeiul și fără de care dreptul la repararea prejudiciului
nu ar putea fi exercitat [31, p.89]. Alți autori susțin că
temeiuri de reparare a prejudiciului cauzat prin erori
judiciare și de urmărire penală sunt împrejurările care
generează prejudiciul, iar condițiile reprezintă împrejurările în prezența cărora temeiurile de reparare încep
a se realiza [30, p.83; 25, p.112]. Într-o altă opinie, ca
temei de reparare a prejudiciului constituie inechitatea care există între măsura de răspundere a persoanei
pentru ilegalitatea comisă și acele privațiuni la care el a
fost supus [2, p.34].
Accentuăm că temei de reparare a prejudiciului
cauzat persoanei prin erori judiciare și de urmărire penală este fapta ilicită săvârșită pe persoanele cu funcții
de răspundere din cadrul instanțelor de judecată și a
organului de urmărire penală. Fapta ilicită manifestă particularități specifice și se caracterizează prin
săvârșirea de către persoanele cu funcții de răpundere
a unor acțiuni specifice, precum: reținerea ilegală, aplicarea ilegală a măsurilor preventive, tragerea ilegală la
răspundere penală, condamnarea ilegală, confiscarea
ilegală a averii, efectuarea ilegală a percheziției, blocarea ilegală a conturilor bancare, ridicarea ilegală a documentelor etc.
În dispozițiile legale, legislatorul a evidențiat atât
cercul concret de temeiuri (reținerea ilegală, tragerea
ilegală la răspundere penală, condamnarea ilegală
etc.) necesare pentru ca prejudiciul cauzat persoanei
să poată fi reparat, cât și cercul condițiilor de apariție
a dreptului la repararea prejudiciului (sentința de achitare, ordonanța de încetare a procesului penal sau de
scoatere de sub urmărire penală etc.).
Potrivit art.3 alin.(1) din Legea nr.1545/1998, este
reparabil prejudiciul material şi moral cauzat persoanei
fizice sau juridice în urma: a) reţinerii ilegale, aplicării
ilegale a măsurilor preventive sub formă de arest, de
declaraţie de a nu părăsi localitatea sau ţara, tragerii
ilegale la răspundere penală; b) condamnării ilegale,
confiscării ilegale a averii, supunerii ilegale la muncă
neremunerată în folosul comunităţii; c) efectuării ilegale, în cazul urmăririi penale ori judecării cauzei penale,
a percheziţiei, ridicării, punerii ilegale sub sechestru a
averii, eliberării sau suspendării ilegale din lucru (funcţie), precum şi în urma altor acţiuni de procedură care
limitează drepturile persoanelor fizice sau juridice; d)
supunerii ilegale la arest contravenţional, reţinerii contravenţionale ilegale sau aplicării ilegale a amenzii contravenţionale de către instanţa de judecată; e) efectuării măsurilor speciale de investigaţii cu încălcarea prevederilor legislaţiei; f ) ridicării ilegale a documentelor
contabile, a altor documente, a banilor, a ştampilelor,
precum şi în urma blocării conturilor bancare.
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În conformitate cu art.1405 alin.(1) din Codul civil,
se repară de către stat, în mod integral, prejudiciul cauzat persoanei fizice prin condamnare ilegală, atragere
ilegală la răspundere penală, aplicare ilegală a măsurii preventive sub forma arestului preventiv sau sub
forma declaraţiei scrise de a nu părăsi localitatea, prin
aplicarea ilegală în calitate de sancţiune administrativă
a arestului, muncii neremunerate în folosul comunităţii, indiferent de vinovăţia persoanelor de răspundere
ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii sau
ale instanţelor de judecată.
Faptele ilicite, care sunt indicate în art.3 alin.(1) din
Legea nr.1545/1998 și în art.1405 alin.(1) din Codul civil, se caracterizează prin continuitate în timp. Astfel, o
persoană nu se poate afla în arest mai mult de 30 de
zile în cadrul unui mandat şi 12 luni în total [15], condamnarea ilegală poate dura câțiva ani, reţinerea persoanei în cauza penală nu poate depăși 72 ore, iar în
cauza contravenţională – 3 ore.
Pronunțarea mandatului de arestare sau a sentinței
de condamnare ilegală a unei persoane constituie
începutul faptei ilicite, iar sentința de achitare sau
ordonanța de încetare a procesului penal devenite irevocabile stabilește sfârșitul ei.
Analizând în plan comparativ temeiurile de apariție
a prejudiciului prevăzute în Legea nr.1545/1998 și
în Codul civil, putem constata că acestea nu coincid.
Art.3 alin.(1) din Legea nr.1545/1998 conține mai multe temeiuri de reparare a prejudiciului decât art.1405
alin.(1) din Codul civil. Astfel, temeiurile prevăzute în
Lege, dar care lipsesc în Codul civil, sunt: reținerea ilegală, aplicarea ilegală a măsurii preventive sub forma
declarației scrise de a nu părăsi țara, confiscarea ilegală a averii, efectuarea ilegală a percheziţiei și ridicării,
punerea ilegală sub sechestru a averii, eliberarea sau
suspendarea ilegală din lucru (funcţie), reţinerea contravenţională ilegală, aplicarea ilegală a amenzii contravenţionale, efectuarea măsurilor speciale de investigaţii cu încălcarea prevederilor legislaţiei, ridicarea
ilegală a documentelor contabile, a altor documente,
a banilor, a ştampilelor, precum şi în urma blocării conturilor bancare.
