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 I.    SISTEMUL FAMILIILOR JURIDICE 

1. Noţiuni introductive. 
2. Tipologia familiilor juridice. 

2.1. Familia juridică romano-germanică. 
2.2. Familia juridică anglo-saxonă şi anglo-americană. 

1. Noţiuni introductive.  

Dreptul unui stat este format dintr-o totalitate de norme juridice, care acestea la rîndul său 

reglementează o serie de relaţii sociale,care  în ansamblu, alcătuiesc un sistem bazat pe anumite 

principii. Într-un stat dreptul cunoaşte următoarele sisteme: 

a) sistem juridic; 
b) sistem legislativ; 
c) sistem de drept. 
Sistemul juridic este o dimensiune inalienabilă a realităţii sociale în condiţii istorice determinate, 

cuprinzînd următoarele componente: conştiinţa juridică, dreptul, realităţile juridice (ordinea de 

drept). 

Sistemul legislativ este unitatea actelor normative dintr-un stat. 

Sistemul de drept reprezintă structura internă a dreptului dintr-un stat, prin care se realizează 

unitatea normelor juridice şi gruparea lor în anumite părţi interdependente - ramuri şi instituţii 

juridice. 

Noţiunea de „sistem juridic" este mai largă decît cea de „sistem de drept". Pe lîngă structura 

sistemului de drept, ea mai cuprinde şi o serie de componente ale vieţii juridice a societăţii, a căror 

analiză permite evidenţierea acelor părţi şi aspecte ale dezvoltării juridice care nu pot fi elucidate 

doar prin analiza structurii sistemului de drept. Noţiunea de „sistem juridic", spre deosebire de cea 

de „sistem de drept" reflectă nu atît concordanţa internă a ramurilor de drept cît autonomia lor ca 

formaţiuni juridice independente. 

Noţiunea de „sistem juridic" este strîns legată de dreptul comparativ. În acest sens, sunt 

utilizaţi diverşi termeni, de exemplu, savantul francez Rene David foloseşte termenul „familia 

sistemelor juridice", juristul rus S.S. Aiexeev - „comunitate structurală" etc, dar cel mai răspîndit 

se consideră termenul familie juridică2, 

Astfel, o familie juridică este o totalitate de sisteme juridice naţionale în cadrul unui tip de drept, 

asociate prin comunitatea formării istorice, structurii izvoarelor principalelor ramuri şi instituţii 

juridice, aplicării dreptului, aparatului de noţiuni şi categorii ale ştiinţei juridice3.  

În concluzie evidenţiem existenţa următoarelor familii juridice: 

a) romano-germanică; 
b) anglo-americană; 
c) dreptul musulman (islamic). 
În prezent fiecare stat dispune de un sistem juridic propriu, cu trăsăturile sale specifice. În unele 

state funcţionează concomitent mai multe sisteme juridice. De exemplu, în S.U.A., paralel cu sistemul 

federal există şi sisteme juridice independente ale fiecăruia dintre statele din componenţa federaţiei, 

incluzînd constituţia, codul penal şi organele proprii de ocrotire a normelor de drept. 
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2. Tipologia familiilor juridice 

          2.1.Familia juridică romano-germanică (continentală) 

Pentru familia romano-germanică sunt caracteristice: 

a) este un drept scris; 
b) sistemul ierarhic unic al izvoarelor dreptului; 
c) divizarea dreptului în public şi privat, precum şi divizarea lui pe ramuri; 
d) codificarea normelor de drept; 
e) adoptarea şi funcţionarea Constituţiei ca lege fundamentală a statului şi a codurilor penale, 

civile, de procedură penală etc. 
 Pentru această familie un rol important îl au şi convenţiile internaţionale, care în ţările - 

părţi au o putere juridică mai mare decît legile interne, la fel şi  doctrina joacă un rol important atît 

în procesul de elaborare a legilor, cît şi în activitatea de aplicare a lor (interpretarea 

juridică).Aşadar, pentru familia romano-germanică este caracteristică schema unică a sistemului 

ierarhic al izvoarelor de drept.  

În toate ţările familiei romano-germanice dreptul este divizat în public şi privat. În general se 

poate spune că la dreptul public se referă acele ramuri şi instituţii, care determină orînduirea de 

stat, reglementează activitatea organelor statale şi relaţiile individului cu statul, iar la cel privat -

ramurile şi instituţiile ce normează relaţiile reciproce dintre indivizi. 

 

2.2. Familia juridică anglo-americană 

În ţările familiei anglo-saxone ca izvor de bază al dreptului serveşte norma emisă de către 

judecători şi exprimată în precedente judiciare. Dreptul comun englez, completat şi perfecţionat 

cu legile "dreptului de echitate", rămîne un drept de precedent, creat de judecătorie. Din cadrul 

familiei anglo-americane fac parte Anglia, Irlanda de Nord, Canada, Australia, Noua Zeelandă, 

fostele colonii britanice, membre ale Commonealth-ului (în prezent 36 de state sunt membre ale 

Comunităţii 

Dreptul SUA, iniţial avînd drept sursă dreptul comun englez, în prezent este independent. 

Excepţie fac: statul Luisiana, unde un rol considerabil îl joacă dreptul francez şi statele cele mai 

sudice, pe al căror teritoriu este răspîndit dreptul Spaniei. 

În cadrul dreptului englez lipseşte divizarea dreptului în public şi privat, care este înlocuită aici 

cu divizarea în drept comun şi dreptul echităţii. 

 

Bibliografie: 

 

1. Giurgiu N.,  Drept penal general.  Doctrină,   legislaţie, jurisprudenţă, Contes, Iaşi, 2000, 
2. Basarab M., Drept penal. Partea generală, vol. 1 şi vol. I I ,  ediţia a II-a, Lumina-Lex, Bucureşti, 

1999. 
3. Dumitru Baltag, Alexei Guţu, Teoria generală a dreptului,  Chişinău, Academia de Poliţie, 2002 
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II.  DREPTUL MUSULMAN (ISLAMIC) 

 

Dreptul musulman ca sistem de norme exprimă voinţa nobilimii musulmane susţinute de stat. 

Codul de norme de drept şi teologice (Şariatul) s-a format în Califatul Arab pe parcursul secolelor 

VII-X în baza religiei musulmane - islamul. 

Islamul porneşte de la faptul că dreptul existent a venit de la Allah care a fost descoperit prin 

prorocul său Mahomed. Dreptul lui Allah este dat omenirii o dată şi pentru totdeauna, de aceea 

societatea trebuie să se conducă de el şi să nu creeze altul.  

Deoarece dreptul musulman reflectă voinţa lui Allah, el cuprinde toate sferele vieţii sociale. în 

sensul larg dreptul musulman determină motivele pe care trebuie să le ştie musulmanul, rangurile 

care trebuie respectate. Astfel el este un sistem islamic unitar de reglementare sociai-nonnativă, 

care include atît norme juridice, cît şi norme nejuridice, în primus rînd normele religioase şi 

obiceiurile. 

Dreptul musulman se împarte în 2 părţi: prima indică linia de comportament al musulmanului faţă 

de semenii săi, iar a doua prescrie îndatoririle fată da Allah. 

Funcţia principală a dreptului musulman constă în păstrarea legăturilor indisolubile dintre 

legislaţia musulmană şi sursele ei primare. Diferenţa dintre ştiinţa juridică musulmană şi cea civilă 

constă în faptul că sistemul juridic musulman îşi are sursa în Coran şi consideră dreptul un rezultat al 

dispoziţiilor divine, dar nu un produs a! conştiinţei omeneşti şi al condiţiilor sociale. 

Deşi islamul este cea mai tînără dintre cele trei religii mondiale (creştinism, budism), el are o 

largă răspîndire. Conform diferitelor calcule, în lume trăiesc de la 750 pînă la 900 milioane de oameni 

care confesează islamul. 

Dreptul musulman, bazat pe postulate incontestabile, dau sistemului statornicie. Juriştii musulmani 

condamnă tot ce este accidental şi indeterminat. După structura lor, normele de drept formulate de 

aceşti jurişti sunt bazate întotdeauna pe factorii exteriori, momentele psihologice fiind excluse 

conştient din examinare. 

Teoretic, numai Dumnezeu are putere legislativă. In realitate, însă, unica sursă a dreptului musulman 

îl constituie lucrările savanţilor jurişti. Examinînd dosarul, judecătorul niciodată nu apelează la Coran, 

cartea sfîntă care cuprinde dogmele şi tezele religiei musulmane şi diferite precepte religioase, 

etice şi juridice. El se referă la juristul, a cărui autoritate este unanim recunoscută. 

Dreptul penal musulman este bazat pe deosebirea dintre pedepsele ferm stabilite şi cele 

discreţionare. La măsurile de pedeapsă stabilită se condamnă pentru următoarele infracţiuni: 

omor, furt, jaf armat, revoltă. Judecătorului i se acordă o mare libertate de apreciere şi un şir de 

norme din acest drept au fost create anume pe această cale.  
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Actualmente sistemele juridice din ţările musulmane au suferit modificări considerabile, 

deoarece importanţa, sfera de acţiune şi ponderea dreptului musulman s-au diminuat, iar însuşi 

dreptul a asimilat cîte ceva din codificările europene, de exemplu Egiptul, Sudanul, Yemenul, 

Emiratele Arabe Unite etc. au renunţat definitiv la judecătoriile musulmane. 

 

Bibliografie: 

1. Giurgiu N.,  Drept penal general.  Doctrină,   legislaţie, jurisprudenţă, Contes, Iaşi, 2000, 
2. Dumitru Baltag, Alexei Guţu, Teoria generală a dreptului, Chişinău, Academia de Poliţie, 2002 
 

III .    TEORIILE JURIDICO-PENALE 

1. Teoria cultural-uroanistă. 
2.  Şcoala clasică de drept penal  

1. Teoria cultural-umanistă 
 

Principiile de bază ale acestei teorii se reduc la următoarele:  

- minimalizarea aplicării pedepsei cu moartea; 
- limitele minime şi maxime ale pedepsei penale trebuie să fie prevăzute de lege; 
- infracţiunile religioase nu trebuie pedepsite sau pedepsite crud; 

- cuantumul pedepsei trebuie să corespundă cu gravitatea faptei comise; 

- scopul pedepsei constă nu în răzbunarea pentru fapta comisă, ci în prevenţia generală şi 

specială. 

     Teoria cultural-umanistă s-a format în baza ideilor marilor umanişti francezi: Ch. Montesquieu, 

Voltaire, umanistului italian C. Beccaria. 

 Charles de Montesquieu (1689-1755) - critica cruzimea nejustificată a dreptului penal feudal, 

considerînd necesară limitarea numărului de pedepse pe motiv religios. Meritul acestui umanist constă 

îndeosebi în înaintarea pe primul plan a sarcinilor dreptului penal referitor Ia preîntîmpinarea 

infracţionalităţii, şi nu la pedepsirea ei.  

Principii înaintate de  Montesquieu: 

-  a formulat principiul, conform căruia infracţiunea trebuie să fie prevăzută de lege, iar 

judecătorul, in procesul de examinare a cauzelor penale, să respecte buchia legii.  

-  principiul corespunderii gravităţii şi cuantumului pedepsei cu infracţiunea săvîrşită de făptuitor.  

Voltaire (1694-1778), ca şi Montesquieu, pleda pentru principiul umanist în dreptul penal. În 

lucrările sale Voltaire a ieşit împotriva obscurantismului bisericii catolice, învinuind-o de 

persecutarea oamenilor pentru 

convingerile lor religioase. Voltaire susţinea că este în interesul societăţii de a condamna 

criminalii la munca social-utilă şi "nu de a-i pedepsi cu moartea". 
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Cesare Beccaria (1738-1794) - scria că numai legea stabileşte cazurile în care omul merită să fie 

pedepsit, iar în lege trebuie să fie indicate toate semnele infracţiunii în a căror bază persoana care a 

comis o infracţiune merită arestul, fiind supusă anchetei şi pedepsei. Beccaria considera că pot fi 

supuse urmăririi penale numai acţiunile oamenilor şi nicidecum cuvintele sau intenţiile nemateria -

lizate ale acestora.  

2. Şcoala clasică de drept penal  
 

Astfel, şcoala clasică de drept penal a formulat următoarele principii: 

- nu-i crimă, nu-i pedeapsă în afara legii. 

- răzbunarea pentru crima săvîrşită constituie scopul  pedepsei penale. 

- nulla poena sine lege (nu-i pedeapsă în afara legii); 
- nulla poena sine crime (nu-i pedeapsă fără infracţiune); 
- nullum crimen sine poena legali (nu-i infracţiune fără pedeapsă legală).   

Se numeşte clasică, deoarece în limitele ei s-a format un sistem unic de dogme juridico-penale. 

  Şcoala clasică de drept penal s-a bazat pe concepţiile teoriei cultu-ral-umaniste engleze şi ale 

filozofiei clasice germane, îndeosebi pe concepţiile filozofice ale lui Im. Kant şi G. Hegel. Şcoala 

clasică de drept penal acorda o atenţie deosebită construcţiilor juridico-formale, indicării în 

lege a tuturor semnelor infracţiunii, în timp ce personalitatea infractorului practic nu este luată în 

considerare. Astfel, adepţii acestei şcoli considerau că trebuie pedepsită fapta ilicită şi nu persoana 

care a comis o infracţiune.În cadrul acestei şcoli s-au întemeiat numeroase instituţii de drept penal, 

cum sunt: componenţa de infracţiune, vinovăţia, tentativa, complicitatea şi altele, precum s -a arătat 

şi  arătat necesitatea deosebirii condiţiilor obiective şi subiective la răspunderea penală. Adepţii 

acestei şcoli clasifică pedeapsa în două grupe: pedepse ameninţătoare şi pedepse pricinuitoare. 

Scopul primelor era de a provoca repulsii faţă de infracţiuni, iar scopul celor din grupa a doua 

era de a demonstra forţa legii. 

 

Bibliografie: 

1. Giurgiu N.,  Drept penal general.  Doctrină,   legislaţie,jurisprudenţă, Contes, Iaşi, 2000, 
2. Basarab M., Drept penal. Partea generală, vol. 1 şi vol. I I ,  ediţia a II-a, Lumina-Lex, Bucureşti, 

1999. 
 

 

IV. ŞCOALA ANTROPOLOGO-SOCIOLOGICĂ 

Reprezentanţii acestei şcoli acordau o atenţie deosebită aspectelor social-psihologice ale 

criminalităţii. 

Cesare Lombroso (1835-1909), cunoscut psihiatru-penalist, crirninolog italian, fondatorul şcolii 

antropologice, considera obligatorie cercetarea minuţioasă a aspectelor juridico-formale ale crimei şi 

ale personalităţii infractorului. încercînd să demonstreze că crima este un fenomen biologic, el 
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susţinea: „Studiaţi personalitatea infractorului - nu abstract, nu în liniştea biroului, nu după cărţi 

şi teorii, dar în viaţă: în închisori, spitale, comisariatele de poliţie, în cercul vagabonzilor şi 

prostituatelor, alcoolicilor, narcomanilor. Atunci veţi înţelege că infracţiunea nu reprezintă un 

fenomen întîmplător, un produs al voinţei rele, dar este un act sigur şi în mod obligatoriu pasibil de 

pedeapsă."1 Lombroso a propus aplicarea faţă de aceşti răufăcători a pedepsei cu moartea, 

închisoarea, castrarea etc. 

In lucrarea sa Omul delincvent savantul a pus bazele teoriei infractorului înnăscut. După 

părerea sa, criminalul este un tip antropologic care comite infracţiuni în virtutea diverselor sale 

trăsături şi particularităţi ale organizării constituţionale. Tocmai de aceea în societatea umană 

infracţiunea este tot atît de firească ca şi în toată lumea organică, Săvîrşesc infracţiuni 

deopotrivă şi plantele, şi animalele. Aşadar, criminalul este un tip natural deosebit, mai degrabă 

bolnav decît vinovat. 

La început Lombroso considera că infractorilor din naştere le sunt specifice trăsăturile 

caracteristice oamenilor primitivi: mîinile neproporţionale, lungi, fruntea îngustă etc. 

Cercetătorul a dezvăluit tipologia infractorilor în funcţie de semnele sale antropologice. 

Teoria în cauză a servit drept bază pentru cercetarea de mai departe a metodelor biologico-

psihologice şi sociologice în domeniul criminologiei. 

In lucrările sale Crima, Femeia criminală şi prostituată, C. Lombroso analizează interdependenţa 

situaţiei sociale, politice, economice (studiile, sărăcia, alcoolul), cum influenţează aceasta asupra 

nivelului criminalităţii şi conchide că la baza comportamentului infracţional stau mai mulţi factori: 

climaterici, social-culturali, ereditari ele. 

Cercetările sociologice începute de C. Lombroso au fost continuate de ucenicul său Enrico Ferri 

(1856-1929).  Criticînd pentru dogmatism şcoala clasică de drept penal, Ferri propune studierea 

infracţiunii şi infractorului cu ajutorul antropologiei, psihologiei şi statisticii penale. Aceste ştiinţe 

în totalitatea lor formează sociologia penală, care permite astfel rezolvarea problemelor de drept 

penai. 