Coroborând temeiurile de naștere a prejudiciului
provocat prin erori judiciare și de urmărire penală stabilite în ambele legi, putem concluziona că cele prevăzute în art.1405 alin.(1) din Codul civil sunt temeiuri generale, iar cele stabilite în art.3 alin.(1) al Legii
nr.1545/1998 sunt temeiuri speciale.
Deși în art.3 alin.(1) din Legea nr.1545/1998 și în
art.1405 alin.(1) din Codul civil legiuitorul a stabilit în
mod exhaustiv lista temeiurilor de reparare a prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de urmărire penală,
în doctrina de specialitate poate fi întâlnită și opinia
contrară. S-a menționat că enumerarea exhaustivă a
acțiunilor ilicite a organelor de drept care pot prejudicia persoana nu ar fi necesară, iar de lege ferenda s-a
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recomandat ca răspunderea pentru prejudiciul cauzat persoanei să survină pentru orice acțiune ilicită a
instanțelor de judecată și a organului de urmărire penală [1, p.74].
Problema respectivă a fost abordată și de Curtea
Constituțională a R. Moldova. Astfel, prin încheierea
din 20.12.2016, Judecătoria Chișinău sediul Buiucani
a dispus ridicarea excepției de neconstituţionalitate a cuvintelor „condiţiile” şi „cazurile” din articolul 1,
precum şi a dispoziţiilor articolelor 3 și 6 din Legea
nr.1545/1998 şi transmiterea sesizării în adresa Curţii
Constituţionale pentru soluţionare. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată într-o cauză civilă având
ca obiect soluţionarea unei acţiuni, întemeiată exclusiv pe dispoziţiile art.53 alin.(2) din Constituţie [7], prin
care s-a solicitat repararea prejudiciului material şi moral, ca urmare a unor presupuse erori judiciare în legătură cu examinarea unei plângeri împotriva ordonanţei
procurorului de refuz în pornirea urmăririi penale.
Potrivit autorului excepţiei de neconstituţionalitate, normele contestate sunt contrare dispoziţiilor
constituționale, deoarece din sensul art.53 alin.(2) al
Constituției reiese că statul răspunde pentru toate erorile săvârşite de organele de anchetă şi instanţele judecătoreşti, indiferent de circumstanțe. Autorul excepţiei
susţine că legiuitorul, pornind de la prevederile art.53
alin.(2) din Constituţie, urma să stabilească prin lege numai modul de răspundere patrimonială a statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile ilicite comise în procesele penale, şi nu trebuia să prevadă anumite condiţii
şi cazuri abuzive, când persoanele pot solicita repararea
prejudiciului. Impunerea unor condiţii şi cazuri prin dispoziţiile legale fac imposibilă, în anumite situații, repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare.
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea, motivându-și hotărârea prin faptul că excepţia
de neconstituţionalitate, fiind un instrument de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, poate fi
ridicată doar ca un incident în cadrul examinării acţiunii
principale.
În decizia luată, Curtea a argumentat că, în sesizare,
autorul nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci pretinde, de facto, excluderea din sfera
de aplicare a Legii nr.1545/1998 a cazurilor şi condiţiilor în care prejudiciul este reparabil, astfel încât dispoziţiile legii în cauză să prevadă dreptul la repararea de
către stat a prejudiciului pentru toate erorile săvârșite
de către organele de anchetă şi instanţele judecătoreşti. Or, o asemenea solicitare nu intră în competenţa
de soluţionare a instanţei de contencios constituţional.
Totodată, Curtea a indicat că instanţa de judecată
avea obligaţia de a verifica dacă excepţia întruneşte
condiţiile necesare pentru a sesiza Curtea Constituţională, printre care şi aceea ca excepţia să aibă legătură
cu soluţionarea fondului cauzei. În caz contrar, excepţia
de neconstituţionalitate se poate transforma într-o veInstitutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei

ritabilă actio popularis, pierzându-şi astfel natura sa de
excepţie [12].
Descrierea unor temeiuri de reparare a prejudiciului. În continuare, vom face o caracterizare a
acțiunilor ilicite ale instanțelor de judecată și a organului de urmărire penală, care constituie temeiuri pentru
repararea prejudiciului cauzat persoanei.
Potrivit art.3 alin.(1) lit.(a) din Legea nr.1545/1998,
temei de reparare a prejudiciului cauzat persoanelor
fizice constituie: reţinerea ilegală, aplicarea ilegală a
măsurilor preventive sub formă de arest, de declaraţie de
a nu părăsi localitatea sau ţara, tragerea ilegală la răspundere penală.
Un loc aparte în cadrul acestor temeiuri ocupă
reținerea ilegală a persoanei, bănuite în săvârșirea
infracțiunii sau a contravenției. Reținerea ilegală a
persoanei încalcă esențial drepturile acesteia, limitează dreptul la libertate și inviolabilitate corporală,
provocând persoanei prejudicii morale, dar și pagube
materiale, precum: pierderea salariului, deteriorarea
bunurilor rămase fără de control, ratarea ocaziilor de
obținere a profitului etc. [21, p.287]. După natura sa juridică, reținerea persoanei este o măsură de constrângere procesual penală, care este distinctă de reținerea
persoanei în cauze contravenționale.
În conformitate cu art.6 pct.(40) din Codul de procedură penală, reţinerea este măsura luată de organul
competent de a priva de libertate o persoană pe un termen de până la 72 de ore. Dacă temeiurile reţinerii au
decăzut, organul de urmărire penală sau instanţa judecătorească este obligată de a elibera imediat persoana.