Ferri a elaborat teoria protecţiei sociale, conform căreia societatea trebuie să se apere de 

infractori pe calea izolării lor. Savantul susţinea ideea aplicării criminalilor unor sentinţe 

nedeterminate, termenul de detenţie real, după Ferri, urmînd să fie stabilit de administraţia închisorii 

în baza studierii personalităţii infractorului. El nega orice autonomie a dreptului penal, pe care 1-a 

inclus în ştiinţa criminologiei. 

Ferri clasifica infractorii în cinci categorii: înnăscuţi, obişnuiţi, alienaţi, ocazionali şi infractori 

pasionaţi. Această clasificare a avut o însemnătate progresistă şi a fost reflectată în legislaţia 

penală 

a multor ţări. 

Ideile de bază ale acestei şcoli sunt: 

- criminalitatea este predeterminată de factori social-economici, climaterici şi 
antropologo-psihoiogici; 

- persoanele predispuse la comiterea crimelor trebuie izolate de societate; 
- scopul pedepsei nu este răzbunarea, ci apărarea societăţii de infractori; 
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- la stabilirea pedepsei se ia în considerare personalitatea infractorului. 

Începînd cu anii 50 ai sec. al XX-lea o însemnătate deosebită a avut-o Teoria noii protejării 

sociale, ideile de bază aie acestei teorii fiind formulate de juristul francez Marc Ensaile. Teza de 

bază a acestei teorii este resocializarea, adică adaptarea infractorului îa condiţiile şi regimul din 

societate. 

Adepţii acestei teorii considerau necesar păstrarea dreptului penal şi a consecinţelor sale, a 

principiilor „nu-i infracţiune neprevăzută de lege", despre răspunderea pentru fapta concretă în 

prezenţa vinovăţiei, despre umanizarea pedepselor etc. Această teorie nu poate fi examinată unilateral. 

Ideea resocializării se transformă într-un instrument puternic al politicii penale şi îşi găseşte o susţinere 

în activitatea organelor de drept ale multor ţări. 

Aşadar, la etapa actuală nici una dintre aceste teorii nu există în forma sa naturală. Şi politica 

penală, dacă pretinde a fi contemporană şi ştiinţifică, este "condamnată" la sintetizarea a ceea ce 

este mai bun în teoriile dreptului penal. 

 

Bibliografie: 

1. Giurgiu N.,  Drept penal general.  Doctrină,   legislaţie, jurisprudenţă, Contes, Iaşi, 2000 
2. Dumitru Baltag, Alexei Guţu, Teoria generală a dreptului, Chişinău, Academia de Poliţie, 2002  

 

 

 

V.   IZVOARELE DREPTULUI PENAL COMPARAT 

1. Aspecte generale ale izvorelor DPC. 
a)Izvoarele dreptului penal al Angliei, 

b)Izvoarele dreptului penal al SUA. 

2. Noţiunea şi elementele iunfracţiunii. 

 

1. Izvor de drept – aspecte generale 

 

In literatura juridică se evidenţiază următoarele izvoare ale dreptului: actul normativ (legea, statutul, 

regulamentul etc), precedentul judiciar, cutumele judiciare şi contractul. 

Prin izvor al dreptului se înţelege forma juridică pe care o îmbracă o normă pentru a deveni 

obligatorie. În sistemul de drept al Republicii Moldova unicul izvor al dreptului penal îl constituie actele 

normative, adoptate de organele supreme ale puterii de stat, adică legile. Pot constitui izvoare ale 

dreptului penal, în anumite condiţii tratatele şi convenţiile internaţionale în domeniul prevenirii şi 

combaterii criminalităţii, încheiate de ţara noastră cu alte state. Anglia şi SUA sunt atribuite familiei 

anglo-saxone de drept, în care locul principal îl ocupă precedentul judiciar. Dimpotrivă, Franţa, 
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România, Germania se referă la familia romano-germanică, în care izvorul principal este legea. 

Actualmente, unul din izvoarele dreptului penal al multor state, foarte comod pentru studiere şi aplicare, îl 

constituie Codul penal (CP), unde în mod clar sunt stipulate cele mai importante norme ale dreptului penal 

şi care este divizat în partea generală şi partea specială (Codul penal există în România, Franţa, 

Germania, Japonia, SUA etc., iar în Anglia legislaţia penală nu este codificată) 

Un alt izvor nu mai puţin important a dreptului penal sunt normele juridico-penale 

constituţionale(Constituţia). 

Doctrina juridică, de asemenea, formează în unele state izvoare ale dreptului penal. Un rol 

însemnat la rezolvarea unor probleme în dreptul penal îl are doctrina în ţările în care hotărîrile 

judecătoreşti ocupă o situaţie prioritară actelor normative (Anglia, SUA).  

a)  Izvoarele dreptului penal englez  

Importanţa studierii izvoarelor dreptului penal englez se explică prin faptul că dreptul penal 

englez posedă unele trăsături specifice care-1 deosebesc de sistemele continentale de drept. În 

Anglia nu există un Cod penal.1 

Dreptul penal englez, conform doctrinei, este definit ca o totalitate de reguli, bazate pe dreptul 

comun vechi al Angliei, modificat şi aprofundat prin hotărîrile judecătoreşti de-a lungul unei 

perioade istorice îndelungate, a cărui sferă a fost lărgită considerabil de către actele legislative, 

adoptate pentru satisfacerea necesităţilor timpului. 

Problema codificării normelor penale se discută şi în zilele noastre. 

- Precedentul judiciar constituie primul izvor al dreptului penal englez, începînd din sec. al XH-lea, 

judecătorii regali emiteau sentinţe, care au pus bazele dreptului penal. 

Astfel, dreptul penal englez se bazează pe hotărîrile judecătoreşti publicate în dările de seamă 

judecătoreşti pe parcursul a şapte secole. Multe dintre normele juridico-penale nu au găsit reflectare 

legislativă, iar altele au rămas în forma precedentul judiciar, acordînd sistemului judecătoresc englez 

un caracter complicat. 

Un loc deosebit în ierarhia sistemului judecătoresc, îl ocupă Judecătoriile Supreme, deoarece ele nu 

numai că soluţionează cazuri concrete, dar creează şi precedente. 

- Dreptul statutar, după precedentul judiciar, constituie al doilea izvor a! dreptului penal englez. 

Rolul statutelor s-a mărit considerabil în comparaţie cu dreptul comun, îndeosebi, a crescut 

influenţa statutelor în a doua jumătate a sec. al XlX-iea. 

- Un alt izvor al dreptului penal englez îl constituie actele normative subordonate legii, emise de 

organele executive, conform împuternicirilor delegate de Parlament (legislaţia delegată). 

Avantajul acestei legislaţii consta în faptul că ea dădea posibilitatea de a emite sau de a schimba 

operativ decrete, fără ca ele să fie aprobate în prealabil de Parlament. La categoria izvoarelor 

dreptului penal englez poate fi atribuită şi doctrina penală. Acţiunea legii penale în spaţiu. Legea 

penală va acţiona pe întreg teritoriul statului, dacă altceva nu este prevăzut în textul legii. Deseori, 

legea conţine o normă care prevede extinderea sau excluderea acţiunii legii asupra Irlandei 

de Nord şi Norvegiei. 
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b)  Izvoarele dreptului penal al SUA 

Adoptarea Constituţiei federative scrise în 1787, a constituţiilor statelor ce au intrat în 

componenţa SUA, a fost un prim pas pe această cale de rupere de la „trecutul englez”. 

În general, dreptul penal al SUA are o structură analoagă cu cea a dreptului comun. în procesul 

examinării unei probleme apar diferite deosebiri structurale dintre dreptul englez şi cel american. 

Una dintre aceste deosebiri ţine de structura federativă a SUA. Statele din componenţa SUA sunt 

dotate cu competenţă destul de largă, în cadrul căreia ele îşi făuresc legislaţia şi sistemul lor de drept 

precedent. 

Încă o deosebire a dreptului american de cel englez este acţiunea mai lejeră a regulii 

precedentului, instanţele superioare judiciare ale statelor şi Curtea Supremă a SUA nefiind legate 

de propriile lor precedente. 

Din categoria izvoarelor dreptului penal federal fac parte: Constituţia SLJA (1787), actele 

adoptate de Congresul SUA şi actele subordonate legilor, adoptate de Preşedintele SUA, ministere 

şi departamente. 

Precedentul judiciar este atribuit la categoria izvoarelor specifice de drept penal. Cu toate că sistemul 

dreptului american este anglo-amencan, rolul precedentului este redus substanţial de legislaţia în 

vigoare. 

Acţiunea legii penale în timp este supusă normelor generale şi este reglementată de 

Constituţia SUA, Bilul despre drepturi şi Constituţiile statelor. 

Acţiunea legii penale în spaţiu este condiţionată de structura statului federativ. Normele legilor 

ce acţionează în spaţiu se împart în două grupe: norme aplicabile pe întreg teritoriul SUA (de 

exemplu: în cazul omorului unui colaborator FBI); norme aplicabile numai în anumite regiuni. 

Din categoria izvoarelor dreptului penal american mai fac parte- şi contractele încheiate de SUA cu 

alte ţări.  

Dreptul triburilor indiene, de asemenea, constituie, în unele cazuri, izvor de drept penal al 

SUA.1 

2.  Noţiunea şi elementele infracţiunii în dreptul penal comparat  

În doctrina juridico-penală franceză, după unii autori, infracţiunea reprezintă un comportament 

material, săvîrşit cu intenţie, prevăzut de lege ca ilegal1. Alţi autori definesc infracţiunea astfel: 

„Acţiunea sau inacţiunea, prevăzută de legea penală, incriminată în vinovăţia autorului şi 

pedepsită penal". 

În Germania, România, dimpotrivă, aceasta este stipulată în actele normative, avînd un 

conţinut formal, adică definiţia nu dezvăluie esenţa socială a infracţiunii care este stipulată drept 

faptă interzisă de legea penală prin ameninţarea cu pedeapsa: „Faptă ilegală care întruneşte 

toate elementele unei componenţe de infracţiune, prevăzută de legea penală".  

Prin urmare, definirea legală a infracţiunii constituie un instrument legal de absolută necesitate 

pentru teoria dreptului penal, dar şi pentru practica judiciară, deoarece organele competente în a 
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aplica legea, raportînd faptele concrete date lor spre soluţionare la conceptul legal de infracţiune, vor 

aprecia dacă acestea întrunesc sau nu trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, dacă se încadrează sau nu în 

sfera ilicitului penal. 

 Elementele infracţiunii în dreptul penal comparat pot fi regăsite într-o serie de norme din 

Codurile penale ale fiecăruia stat. Conform doctrinei juridico-penale franceze elementele unei 

componenţe, de infracţiune sunt: 

- elementul legal constă în aceea că răspunderea penală survine numai la săvîrşirea unei 
fapte prevăzute de legea penală ca ilegală şi pasibilă de pedeapsă. Acest element rezultă 
din principiul nullum crimen, nulla poena sine lege (nici o crimă, nici o pedeapsă nu există în 
afara legii); 

- elementul material rezultă din latura obiectivă, adică săvîrşirea acţiunii sau inacţiunii; 
- elementul moral include doi factori: vinovăţia şi capacitatea de răspundere conform 

vinovăţiei. Elementul moral mai include şi astfel de semne, cum ar fi: atingerea unei vîrste, 
responsabilitatea, motivul. 

      Fapta devine infracţiune numai dacă întruneşte anumite trăsături esenţiale şi numai dacă are 

anumite caracteristici bine reliefate. Fapta penală presupune un comportament al omului nu numai 

în forma sa activă - acţiune, dar se manifestă şi prin inacţiune. Acţiunea trebuie să fie conştientă, de 

altfel ea nu constituie infracţiune în sens juridico-penal (de exemplu, constrîngerea fizică). Acţiunea 

trebuie să fie în raport de cauzalitate cu rezultatul obţinut. 

Inacţiunea va fi ilegală atunci cînd: 

a) persoana are posibilitatea să acţioneze activ; 
b) persoana este obligată să acţioneze conform obligaţiilor de serviciu sau de altă natură. 

În doctrina juridico-penală vinovăţia este determinată luîndu-se în considerare definiţia vinovăţiei 

comune, ce caracterizează orice faptă ilegală. Vinovăţia comună constituie „minimumul" din aspectul 

psihologic, fără de care nu poate exista o faptă ilegală. Ea constă în momentul volitiv: deoarece orice 

faptă se exprimă printr-un act volitiv, fapta propriu-zisă conţine atît clementul material, cît şi 

psihologic. 

Vinovăţia prezumată prezintă un semn psihologic, caracteristic  

pentru majoritatea faptelor. în acest caz, persoana va fi eliberată de răspundere penală, dacă se vor 

aduce suficiente dovezi că a acţionat sub influenţa unei forţe din exterior. Vinovăţia prezumată este 

specifică pentru încălcarea regulilor de circulaţie rutieră. 

 

Bibliografie:  
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VI. CLASIFICAREA INFRACŢIUNILOR ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT  
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Codul penal al Federaţiei Ruse. Astfel, în funcţie de sarcinile propuse, toate infracţiunile pot fi 

clasificate, adică pot fi divizate pe grupe, conform anumitor criterii. 

După for/na vinovăţiei, infracţiunile se împart în: săvîrşite cu intenţie şi săvîrşite din imprudenţă. 

După caracterul şi gradul de pericol social: „infracţiuni ce nu prezintă un mare pericol social, 

infracţiuni cu pericol mediu, infracţiuni grave şi deosebit de grave" (art. 15 alin. 8 CPR). 

Infracţiuni ce nu prezintă un mare pericol social sunt recunoscute faptele intenţionate sau din 

imprudenţă, pentru a căror săvîrşire pedeapsa nu este mai mare de doi ani de privaţiune de 

libertate (art. 15 alin. 2 CPR). 

Infracţiunile cu pericol mediu, săvîrşite cu intenţie sau din imprudenţă, sunt acelea pentru 

care se prevede pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la cinci ani (art. 15 alin.3 CPR).  

Infracţiunile grave sunt săvîrşite intenţionat sau din imprudenţă, pentru care pedeapsa închisorii 

este pe un termen de pînă la 10 ani (art. 15 alin. 4 CPR). 

Deosebit de grave se consideră infracţiunile săvîrşite intenţionat, pentru care pedeapsa este de la 

10 ani şi mai mult sau se aplică o pedeapsă mai severă (art. 15 alin. 5 CPR). 

In Codul penal german (art. 12) faptele penale se clasifică în infracţiuni şi delicte. 

Infracţiuni sunt faptele ilegale, pedepsite cu închisoarea pe un termen nu mai mic de un an sau 

cu altă pedeapsă mai severă. 

Delicte sunt faptele ilegale pedepsite cu închisoarea pe un termen mai mic sau cu amendă. 

Codul penal francez din 1992 a stabilit pentru prima dată criteriul material de diferenţiere a 

infracţiunilor - gravitatea faptei (111-1 CPF). 

Conform art. 111 (1): „faptele ilegale se clasifică în crime, delicte şi contravenţii". Această 

clasificare a fost stabilită încă de Codul penal din 1810. 

Crimele (crimes) se consideră cele mai grave, săvîrşite numai intenţionat. Pentru ele survine 

răspunderea penală, iar pedepsele aplicate sunt cele mai aspre. 

Delictele (delicts) sunt faptele mai puţin grave, săvîrşite intenţionat sau din imprudenţă. 

Contravenţiile (contraventions) constituie fapte neînsemnate pentru a căror săvîrşire nu se aplică 

privaţiunea de libertate. Pentru comiterea contravenţiilor se aplică amenda bănească. 

In dreptul penal al Japoniei, clasificarea infracţiunilor nu este determinată în legislaţie şi nici în 

doctrina juridico-penală. Această sarcină revine procuraturii, pentru fiecare caz în parte.  

In dreptul penal al Angliei s-au conturat cîteva criterii de clasificare a infracţiunilor. Cele 

mai răspîndite sunt: 

1. In funcţie de obiectul atentării. 
2. în funcţie de gravitatea faptei. 
3. în funcţie de normele morale. 
1. Clasificarea infracţiunilor după obiectul atentării în Anglia se face conform cărţilor care 

descriu Partea Specială a dreptului penal. Ediţiile acestora se deosebesc uneori unele de altele. în 
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unele cazuri infracţiunile se clasifică conform gradului de importanţă a obiectului atentării, iar în 

altele - în ordinea alfabetică. 

în lucrările juristului englez Halsberi regăsim următoarea clasificare: 

- infracţiuni împotriva statului şi societăţii; 

- infracţiuni împotriva persoanei; 

- infracţiuni împotriva proprietăţii. 

2. După gradul de pericol, infracţiunile se împart în două categorii: juridico-materiale 

şijuridico-procedurale. 

Pînă în 1967 în Anglia, din punct de vedere juridico-material, infracţiunile la rîndul lor se 

împărţeau în: 

- infracţiuni deosebit de grave - trădarea; 
- infracţiuni grave - felonii; 
- infracţiuni mai puţin grave - misdiminorii. 
Legea din 21 iunie 1967 a abrogat împărţirea infracţiunilor în felonii şi misdiminorii în Anglia şi 

actualmente, toate infracţiunile se grupează în: 

- trădare; 
- alte infracţiuni. 
Din punct de vedere juridico-procedural, infracţiunile se împart în: 

- infracţiuni care sunt cercetate cu respectarea procedurii însoţite 
de actul de învinuire; 

- infracţiuni care se cercetează în ordine simplificată.  
în primul caz încălcările pot fi examinate în prezenţa juraţilor cu respectarea unui şir de reguli de 

procedură. 