În același timp, persoana reţinută nu poate fi supusă
violenţei, ameninţărilor sau altor metode care ar afecta
capacitatea ei de a lua decizii şi de a-şi exprima opiniile.
Art.376 din Codul contravențional stabilește că reţinerea persoanei în cauzele contravenţionale nu poate depăşi 3 ore. Persoanei reţinute i se aduc imediat la
cunoştinţă, în limba pe care o înţelege, drepturile sale
şi motivele reţinerii, circumstanţele faptei, încadrarea
juridică a acţiunii a cărei săvârşire îi este imputată. Totodată, art.376 alin.(8) Cod contravențional prevede că
persoana, ale cărei libertate şi demnitate au fost lezate prin aplicarea ilegală a unei măsuri procesuale, are
dreptul la repararea prejudiciului suportat.
Trebuie de menționat că nu orice reținere ilegală
antrenează răspunderea potrivit conform art.3 alin.
(1) lit.(a) din Legea nr.1545/1998, deoarece aceasta
prevede posibilitatea reparării prejudiciului persoanei
reabilitate. În situația în care reținerea ilegală nu este
legată de reabilitarea integrală a persoanei, prejudiciul
se repară potrivit prevederilor generale ale răspunderii
delictuale.
Anumite particularități există în legătură cu repararea prejudiciului cauzat persoanei prin măsura preventivă sub forma arestării preventive. O statistică
simplă a practicii judiciare în materie ne dovedește că
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în proporție de 95% din cazuri, aplicarea arestului se
explică prin necesitatea asigurării bunei desfășurări a
procesului penal, înlăturării unei stări de pericol pentru
ordinea publică, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.
În acest context, se susține că orice proces penal se
desfășoară, în primul rând, în interesul întregii societăți
și, numai în plan secundar, în interesul unui particular
[13, p.73].
Deși statul are dreptul să priveze o persoană de libertate, pentru protejarea societății și a ordinii publice,
totuși, este abuziv și injust ca statul să oblige o persoană nevinovată, care a fost arestată, să suporte în mod
solitar această sarcină cu caracter public. Astfel, promotorii acestei opinii susțin că, în cazul existenței unui
act de reabilitare, persoanele arestate ilegal urmează
a fi despăgubite pentru daunele materiale și morale
pe care au trebuit să le suporte pentru protejarea ordinii publice [27, p.45]. În acest context, este firesc și
just ca această „sarcină” să fie preluată de comunitate,
atâta timp cât privarea de libertate a persoanei nevinovate s-a efectuat în interesul și pentru binele întregii
societăți [28, p.119].
De asemenea, s-a menționat că prin admiterea
acordării unor compensații bănești persoanelor care
au fost arestate pe nedrept, iar apoi achitate, se ameliorează imaginea și sporește încrederea societății în
sistemului judiciar și de urmărire penală, prin faptul că
aceste structuri sunt capabile să-și recunoască greșelile
și să-și asume răspunderea în cazul aplicării măsurilor
preventive în mod nejustificat [23, p.65].
Cu referire la subiectul abordat, în literatura de specialitate există și opinii contrare. Astfel, s-a argumentat
că reparația prejudiciului pentru arestarea ilegală ar fi
o măsură ineficientă, din motiv că, în practică, există
frecvente cazuri în care persoana este în mod greșit
achitată. În aceste condiții, despăgubirea sa prin plata
unei sume de bani poate atrage nemulțumiri din partea societății și va genera deprinderi în comiterea de
noi infracțiuni [26, p.517]. În consecință, s-a susținut că
despăgubirea nu poate fi acordată persoanei pentru
orice act de reabilitare, deoarece pot exista numeroase
situații în care, deși persoana este declarată nevinovată
printr-un act de achitare, dovezile care sunt prezente
în dosar conferă o altă soluție decât cea a achitării [24,
p.77]. Chiar și în situația în care persoana a fost achitată
pe temei de reabilitare, este posibil ca ea să fie vinovată, iar statul să nu fi putut dovedi vinovăția ei.
Suntem de părerea că acest punct de vedere nu
poate fi acceptat, deoarece vine în contradicție cu
principiul recunoașterii prezumției de nevinovăție.
Supoziția că persoana poate fi vinovată, chiar și în
prezența unei hotărâri irevocabile de achitare, constituie o afirmație nejustificată, care aduce atingere
principiului recunoașterii prezumției de nevinovăție. În
cazul în care există o hotărâre irevocabilă de achitare,
prezumția de nevinovăție obține caracter absolut, iar
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persoana achitată trebuie considerată nevinovată, atât
judiciar, cât și faptic.
Cu titlu de exemplu, aducem Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 10.02.2017, prin care
a fost admisă parțial acțiunea înaintată de N.I. împotriva Ministerului Justiției privind repararea prejudiciului
cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire
penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești.
Instanța de judecată a dispus încasarea din bugetul de
stat în beneficiul reclamantului N.I. suma de 100.000 lei
în calitate de prejudiciu moral. Totodată, Procuratura
mun. Chișinău a fost obligată de a-i adresa lui N.I. scuze
oficiale, în formă scrisă, din numele statului.
În speță, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a
atestat că reclamantul N.I. s-a aflat ilegal în detenție
timp de 213 zile, aproximativ 7 luni și 3 zile, dintre care
timp de 35 de zile s-a aflat în Instituția Medico-Sanitară
Spitalul Clinic de Psihiatrie, iar pe o durată de 188 zile
s-a aflat neîntemeiat în arest la domiciliu. Prin urmare, N.I. a fost neîntemeiat privat de dreptul la libertate
timp de 1 an 1 lună și 11 zile.