3.  După criteriul moral, infracţiunile se clasifică în: 

- infracţiuni care „prezintă un rău prin firea lor", adică contrazic 

opiniile oamenilor despre bine şi rău, despre moral şi amoral; 

- faptele care devin ilegale în urma interzicerii lor de lege, indiferent 

dacă acestea sunt morale sau nu. 

în conformitate cu dispoziţiile legislative ale dreptului penal al SUA, faptele se clasifică în felonii, 

misdiminorii, încălcări şi delicte rutiere. 

Felonia cuprinde atentatele grave pedepsite cu privaţiunea de libertate pe un termen mai 

mare de un an. 

Misdiminot" este atentatul pedepsit cu privaţiune de" libertate pe un termen de la 15 zile la un 

an. 

încălcare se consideră atentatul pedepsit pe un termen nu mai mare de 15 zile. 

Delictul rutier prevede toate încălcările regulilor de circulaţie rutiere, indicate în Legea 

transportului rutier. 
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Felonia şi misdiminorul, la rîndul lor, se clasifică în diverse categorii. De exemplu, Codul penal al 

Pensilvaniei conţine următoarea clasificare: felonii de categoria 1, 2 şi 3 şi misdiminorii de 

categoria 1, 2 şi 3. Codul penal al New York-ului clasifică feloniile în clasele A. B, C, D, E şi misdiminoriile 

în clasele A şi F3. La baza acestei clasificări este pus criteriul gravităţii faptei penale. 
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VII.  SUBIECTUL INFRACŢIUNII ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT  

Conform Codului penal german, subiect al infracţiunii se consideră persoana fizică care la 

momentul comiterii faptei a atins vîrsta de 14 ani şi este responsabilă. 

urmările ce vor surveni şi totuşi au acceptat survenirea lor". Judecata poate numi acestor minori 

un apărător sau un tutore. Pedeapsa aplicată minorilor nu poate depăşi termenul de 10 ani pentru 

sentinţele determinate şi 4 ani pentru cele nedeterminate. 

In dreptul penal francez categoria subiecţilor răspunderii penale se caracterizează prin aceea 

că pot fi trase la răspundere atît persoanele fizice, cît şi persoanele juridice. 

Conform ari 122 pct. 8 din CPF, persoana fizică va fi trasă la răspundere penală, dacă la 

momentul săvîrşirii infracţiunii a atins vîrsta de 13 ani. 

Minorii vor fi supuşi răspunderii penale, luîndu-se în considerare principiile: 

- nu va fi supusă răspunderii penale persoana care n-a atins vîrsta de 13 ani; 

- aplicarea unei pedepse penale mai blînde persoanelor de la 13 pînă la 18 ani; 

- stabilirea unui regim de detenţie mai blînd pentru minori. 

Conform art. 121 alin. 2 CPF, „persoana juridică, cu excepţia  

statului, poartă răspundere penală, în cazurile prevăzute de lege, pentru faptele comise în 

folosul său de către organele de conducere sau reprezentantele acestora". 

Răspunderea penală a persoanelor juridice nu exclude răspunderea persoanelor fizice care au 

participat la comiterea infracţiunii. De exemplu, pentru furtul documentelor ce conţin un secret 

din oficiul firmei, săvîrşit la comanda unei firme concurente, vor fi supuse răspunderii penale 

atît persoana fizică, cît şi cea juridică. 
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In dreptul penai român categoriile de subiecţi ai infracţiunii se divizează în subiecţi activi şi 

subiecţi pasivi. 

Subiectul activ este persoana care săvîrşeşte infracţiunea în mod nemijlocit. Subiectul trebuie 

să fie persoană fizică şi să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

- să aibă vîrsta minimă cerută de lege (peste 14 ani); 
- să fie responsabil; 
- să aibă libertate de decizie şi acţiune. 
Subiectul activ poate fi calificat atunci cînd are anumite calităţi cerute de lege în momentul 

săvîrşirii faptei, de exemplu: delapidarea nu poate fi săvîrşită decît de funcţionar, absenţa 

nejustificată - numai de militar.  

Subiectul pasiv este persoana fizică sau juridică vătămată nemijlocit prin infracţiune. 

Subiectul pasiv poate fi: 

- subiectul pasiv general (statul ca reprezentant al societăţii);  

-  subiectul special (persoana fizică sau juridică vătămată  

nemijlocit prin infracţiune). 

Nu răspunde penal minorul care a împlinit 14 ani, precum şi minorul între 14 şi 16 ani, care în 

momentul săvîrşirii infracţiunii a acţionat fără discernămînt. Pînă la 14 ani lipsa discernămîntului 

este o prezumţie absolută, iar între 14-16 ani este o prezumţie relativă, urmînd a fi stabilită printr-

o expertiză medicală. Minorul beneficiază de un regim special al sancţiunilor penale: limitele 

pedepselor se reduc la jurăminte; nu i se pot aplica pedepse complementare.  

în dreptul penal al Japoniei subiect al răspunderii penale poate fi numai persoana fizică. 

Conform art.41 CPJ, vîrsta de la care persoana va fi supusă răspunderii penale este de 14 ani, 

iar conform Legii despre minori, această vîrsta este de la 16 pînă la 20 ani, pedepse penale li se vor 

aplica numai pentru acele fapte care, după regula generală , se sancţionează cu pedeapsa 

capitală sau cu privaţiune de libertate însoţită de muncă corecţională. 

în Japonia, după cel de-al II-lea război mondial, au apărut judecătoriile de familie. Astfel, 

poliţia şi procuratura sunt obligate să îndrepte toate cazurile minorilor în aceste judecătorii. 

Judecătoriile de familie judecă toate cauzele conform unei proceduri speciale: şedinţele judiciare au 

loc cu uşile închise, minorii sunt însoţiţi de părinţi sau de tutori. 

Decizia pronunţată de judecată poate fi atacată în numele minorului. 

Dreptul penal englez prin Legea din 1982 privind justiţia penală conţine principii generale de 

comportare cu infractorii tineri, indicînd în Titlul 1 pedepsele aplicate pentru aceştia. Conform acestor 

principii, judecata nu poate stabili pedeapsa cu închisoarea persoanei care n-a atins vîrsta de 21 de 

ani la momentul săvîrşirii infracţiunii. 

Vîrsta răspunderii penale în Anglia este de 10 ani la momentul săvîrşirii infracţiunii. în căzui 

infracţiunii săvîrşite de persoane cu vîrsta de la J 0 la 17 ani, cauzele sunt cercetate în cadrul 

judecătoriilor pentru minori (după o procedură specială). 
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Dacă persoana ce n-a atins vîrsta de 21 ani a fost declarată vinovată de săvîrşirea unei infracţiuni, 

judecata poate emite o hotărîre privind plasarea ei într-un centru preventiv sau trimiterea în 

închisoarea pentru tineri pe un termen stabilit sau îi poate aplica detenţiunea pe viaţă, în cazul în 

care nu există o altă cale de corectare a acestuia.  

Persoanei care n-a atins 17 ani, judecata îi poate aplica pedeapsa închisorii pentru tineri pe un 

termen nu mai mare de 12 luni. 

Plasarea într-un centru preventoriu constituie un alt tip de pedeapsă aplicat minorilor între 1 4 -

2 1  de ani, care au săvîrşit infracţiuni, pentru care maturii sunt sancţionaţi cu pedeapsa 

închisorii. 

Conform dreptului penal al SUA, subiect al infracţiunii poate fi atît persoana fizică, cît şi 

persoana juridică. 

Vîrsta subiectului în unele Coduri penale nu este stabilită, această problemă rămînînd la 

discreţia judecătorului în fiecare caz aparte. Codul penal al New York-ului prevede regula generală, 

conform căreia persoana nu poate fi trasă la răspundere penală dacă n-a împlinit vîrsta de 16 

ani. Pentru săvîrşirea omorului agravat, persoana poate fi trasă la răspundere la vîrsta de 13 ani, 

iar pentru omorul simplu, vioi, furt - de la 14 ani. 