Astfel, potrivit sentinței Judecătoriei Râșcani, mun.
Chișinău, din 24.06.2015, rămasă irevocabilă, N.I. a fost
achitat, învinuit în comiterea infracțiunilor prevăzute
de art.188 alin.(2) lit.(e), (f ) și de art.186 alin.(2) lit.(c),
(d) din Codul Penal, din motiv că faptele lui nu întrunesc elementele constitutive ale acestor infracțiuni,
fiind reabilitat.
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a reținut că
materialul probator anexat la actele cauzei denotă incontestabil că lui N.I. i-au fost cauzate suferințe psihice
prin faptul că a fost tras la răspundere penală pentru
săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave și pentru
două infracțiuni grave, care prevăd pedeapsa doar
cu închisoare, ceea ce a cauzat fără îndoială o presiune psihologică continuă asupra reclamantului, pentru
acțiuni în care, ulterior, nu s-au constatat elementele
infracțiunii.
Pe tot parcursul procesului penal, reclamantul a fost
supus unor acțiuni care să-i limiteze în mod vădit drepturile garantate, i s-au aplicat măsuri procesuale de
constrângere. Prin arestarea preventivă și arestarea la
domiciliu, reclamantul a fost privat de libertate, a fost
lezat în dreptul la libera circulație și în dreptul la convorbirile telefonice [18].
Într-o altă situație de caz, cetățeanca M.Z. s-a aflat
în arest preventiv în perioada 07.02.2013 – 19.08.2013.
În pofida faptului că mandatul de arest emis de autorităţile Republicii Moldova a fost eliberat pe un termen
de 30 de zile şi nu a fost prelungit de către acestea, învinuita s-a aflat ilegal în arestul autorităţilor Republicii
Croaţia timp de 6 luni şi 12 zile. Gravitatea suferinţelor
fizice şi psihice suportate în rezultatul arestării ilegale
i-а provocat suferințe morale profunde.
Astfel, M.Z. a înaintat acţiune în instanţa de judecată împotriva Procuraturii Generale şi Ministerului JusInstitutul Naţional al Justiţiei
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tiţiei privind încasarea prejudiciului moral cauzat prin
acţiunile ilegale ale organului de urmărire penală, solicitând prejudiciul moral în sumă de 730.000 lei pentru
supunerea neîntemeiată la urmărire penală timp de 8
ani 3 luni şi 27 de zile, şi un prejudiciu moral în mărime
de 1.200.000 lei pentru deţinerea ilegală sub arest preventiv pe parcursul a 6 luni şi 12 zile.
Curtea Supremă de Justiție a motivat că instanțele
de fond și de apel au constatat corect faptul atragerii ilegale la răspundere penală a M.Z., odată ce, prin
ordonanţa Procuraturii Râşcani, mun. Chişinău, din
29.11.2013, a fost clasată cauza penală, fiind dispusă
scoaterea integrală de sub urmărire penală a M.Z., urmare a constatării că acţiunile ei nu întrunesc elementele constitutive ale componenţei de infracţiune prevăzută de art.190 alin.(5) din Codul Penal. La caz, instanța
de recurs a mai constatat că suma prejudiciului moral
dispus spre încasare de instanța de apel, în mărime de
20.000 lei, este una infimă.
Luând în considerație suferinţele morale, starea de
stres şi de frustrare cauzate M.Z., durata urmăririi penale (pornită la 02.08.2005 şi finisată la 29.11.2013), precum şi durata aflării acesteia în starea de arest preventiv, instanţa de recurs a apreciat că sunt motive întemeiate de a majora cuantumul prejudiciului moral până
la 150.000 lei, sumă care, în opinia instanţei, poate fi
considerată ca o compensare ce ar aduce satisfacţie
echitabilă persoanei vătămate.
În argumentarea instanței de recurs, prevederile
art.6 lit.(a) şi (b) din Legea nr.1545/1998 indică direct
că dreptul la repararea prejudiciului apare în cazul devenirii definitive şi irevocabile a ordonanței de scoatere
de sub urmărire penală. Astfel, este de înţeles că, în vederea angajării răspunderii statului pentru prejudiciul
cauzat prin erori judiciare şi de anchetă, sunt necesare
unele condiţii speciale, şi anume - fapta ilicită, în calitate de condiţie generală a răspunderii delictuale, are
particularităţi în materia respectivă, astfel că nu orice
acţiune ilicită a organelor de anchetă şi judecată atrage
răspunderea statului.
Instanța de recurs a reținut că o condiţie necesară
pentru angajarea răspunderii statului pentru prejudiciul cauzat prin erori judiciare este actul de reabilitare,
care atestă admiterea erorii judiciare şi prejudicierea
neîntemeiată a persoanei. La caz, s-a constatat cu certitudine că, prin ordonanţa din 29.11.2013 a procurorului, în Procuratura Râşcani, mun. Chişinău, a fost dispusă scoaterea integrală de sub urmărire penală a M.Z. pe
cauza penală, pe faptul comiterii infracţiunii prevăzute
de art.190 alin.(5) din Codul penal, iar măsura preventivă – liberarea provizorie sub controlul judiciar, aplicată
în privinţa acesteia, a fost încetată de drept, ceea ce, în
sensul art.284 alin.(1) din Codul de Procedură Penală,
constituie act de reabilitare şi finalizare în privinţa M.Z.
a oricăror acţiuni de urmărire penală în legătură cu fapta anterior imputată [9].
Institutul Naţional al Justiţiei
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Subliniem că, în cauza Stanev contra Bulgariei din
17.01.2012 (cererea nr.36760/06), Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a reamintit că diferența între privare de libertate și restrângerea libertății de mișcare, ce-a
de-a doua fiind reglementată de art.2 din Protocolul
nr.4, este doar una care ține de gradul de intensitate,
și nu una de natură sau de esență. Punctul de plecare
pentru a stabili dacă o persoană a fost lipsită de libertate trebuie să fie situația concretă și trebuie să se ia în
considerare o serie întreagă de criterii, precum: tipul,
durata, efectele și modalitatea de aplicare a măsurii
respective (paragraf 115). În aceeași cauză (paragraf
120), Curtea a statuat că responsabilitatea autorităților
naționale este antrenată și ca urmare a detenției întrun spital psihiatric sau într-o clinică privată [4].
În doctrina de specialitate s-a menționat că netrimiterea în judecată şi, implicit, absenţa inculpării, după
ce persoana a fost privată de libertate sau i s-a restrâns
libertatea, nu înseamnă automat că privarea sau restrângerea de libertate au fost nelegale. Acest aspect
trebuie dovedit prin ordonanţă sau hotărâre, în fiecare
caz în parte [20, p.232].
În context, invocăm şi practica CEDO, respectiv
hotărârea din data de 29.11.1989 pronunţată în cazul
Borgan vs. Marea Britanie, în care s-a invocat încălcarea
art.5 paragraf 1 lit.(c) din Convenţie, conform căreia:
„Orice persoană are dreptul la libertate şi siguranţă.
Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia
situației: dacă persoana a fost arestată sau reţinută
în vederea aducerii sale în faţa autorităţilor judiciare
competente atunci când există motive verosimile de a
bănui că a săvârşit o infracţiune”. În acest caz, Curtea a
reţinut că art.5 paragraf 1 lit.(c) din Convenție nu presupune ca autorităţile să dispună de probe suficiente
pentru a formula acuzaţii încă din momentul arestării.
Rolul acestei măsuri este acela de a permite clarificarea
sau înlăturarea suspiciunilor rezonabile care există referitor la săvârşirea unei infracţiuni [14, p.268-269].
Prin urmare, conchidem că în situația în care privarea sau restrângerea de libertate a persoanei se face în
conformitate cu scopurile stabilite de lege, nu se poate
concluziona că acestea au fost ilegale şi, deci, nu pot da
naştere dreptului la reparare.
Relevanță pentru cercetarea pe care o efectuăm
prezintă repararea prejudiciului moral în legătură
cu aplicarea ilegală a măsurii preventive sub forma
obligației de a nu părăsi localitatea.
Declarația de nepărăsire a localității poate cauza
persoanei atât un prejudiciu material (de exemplu,
când persoana a fost lipsită de a se deplasa în altă localitate pentru a-și gestiona afacerile), cât și un prejudiciu
moral, survenit în rezultatul încălcării dreptului la libera
circulație, stipulat în art.27 din Constituția R. Moldova.
În calitate de exemplu, aducem situația în care
cetățeanul I.C., prin ordonanţa procurorului din
22.08.2011, a fost recunoscut în calitate de bănuit în
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comiterea infracţiunii prevăzute de art.193 din Codul
Penal, fiindu-i aplicată măsura preventivă obligaţiunea
de a nu părăsi localitatea. Prin sentinţa Judecătoriei
Ungheni din 13.07.2012, I.C. a fost achitat, pe motiv că
fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii, sentinţa fiind menţinută prin decizia Curţii de
Apel Bălţi din 19.12.2012 şi ulterior prin decizia Curţii
Supreme de Justiţie din 28.05.2013.
În temeiul Legii nr.1545/1998, I.C. a depus acțiune
civilă privind repararea prejudiciului suportat în rezultatul acțiunilor ilicite ale organului de urmărire penală.
Curtea Supremă de Justiţie a considerat că, atât prima
instanţă, cât şi instanţa de apel, corect au ajuns la concluzia cu privire la repararea prejudiciului moral. Totuși,
în opinia instanţei de recurs, suma de 15.000 lei încasată de la recurentul Ministerul Justiţiei în beneficiul
intimatului este exagerat de mare şi nu este în corespundere cu caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice
suportate de intimat, din care considerente suma în
cauză a fost micşorată de la 15.000 lei până la 5.000 lei.
Instanța de recurs a constat că, pe toată perioada
efectuării urmării penale şi examinării cauzei în instanţa de judecată (22.08.2011 – 28.05.2013), în privința lui
I.C. a fost aplicată măsura preventivă de nepărăsire a
localităţii, el fiind obligat să se prezinte la 8 şedinţe de
judecată în instanţa de fond, 3 la Curtea de Apel Bălţi şi
2 la Curtea Supremă de Justiţie.
Prin privarea de libertate, intimatului I.C. i s-a adus
o atingere a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, iar durerile psihice şi suferinţele fizice suportate se repară prin acordarea unor despăgubiri. Existenţa
acestui prejudiciu complex, ca o consecinţă directă a
lipsirii ilegale de libertate, rezultă din hotărârea judecătorească de achitare a lui I.C. [8].
Alt temei de reparare a prejudiciului cauzat persoanelor fizice constituie condamnarea ilegală (art.3 alin.
(1) lit.(b) din Legea nr.1545/1998). Ca exemplu, aducem
o situație de caz în care Judecătoria Buiucani, mun.