În Anglia şi SUA răspunderea penală a persoanelor juridice există de-a lungul mai multor 

decenii. Introducerea acestei instituţii în dreptul englez se datorează practicii judiciare. Iniţial 

răspunderea penală s-a dezvoltat în limitele unei instituţii a dreptului englez, denumită 

regulatory offens. Aceasta cuprinde faptele infracţionale, care nu făceau pane din dreptul penal 

tradiţional (omorul, violul, furtul, etc.), ci reprezentau încălcarea normelor unor legi speciale ce 

reglementai' un domeniu sau altul al comerţului, activităţii de antreprenoriat sau alte sfere ale 

activităţii profesionale (realizarea băuturilor spirtoase, servicii de transport etc). în astfel de 

componenţe, de regulă, nu există victimă nemijlocită, după consecinţele rezultate aceste fapte 

nu prezintă un pericol deosebit pentru societate, iar pedepsele prevăzute pentru astfel de 

fapte nu sunt foarte severe. Judecătoriile califică aceste infracţiuni drept „materiale", pentru care 

este necesară prezenţa adus reus (semnul material). Nici o formă de vinovăţie nu se cere în acest 

caz. Acestea sunt aşa-numitele infracţiuni a!c "răspunderii stricte / severe". 
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VIII.  PLURALITATEA DE INFRACTORI PARTICIPANŢI LA  INFRACŢIUNE ÎN DREPTUL   PENAL 

COMPARAT 

În Codul penal al României nu se defineşte participaţia, ci doar se arată ce se înţelege prin 

participanţi (cap. III, titlul II, art. 29-30 CP). Ea se prezintă sub mai multe forme: 

- pluralitatea naturală există atunci cînd fapta săvîrşită prin natura sa nu poate fi realizată 
decît de două sau mai multe persoane, situaţii întîlnite la infracţiuni de felul: adulter, incest, 
bigamie etc; 

- pluralitatea constituită există atunci cînd legea penală incriminează fapta simplă de a 
alcătui o grupare de persoane în vederea unor scopuri ilicite (complotul, asocierea pentru săvîrşirea 
unor infracţiuni, situaţii în care participanţii sunt consideraţi coautori); 

- pluralitatea ocazională este atunci cînd fapta prevăzută de legea penală, deşi putea fi 

savîrşită de o singură persoană, a fost, totuşi, realizată prin cooperarea mai multor persoane şi, ca 

urmare a acestei cooperări, infracţiunea devine mai uşoară sau mai sigură. 

Complicitatea reprezintă modalitatea de participaţie, cea mai des întîlnită în practica judiciară română, 

şi constă în fapta persoanei care înlesneşte sau ajută cu intenţie în orice mod săvîrşirea unei fapte 

prevăzute de legea penală, inclusiv prin promisiunea de a tăinui bunurile provenite din săvîrşirea 

faptei sau de a favoriza infractorul, promisiunea făcută anterior începerii executării infracţiunii sau 

în timpul realizării acesteia. 

a) Coautorii sunt persoanele care au cooperat ocazional şi în baza unei legături subiective, cu acte 
de executare (nemijlocit), la comiterea în comun a acţiunii infracţionale.  

     In doctrina engleză prin complicitate se înţelege acţiunea a două sau mai multe persoane 

pentru realizarea intenţiei criminale. Termenul complice se foloseşte şi în prezent, dar unii autori îi 

atribuie la această categorie pe toţi participanţii la infracţiune, iar al ţ i i  - numai pe complice şi pe 

instigator. 

Conform ştiinţei contemporane engleze, complicitatea este posibilă atît în prezenţa autorului, cit şi 

în lipsa acestuia. Conform dreptului comun englez, toţi participanţii suni: pedepsiţi la fel ca şi 

autorul. 

Complicitatea în dreptul penal american se întîlneşte sub denumirea de înţelegere criminală. 

Conform dreptului comun, complicitatea este posibilă numai în cazul feloniei. Participanţii în 

dreptul penal american sunt: autorul, complicele şi instigatorul. Executorii pot fi de gradul I şi de 

gradul II, iar complicii - pînă şi după comiterea faptei penale. 

Ştiinţa penală japoneză divizează complicitatea în obligatorie, cînd fapta criminală nu poate fi 

comisă de un singur infractor, şi benevolă, cînd acest fapt este posibil. Codul penal al Japoniei în 

Partea Generală prevede varianta benevolă. 

Dreptul penal francez deosebeşte noţiunea de complicitate de noţiunea de coexecutare. Astfel, 

caracterul de grup al executării infracţiunii obţine semnificaţie juridică numai în normele Părţii 

Speciale a Codului penal în calitate de semn concret al unei infracţiuni, în celelalte cazuri coexecutorii 

poartă răspundere după regulile generale ce se referă la răspunderea autorului (ce acţionează de 

unui singur). 

Prin complicitate se înţelege doar complicitatea în sensul restrîns al cuvîntului, adică concursul altor 

persoane, care înlesneşte săvîrşirea infracţiunii de autor, el însă conţinînd elemente ale complicităţii de 

infracţiune, 
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 În legislaţia penală germană nu vom găsi definiţia complicităţii, în ştiinţa dreptului penal german prin 

complicitate se înţelege "participarea mai multor persoane la săvîrşirea unei infracţiuni intenţionate". 

Participanţii la complicitate, conform Codului penal german, cap. III, sunt consideraţi autorul 

(executorul), instigatorul şi complicele. 

Conform art. 32 din CP al Federaţiei Ruse, prin complicitate se înţelege cooperarea intenţionată a 

două sau mai multe persoane la comiterea unei infracţiuni. 

În teoria dreptului penal rus, problema complicităţii este discutabilă. Adepţii unei teorii susţin că 

baza complicităţii o formează natura accesorie a acesteia, adică figura centrală în complicitate o 

constituie autorul, activitatea celorlalţi participanţi fiind auxiliară, de ajutorare. Gradul de 

participare şi pedepsire a participanţilor depinde de  

caracterul acţiunilor autorului. Astfel, dacă executorul va fi pedepsit, respectiv va surveni 

răspunderea penală şi pentru ceilalţi participanţi, "în caz contrar nu vor fi supuşi răspunderii 

penale nici ceilaiţi participanţi". în plus, participanţii vor fi pedepsiţi conform aceluiaşi articol din CP 

care prevede şi acţiunile autorului. Unul dintre cei mai activi adepţi ai acestei teorii (teoria 

accesoriei logice) este M.N.Kovaliov. * 

Adepţii altei teorii susţin că complicitatea este o formă individuală a activităţii infracţionale şi de 

aceea au o atitudine critică faţă de opiniile teoriei accesoriei logice. 

în teoria dreptului penal rus la caracterizarea complicităţii sunt evidenţiate două criterii: 

obiective şi subiective. Din categoria semnelor obiective fac parte cele cantitative (activitatea în 

comun) şi cele calitative (pluralitatea de infractori), iar din categoria celor subiective - 

comunitatea de intenţii. 

Participanţii la infracţiune, conform art.33 alin. I CP sunt: autorul, organizatorul, instigatorul şi 

complicele. 

 

Bibliografie: 
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IX. CAUZELE CE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT  

 

In dreptul penal al Germaniei, cauzele care exclud ilegalitatea sau vinovăţia nu sunt 

sistematizate într-un articol unic legislativ, ele fiind prevăzute atît în Codul penal, în Constituţia 

Germaniei, cît şi în alte acte normative,în care sunt prevăzute trei cauze care înlătură caracterul 

penal al faptei: 

1) eroarea de interdicţie (art. 17 CP); 
2) legitima apărare (art.32); 
3) starea de extremă necesitate (art. 34 - 35). 
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Eroare de interdicţie, conform art. 17 al Codului penal german, „se consideră atunci cînd 

persoanei care săvîrşeşte fapta infracţională nu îi este cunoscut faptul că acţionează ilegal, de aceea 

ea acţionează nevinovat, dacă nu putea evita această greşeală. Dacă persoana respectivă putea 

evita greşeala de interdicţie, atunci pedeapsa este mai blîndă.  

Legitima apărare trebuie să răspundă condiţiilor: 

a)  atacantul să fie persoană fizică; 

b) atacul să fie ilegal; 
c) atacul să fie real; 
d) atacul să fie întreprins în scopul înlăturării unui pericol contra 

sa sau contra altor persoane; 
e) să nu fie depăşite limitele legitimeii apărări. 
Codul penal german dispune două modalităţi ale extremei necesităţi: 

1) extrema necesitate în cazul lipsei ilegalităţii (art.34 CP); 
2)  extrema necesitate ce exclude sau reduce vinovăţia. 

extrema necesitate legală  se consideră atunci cînd persoana „comite o faptă pentru 

preîntîmpinarea unui pericol real, ce ar aduce atingere vieţii, sănătăţii, libertăţii, onoarei, 

proprietăţii, ncînlăturabil pe altă cale; iar apărarea interesului respectiv prezintă o valoare mai 

mare decît cel căreia i s-ar fi adus atingere".  

La categoria circumstanţelor ce exclud ilegalitatea, juriştii germani atribuie: 

1) legitima apărare (art.32 CP); 
2) autoapărarea permisă; 
3) apărarea civilă; 
4) extrema necesitate în cazul lipsei ilegalităţii; 
5) realizarea interesului legal (art.193 CP); 
6) acordul victimei (art.226 CP). 