Chișinău, prin hotărârea din 30.12.2015, a dispus admiterea parțială a acțiunii înaintate de reclamantul C.A.
împotriva Ministerului Justiției al R.M. privind repararea
prejudiciului cauzat prin condamnare ilegală, cu încasarea din bugetul de stat, în beneficiul reclamantului C.A.,
a sumei de 1.500.000 lei în calitate de prejudiciu moral.
Instanța de judecată a argumentat hotărârea luată
prin: durata aflării nelegitime a persoanei în detenție;
caracterul și gravitatea încălcărilor procesuale comise
la urmărirea penală și în cadrul examinării cauzei penale în instanța de judecată; rezonanța pe care a avut-o în
societate informația despre învinuirea lui C.A.; durata
excesiv de îndelungată a urmăririi penale și a examinării cauzei penale în instanța de judecată, timp în care
acesta se afla în arest preventiv; suferințele fizice provocate de maladiile dobândite în perioada detenției
ilegale; caracterul și gradul suferințelor psihice confirmate prin raport de expertiză psihiatrico-legală de
ambulatoriu.
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În cadrul cercetării judecătorești, s-a constatat că,
la 31.07.2007, de către Procuratura sectorului Buiucani,
mun. Chișinău, a fost începută cauza penală pe faptul
omorului intenționat în baza art.145 alin.(3) lit.(a) din
Codul Penal. La 18.10.2007, reclamantul C.A. a fost pus
sub învinuire și în privința lui a fost aplicată măsura
preventivă – arestul preventiv.
Prin sentința Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău,
din 09.02.2009, C.A. a fost recunoscut vinovat de
săvârșirea infracțiunilor prevăzute la articolele 145 alin.
(2) lit.(a), 145 alin.(3) lit.(j), stabilindu-i-se pedeapsa definitivă 21 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis.
Curtea de Apel Chișinău a respins ca tardiv și inadmisibil apelul declarat de avocat în interesul lui C.A.,
iar Curtea Supremă de Justiție, prin decizie, a declarat
inadmisibile atât recursul ordinar înaintat de apărător,
cât și recursul în anulare depus de Procurorul General.
Mai apoi, prin decizia Curții Supreme de Justiție din
22.10.2012, a fost admis recursul în anulare declarat în
mod repetat de Procurorul General și s-a dispus rejudecarea cauzei în ordine de apel.
În conformitate cu decizia Curții de Apel Chișinău
din 11.06.2013, a fost casată sentința Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, din 09.02.2009, și emisă o hotărâre
nouă potrivit modului stabilit pentru prima instanță,
prin care reclamantul a fost achitat de învinuirea adusă,
pe motiv că fapta nu a fost comisă de el, decizia nefiind
contestată în instanța superioară.
Drept concluzie pentru pronunțarea sentinței de
achitare în privința lui C.A. a servit faptul că „acuzarea
nu a prezentat instanței nici o probă obiectivă, care
măcar indirect ar confirma vinovăția inculpatului, doar
declarația învinuitului din cadrul urmăririi penale în
care el recunoaște vina în comiterea faptei, care nu este
susținută de nici o probă obiectivă, pertinentă”. Totodată, instanța de apel a luat act de faptul că C.A. s-a
aflat în detenție de la 18.10.2007 până la 15.03.2013,
iar de la 15.03.2013 până la 11.06.2013 în arest la domiciliu [11].
Cu ocazia examinării cauzei civile privind repararea
prejudiciului cauzat lui C.A. prin acțiuni ilicite ale organului de urmărire penală, Judecătoria Buiucani, mun.
Chișinău, în motivarea hotărârii din 30.12.2015, a atestat că reclamantul C.A. s-a aflat ilegal în detenție pentru
1976 zile, aproximativ 5 ani 5 luni, precum și s-a aflat
neîntemeiat în arest la domiciliu pe o durată de 87 zile,
circa 3 luni. Astfel, s-a constatat că reclamantul C.A. a
fost neîntemeiat privat de dreptul la libertate timp de
5 ani și 8 luni. În acest interval, durata procesului de învinuire a lui C.A. a constituit aproximativ 2 ani și 2 luni
(de la 31.07.2007 până la 23.09.2009), fiind nejustificat
de îndelungată în circumstanțele în care reclamantul
se afla în arest preventiv.
Erorile grave admise de organul de urmărire penală și constatate la pronunțarea sentinței de achitare au
dus la efectuarea unor acțiuni de urmărire penală fără
Institutul Naţional al Justiţiei
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să fi existat probe suficiente care să le justifice, precum
și la condamnarea neîntemeiată a reclamantului C.A.
Declarația învinuitului făcută la urmărirea penală, prin
care și-a recunoscut vina în comiterea infracțiunilor
imputate, este supusă criticii, din considerentele că a
fost obținută prin metode inadmisibile – prin aplicarea
violenței, amenințărilor și a altor mijloace de constrângere. Or, în corespundere cu fișa medicală ambulatorie prezentată de la 25.12.2008 până la 24.01.2009,
C.A. s-a aflat la tratament în Secția serviciul medical
al Penitenciarului nr.13, cu dignosticul „Consecințe ale
traumatismului cranio-cerebral”, circumstanțe care denotă faptul că acesta a fost supus violenței în vederea
recunoașterii faptelor incriminate.
În mod suplimentar, instanța de judecată s-a
pronunțat și asupra percheziției ilegale efectuate la domiciliu lui C.A., stabilind că, în cadrul urmăririi penale,
fiind efectuată percheziția la domiciliul inculpatului, nu
au fost depistate careva corpuri delicte care ar justifica
temeinicia acțiunii procesuale efectuate. Instanța de
judecată a constatat că, prin efectuarea percheziției,
a avut loc o ingerință în „viața privată” și în dreptul la
„respectarea domiciliului” reclamantului. Sub aspectul
dacă ingerința a fost „necesară într-o societate democratică”, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a atestat
că, prin decizia Curții de Apel Chișinău din 11.06.2013,
instanța superioară a constatat că „nimeni din martorii
interogați în cadrul judecării cauzei nu a declarat că ar fi
văzut vreo dată la C.A. armă de foc sau măcar s-ar fi vorbit despre armă”. Percheziția a fost ordonată fără ca să
existe probe, din care ar rezulta o presupunere rezonabilă că la domiciliul lui C.A. se poate afla arma folosită la
comiterea infracțiunii. Ca urmare, instanța de judecată
a reținut că ingerința a fost excesivă în raport cu scopul
legitim urmărit, a fost nejustificată, disproporționată și
inadmisibilă într-o societate democratică [16].
Un alt temei de reparare a prejudiciului cauzat prin
acțiunile ilicite ale instanțelor de judecată și a organului de urmărire penală se manifestă prin supunerea
ilegală a persoanei la arest contravenţional, reţinerea
contravenţională ilegală sau aplicarea ilegală a amenzii contravenţionale de către instanţa de judecată (art.3
alin.(1) lit.(d) din Legea nr.1545/1998).
În doctrina moldovenească de specialitate, s-a pus
întrebarea: din ce considerente legiuitorul a prevăzut
ca repararea prejudiciilor să se facă doar în cazul arestului contravențional şi a muncii neremunerate în folosul comunităţii (art.1405 alin.(1) din Codul civil)? Or,
art.32 alin.(2) din Codul contravențional stabilește opt
categorii de sancțiuni contravenționale aplicabile persoanelor fizice și putem considera că, la aplicarea oricărora dintre ele, prezenţa suferințelor psihice devine
incontestabilă.
Autorul întrebării ajunge la concluzia că situaţia
descrisă nu reprezintă altceva decât o lacună în legislaţie. Spre fericire, există două instrumente eficiente,
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi jurispruInstitutul Naţional al Justiţiei
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denţa Curţii Europene, care prevalează asupra legilor
naţionale şi, în caz de divergenţe, se aplică cu prioritate
şi în mod direct la examinarea cauzelor în faţa instanţelor naţionale.
În calitate de argument, se aduce cauza Antipenkov
vs. Rusia, nr. 33470/03 din 15.10.2009, §82, în care Curtea Europeană stabilește că părţii lezate nu-i poate fi
cerut să prezinte probe întru argumentarea prejudiciului moral suferit. Simpla constatare a încălcării săvârşite
de organele de urmărire penală şi declaraţiile părţii lezate sunt suficiente pentru a oferi o satisfacţie echitabilă [29, p.23]. Acelaşi concept, potrivit căruia prejudiciul
moral nu trebuie să fie probat de către partea lezată,
este reiterat de Curtea Europeană în cauza Gridin vs.
Rusia, nr. 4171/04 din 01.06.2006, §20 [22]. În concluzie, autorul recomandă justiţiabililor să nu se limiteze la
prevederile lacunare ale legislației naţionale, ci să aplice în mod direct principiile, normele şi jurisprudenţa
CEDO [3].
Este necesar de menționat că acțiunile ilicite ale
instanțelor de judecată și a organului de urmărire penală care antrenează răspunderea statului în temeiul
Codului civil și al Legii nr.1545/1998, necesită a fi delimitate de acțiunile ilicite prevăzute de Codul Penal,
în temeiul cărora persoanele cu funcții de răspundere
din cadrul organelor de drept pot fi trase la răspundere penală. Astfel, în Capitolul XIV din Codul Penal intitulat „Infracțiunile contra justiției” sunt incriminate o
serie de infracțiuni proprii colaboratorilor din cadrul
organului de urmărire penală, precum: amestecul în
înfăptuirea justiției și în urmărirea penală (art.303), tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate (art.306), pronunțarea unei sentințe,
decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii (art.307),
reținerea sau arestarea ilegală (art.308).
Astfel că, concomitent cu examinarea acțiunii civile privind repararea prejudiciului material și moral,
persoana poate înainta o plângere penală în scopul
tragerii la răspundere penală a persoanelor cu funcții
de răspundere care au admis încălcarea drepturilor și
libertăților fundamentale ale reclamantului.
Un alt aspect problematic din legislația națională
este că în art.3 din Legea nr.1545/1998 lipsește un temei important de reparare a prejudiciului și anume:
omisiunea instanței de judecată sau a organului de urmărire penală de a notifica autoritatea competentă de
eliberarea pașaportului despre existența actului de reabilitare. Ca urmare, în practică există numeroase situații
în care persoana reabilitată este privată de dreptul la
libera circulație, din motiv că ÎS CRIS „Registru” refuză
eliberarea pașaportului cetățeanului R. Moldova.
În pofida faptului că art.172 din Codul de executare [5] stabilește că instanța care a judecat cauza în
prima instanță are obligația de a trimite hotărârile
judecătorești spre executare, în activitatea practică
deseori se comit erori judiciare și de urmărire penală,
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prin care persoanele sunt private în exercitarea unor
drepturi fundamentale.