La categoria cauzelor ce exclud vinovăţia se atribuie:  

1) greşeala de interdicţie (art. 17 CP); 
2) extrema necesitate ce exclude sau reduce vinovăţia. 
Codul penal francez (Capitolul II) enumera o serie de circumstanţe, 

în prezenţa cărora persoana este eliberata de răspundere penaîă: Acestea sunt: 

1) iresponsabilitatea; 

2) constrîngerea la săvîrşirea unor fapte ilegale; 
3) eroarea de drept; 
4) executarea ordinului organului puterii de stat; 
5) legitima apărare; 
6) neatingerea vîrstei de 13 ani; 
7) starea de necesitate. 

în dreptul penal japonez, circumstanţele care înlătură caracterul penal al faptei nu sunt 

sistematizate, acestea fiind prevăzute în Codul penal şi în doctrina juridico-penală japoneză. 

Astfel sunt prevăzute următoarele circumstanţe: 

1) acţionarea în corespundere cu legislaţia în vigoare sau  
îndeplinirea unui serviciu legal, art. 35 CP; 
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2) legitima apărare (art, 36 CP); 
3) starea de necesitate (art. 37 CP); 
4) intenţia, imprudenţa, eroarea (art. 38 CP). 
5) alienaţia mintală şi debilitatea mintală (art. 39 CP); 
6) surdomuţia (art. 40 CP) a fost anulată. 
7) minoratul (art. 41 CP) - persoana care a comis o infracţiune pînă la atingerea vîrstei de 14 ani 

nu este supusă răspunderii penale; 
8) autodenunţarea şi recunoaşterea vinovăţiei după săvîrşirea infracţiunii. 

Legislaţia penală engleză nu conţine enumerarea circumstanţelor ce exclud răspunderea 

penală. Practica şi doctrina penală prevăd următoarele cazuri de apărare de urmărire penală: 

- eroarea sau nerecunoaşterea faptei (eroarea de fapt) – conform dreptului comun, greşeala 
constituie, de facto, un mod de apărare de urmărire penală. Astfel, dacă persoana a 
greşit în fapte, fără intenţia de a comite o infracţiune, nu va fi supusă răspunderii penale, 
deoarece confuzia Iui a fost de bună-credinţă; 

- constrîngerea fizică şi morală (ameninţarea cu moartea sau cu vătămarea integrităţii 
corporale); 

- acordul victimei; 
- executarea ordinului şefului. Faptul că infracţiunea a fost comisă la ordinul şefului nu 

constituie temei pentru absolvirea de răspundere penală. Cu toate acestea, în unele cazuri 

excepţionale, persoana poate fi absolvită de răspundere penală, dacă a acţionat în strictă 

conformitate cu ordinul şefului şi fără intenţie de rea-credinţă; 

- săvîrşirea unei infracţiuni de către soţie la comandă sau fiind constrînsă de soţul ei. La 
incriminarea soţiei de comitere a unei fapte penale, ca circumstanţă ce exclude caracterul 
penal al faptei se va lua în considerare faptul că infracţiunea a fost săvîrşită la comanda 
soţului; 

- extrema necesitate; 
- legitima apărare şi prevenirea infracţiunii. 

Codul penal model al SUA (1962) enumera următoarele circumstanţe atenuante: 

1) constrîngere fizică; 
2) ordinul comandantului unităţii militare; 
3) acordul victimei; 
4) provocarea; 
5) starea de necesitate; 
6) aplicarea violenţei în cazul autoapărării, apărării averii sau a 

unor terţe persoane 
Codul penal al Rusiei (capitolul 8) cuprinde 6 articole (37-42) în care se prevăd şase cazuri ce 

exclud caracterul penai al faptei: 

1) legitima apărare; 
2) reţinerea persoanei; 
3) extrema necesitate; 
4) constrîngerea fizică sau morală; 
5) riscul întemeiat; 
6) executarea ordinului sau dispoziţiei. 
Riscul întemeiat a fost inclus pentru prima dată şi în Codul penal al Rusiei în calitate de 

circumstanţă care exclude caracterul penal al faptei. Art. 41 CP rus menţionează: „Nu constituie 

infracţiune orice cauzare de daune intereselor ocrotite de legea penală în prezenţa riscului întemeiat 

pentru atingerea unui scop social util". 



 21 

Arî.42 CP rus prevede că nu constituie infracţiune cauzarea de daune valorilor sociale ocrotite de 

legea penală de către persoana care a acţionat întru executarea ordinului sau a dispoziţiei. 

Răspunderii penale va fi supusă acea persoană care a dispus executarea ordinului sau a dispoziţiei 

ilegale. 
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X. PEDEPSELE ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT  

1. Noţiune, scop şi categorii ale pedepsei în dreptului penal comparat. 
În dreptul penal al unor ţări (Anglia, Franţa, Japonia, SUA ş.a.) nu găsim o definiţie juridică a 

pedepsei. De regulă, elaborări vizînd problema pedepsei găsim doar în doctrina penală.  

Doctrina penală franceză^ consideră ca scopuri ale pedepsei răsplata, 

intimidarea,preîntâmpinarea şi corectarea, pe când juriştii din Marea Britanic1 pun accentul pe 

elementul represiv, restabilirea echităţii sociale, intimidarea şi apărarea societăţii de atentate 

criminale. Nu găsim o definiţie a pedepsei nici în legislaţia americană. Doctrina juridică din această 

ţară, de asemenea, nu acordă atenţie acestei probleme, evidenţiind scopurile pedepsei. Mai mult 

decît atît, pentru a dezvălui scopul pedepsei, se utilizează circa 20 de termeni diferiţi şi toţi aceşti 

termeni presupun trei scopuri; răzbunarea,, intimidarea şi corectarea. 

Şi totuşi, am depistat o rară definiţie a pedepsei, formulată de autorii americani în Dicţionarul de 

termeni juridici. Pedeapsa în dreptul penal este orice durere, suferinţă, osi'ndă, restricţie aplicată 

persoanei în numele legii de instanţa de judeactă pentru infracţiuni sau delicte penale prescrise.3 

  Nici legislaţia penală a Germaniei nu conţine definiţia pedepsei. Doctrina determină noţiunea de 

pedeapsă în funcţie de rolul şi scopurile pe care le urmăreşte. Într-un comentariu la Codul penal 

german scopul pedepsei este formulat ca fiind răsplata pentru încălcarea ordinii de drept şi totodată 

intimidarea infractorului. Intimidarea şi răzbunarea constituie scopurile de bază ale pedepsei 

penale. Doctrina penală germană consideră că pedeapsa este o noţiune complexă, a cărei esenţă 

constă în restabilirea ordinii de drept. Privită din acest punct de vedere, pedeapsa presupune 

ispăşirea vinovăţiei, răsplata suportată de infractor. Aplicîndu-se pedeapsa, se urmăreşte scopul de 

prevenire a consecinţelor social-periculoase. Acest scop poate fi atins pe calea: 

1) reeducării şi resociaîizării condamnatului; 
2) prevenţiei generale; 
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3) intimidării. 
In Codul penal al Germaniei sunt prevăzute categoriile pedepselor, precum şi măsurile de 

siguranţă. Pedepsele penale în Germania sunt divizate în: 

- principale; 
- complementare; 
- consecinţe negative. 
Din categoria pedepselor principale fac parte: pedeapsa închisorii (art. 38, 39) şi amenda bănească 

(art.40-43), Pedeapsa cu moartea în Germania a fost abolita prin art. 102 din Constituţia Germaniei 

(1949). 

La cele complementare se atribuie numai una - interdicţia de a conduce un mijloc de transport 

(art.44 CP). 

  Şi în legislaţia penală a Franţei lipseşte definiţia şi scopurile pedepsei, acestea fiind determinate 

de ştiinţa penală franceză. Astfel, scopurile pedepsei sunt: răzbunarea, intimidarea, corectarea şi 

reeducarea, preîntâmpinarea  săvîrşirii de  noi  infracţiuni.  

Potrivit definiţiei înscrise în art. 52 CP român, pedeapsa este o măsură de constringere şi un 

mijloc de reeducare a condamnatului. În cadrul sancţiunilor de drept penal, pedeapsa, care este 

singura sancţiune penală menită sa asigure restabilirea ordinii de drept încălcate prin săvîrşiri 

de infracţiuni, ocupă un loc esenţial. 