Cu titlu de exemplu, aducem o cauză în care Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus încasarea în
beneficiul reclamantului C.A. a sumei de 15.000 lei cu
titlu de prejudiciu moral și a cheltuielilor de judecată
pentru că acestuia, din motiv că i-a fost suspendat dreptul la libera circulație în legătură cu intentarea dosarului
penal, autoritatea competentă i-a refuzat în eliberarea
pașaportului de cetățean al Republicii Moldova.
În fapt, organul de urmărire penală l-a învinuit pe
C.A. de comiterea infracțiunii prevăzute la art.190 alin.
(5) din Codul penal, iar prin sentința Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, inculpatul C.A. a fost achitat, pe
motivul că fapta acestuia nu întrunește elementele
infracțiunii.
În temeiul Legii nr.1545 din 25.02.1998, C.A. s-a
adresat cu acțiune civilă în instanța de judecată, solicitând repararea prejudiciului moral. Prin hotărârea
din 01.11.2017, Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, a
admis acțiunea parțial, încasând în beneficiul lui C.A.
a prejudiciului moral în mărime de 15.000 lei și a cheltuielilor de judecată. Instanța a apreciat că durata procesului de învinuire a lui C.A. în comiterea infracțiunii
prevăzute la art.190 alin.(5) din Codul Penal a constituit
aproximativ 4 ani (din iunie 2011 până la 30.06.2015),
fiind nejustificat de îndelungată.
Potrivit înștiințării nr.02/212159 din 22.10.2016 parvenită lui C.A. din partea ÎS CRIS „Registru”, s-a atestat
că acestuia i s-a refuzat în eliberarea pașaportului de
cetățean al R. Moldova., întrucât i-a fost suspendat
dreptul la libera circulație în legătură cu intentarea
dosarului penal. Totodată, i s-a comunicat că examinarea cererii repetate pentru eliberarea pașaportului de
cetățean al R. Moldova necesită prezentarea hotărârii
definitive la cauza penală sau, după caz, prezentarea
certificatului care stabilește că în privința sa nu sunt
aplicate măsuri preventive în conformitate cu art.175,
177 din Codul de Procedură Penală.
Instanța de fond a mai reținut că, deși decizia irevocabilă a Curții Supreme de Justiție a fost emisă la data
de 22.03.2016, restricțiile aplicate în privința lui C.A. la
data de 22.10.2016 nu erau anulate, fapt care indică
lezarea directă a drepturilor și intereselor reclamantului [17].
Curtea de Apel Chișinău a menținut hotărârea primei instanțe, motivând că, deși, prin decizia irevocabilă a Curții Supreme de Justiție a R. Moldova din data
de 22.03.2016, sentința Judecătoriei Buiucani, mun.
Chișinău, prin care s-a dispus achitarea lui C.A. în comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) din Codul
penal a devenit definitivă și irevocabilă, restricțiile aplicate în privința lui C.A. nu au fost anulate [10].
Luând în calcul cele expuse, considerăm oportun
ca în art.3 din Legea nr.1545/1998 să fie introdus un
temei suplimentar de reparare a prejudiciului cauzat

22

NR. 4 (43), 2017

prin erori judiciare și de urmărire penală și anume:
omisiunea instanței de judecată sau a organului de
urmărire penală de a notifica autoritatea competentă
de eliberarea pașaportului despre existența actului de
reabilitare.
Concluzii și recomandări. Generalizând cele expuse, conchidem că temeiurile de naștere a prejudiciului pasibil de reparare se află în strânsă legătură cu
acțiunile ilicite comise de către persoanele cu funcții
de răspundere din cadrul instanțelor judecătorești și a
organelor de urmărire penală.
Acțiunile ilicite se pot manifesta prin săvârșirea
unor acțiuni într-un mod contrar cerințelor legislației
procesual-penale, precum: reținerea ilegală, condamnarea ilegală, aplicarea ilegală a măsurilor preventive,
efectuarea ilegală a percheziției etc. Mai mult decât
atât, aceste acțiuni din partea persoanelor cu funcții
de răspundere pot fi apreciate în calitate de infracțiuni,
contravenții, abateri disciplinare etc.
Prin repararea de către stat a prejudiciilor cauzate
persoanelor fizice ca rezultat al aplicării ilegale a măsurilor de contrângere privative de libertate, persoanei
i se oferă un sentiment de satisfacție morală, iar sarcina grea a suferințelor psihice suportate prin arestarea
ilegală sau condamnarea ilegală se transferă de la persoana care a fost privată de libertate în mod nejustificat, către partea ce o poate suporta mai ușor – întreaga
societate.
Pentru apariția obligației de reparare a prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de urmărire penală, importanță juridică au doar acele acțiuni, prin care
persoana a fost trasă la răspundere ori privată provizoriu de libertate, fapt ce a dus la prejudicierea ei. Mai
apoi, actele procesuale în baza cărora persoana a fost
sancționată în mod ilegal, urmează a fi declarate ca fiind ilicite de către autoritățile competente.
Raporturile de reparare a prejudiciului cauzat prin
erori judiciare și de urmărire penală iau naștere la data
când s-a constatat ilegalitatea actului prin care persoana a fost condamnată sau arestată ilegal, adică la momentul în care actul de reabilitare a devenit irevocabil.
În scopul protecției drepturilor fundamentale ale
persoanei, recomandăm introducerea în art.3 din Legea nr.1545/1998 a unui temei suplimentar de reparare a prejudiciului, după cum urmează: (g) omisiunii
instanței de judecată sau a organului de urmărire penală de a notifica autoritatea competentă de eliberarea
pașaportului despre existența actului de reabilitare.
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