Scopul pedepsei este prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni. în literatura juridică română' se face 

distincţie între scopul imediat al pedepsei şi scopul mediat al acesteia, relevîndu-se că prevenirea 

săvîrşirii de noi infracţiuni nu se rezumă numai la împiedicarea condamnatului de a repeta alte 

încălcări ale legii penale, dimensiune ce vizează aşa-numita "prevenţie specială", dar şi la 

atenţionarea celorlalţi destinatari ai legii penale de a nu comite astfel de încălcări, dimensiune ce 

vizează aşa-numita "prevenţie generală". Scopurile pedepsei sunt: 

- intimidarea; 
- retribuirea; 
- readaptarea condamnaţilor Ia o conduită de respectare a  

dispoziţiilor legii penale.2 
În izvoarele doctrinare engleze de drept penal, pedeapsa adesea este determinată ca 

pricinuirea de suferinţă unei persoane care a comis infracţiunea. 

În Anglia există trei teorii de bază cu privire la pedeapsă:-pedeapsa ca răsplată, 

intimidarea şi pedeapsa ca mijloc de corectare a comportamentului infractorului. Fiecare 

dintre aceste teorii are explicaţiile sale. In prezent predomină opinia potrivit căreia aplicarea 

mijloacelor represaliului penal trebuie să urmărească în acelaşi timp toate trei scopuri: răsplata, 

intimidarea şi corectarea, deşi în fiecare caz al direcţionării pedepsei corelaţia acestor mijloace 

poate fi diferită. În dreptul penal englez lipseşte divizarea pedepselor în principale şi 

complementare. Sancţiunile pot fi absolut determinate (pedeapsa cu moartea şi închisoare pe 

viaţă) şi relativ determinate (închisoare pe un termen de Ia o zi pînă la 25 de ani şi amendă).  

În Rusia definiţia pedepsei este prevăzută în art.43 alin. în din Codul penal în conformitate cu 

care pedeapsa este o măsură de constrîngere statală, aplicată de instanţa judecătorească. 

Pedeapsa se aplică numai faţă de persoana recunoscută vinovată de sâvîrşirea , unei infracţiuni 
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şi presupune o privare sau limitare a unor drepturi sau libertăţi ale acestei persoane prevăzută în 

sancţiunea articolului din Codului penal al Federaţiei Ruse. 

În conformitate cu art. 2 alin. 7 CP al Rusiei, pedeapsa nu poate avea ca scop cauzarea de 

suferinţe fizice sau înjosirea demnităţii umane. Cu toate acestea, pedeapsa penală nu exclude 

suferinţele morale (cu condiţia ca acestea să nu fie produse în urma comportamentului crud sau 

violenţei). Suferinţele morale presupun căinţa sinceră şi ispăşirea vinei. 

Art. 43 alin. 2 CP rus indică următoarele scopuri ale pedepsei: 1) restabilirea echităţii sociale; 

2) corectarea condamnatului; 
3) preîntîmpinarea săvîrşirii unor noi infracţiuni. 

Sistemul de pedepse în Franţa este stabilit după gravitatea infracţiunilor, corespunzînd 

împărţirii tripartite a acestora în crime, delicte şi contravenţii, ele fiind Ia rîndul lor pedepse 

criminale, delictuale şi pedepse contravenţionale. 

Sistemul pedepselor în dreptul penal japonez este prevăzut în Codul penal japonez, capitolul II (art. 

9-21 CP). 

Astfel, pedepsele de bază sunt (art. 6 CP „Tipurilepedepselor"): 

- pedeapsa cu moartea; 
- pedeapsa închisorii; 
- pedeapsa închisorii însoţită de muncă corecţională; 
- amenda; 
- arestul penal; 
- amenda mică sau penalitatea. 

Din categoria pedepselor complementare face parte confiscarea averii. 

Comun pentru majoritatea statelor este acea divizare a pedepselor în pricipale şi complementare, 

precum şi categoriile de pedespe, între care variază  termenul, volumul amenzii, şi anumite condiţii 

speciale, de la stat la stat. 

Cele mai aspre sunt pedepsele pentru săvîrşirea crimelor, care se împart în: 

- cu termen; 
- fără termen. 

Pentru săvîrşirea crimelor, persoanelor fizice li se poate aplica: 

- detenţiunea pe viaţă; 
- pedeapsa închisorii pe un termen de la 10 ani pînă la 30 de ani. 

Pedepsele corecţionale sunt: 

- închisoarea pînă la 10 ani; 
- amenda; 
- ziua-amendă; 
- munca în folosul comunităţii; 
- privarea de unele drepturi. 

În privinţa cetăţenilor străini, care au comis infracţiuni sau delicte, poate fi aplicată pedeapsa cu 

expulzarea. 

Pedepsele contravenţionale sunt: amenda şi privarea sau limitarea unor drepturi. 
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Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele categorii de pedepse: 

- amenda; 
- confiscarea bunurilor care au servit la comiterea infracţiunii; 
- dizolvarea; 
- interzicerea activităţii pe o perioadă determinată; 
- excluderea temporară sau definitivă din pieţele publice; 
- punerea sub supraveghere juridică (termen maximum -5 ani); 
- afişarea hotărîrii sau publicarea ei în presa. 

Sistemul de pedepse în întregime în uncie ţări include următoarele tipuri de pedepse de bază: 

- pedeapsa închisorii (diverse tipuri de întemniţare);  
- amenda. 

La pedeapsa complementară se referă, în multe state, şi confiscarea averii. Prioritate însă se acordă 

unei confiscări parţiale, şi nu unei confiscări generale, pentru că unii legiuitori susţin apărarea proprietăţii 

private. 

Sancţiunile poartă adesea un caracter alternativ. Însă pentru omor intenţionat se prevede 

detenţiunea pe viaţă. 
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XI. PROBAŢIUNEA ŞI LIBERAREA DE PEDEAPSĂ ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT  

1. Noţiunea probaţiunii în dreptul penal comparat.  

2. Instituţia probaţiunii şi liberarea de pedeapsă în dreptul penal al Angliei şi SUA. 

3. Instituţia probaţiunii şi liberarea de pedeapsă în dreptul  penal al Franţei. 

1.Noţiunea probaţiunii în dreptul penal comparat  

In prezent, instituţia probaţiunii este reglementată în legislaţia multor ţări. 

Pentru ţările din familia de drept continental aceasta constituie o inovaţie. De exemplu, în Franţa 

instituţia probaţiunii a fost introdusă prin dispoziţiile Codului penal din 1992. în Angiia şi SUA însă 

probaţiunea există de-a lungul multor decenii. 

Probaţiunea diferă de la o ţară la alta în funcţie de activităţile desfăşurate. în unele ţări, serviciile 

de probaţiune sunt astfel dezvoltate încît acoperă întreagă gamă a „muncii de probaţiune". În alte ţări 

însă probaţiunea are rol limitat, spre exemplu, acela de a elabora şi furniza rapoarte pentru instanţele 

de judecată. 

Probaţiunea este, deci, o metodă de sancţionare cu bază socio-pedagogică, caracterizează de o 

combinaţie între supraveghere şi asistare care nu ar fi posibilă, însă, fără existenţa unor servicii de 
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probaţiune corespunzătoare. Astfel probaţiunea se poate defini şi prin activităţile sale specifice şi 

prin modalităţile prin care acestea sunt realizate. 

Particularitatea specifică a probaţiunii desemnează substituirea condiţionată a pedepsei (sau 

pedeapsa nu este aplicată, cum este în Anglia, SUA şi Franţa) cu stabilirea unui supraveghetor, care 

exercită controlul asupra comportamentului condamnatului şi îndeplinirea de către ultimul a unor 

condiţii ale probaţiunii, cum ar fi: 

- nesăvîrşirea unor noi infracţiuni; 
- îndeplinirea condiţiilor stabilite de judecata în sentinţă: să urmeze un tratament medical; să se 

înscrie la studii: să nu frecventeze anumite locuri; să nu părăsească domiciliul fără voia 
supraveghetorului; să nu procure arme de foc sau alte tipuri de arme; să se prezinte la cererea 
agentului supraveghetor ctc. 

Daca aceste condiţii nu vor fi încălcate, consecinţele de drept ale probaţiunii vor fi liberarea de 

pedeapsă, condamnatul considerîndu-se ulterior ca neavînd antecedente penale. 

2. Instituţia probaţiunii şi liberarea de pedeapsă în dreptul penal ai Angliei şi SUA  

În Anglia instituţia probaţiunii a apărut în 1887 odată cu adoptarea Legii privind executarea 

pedepsei de către condamnaţii care au săvîrşit pentru prima dată o crima. In prezent, normele 

probaţiunii sunt concentrate în Legile din 1948 şi 1967 privind justiţia penală, iar în 1965 au fost 

adoptate Regulile probaţiunii. Imrejurările condamnării condiţionate: liberarea persoanei, 

stabilirea vinovăţiei persoanei în săvîrşirea unei infracţiuni concrete, pedepsirea faptei respective 

cu închisoarea, termenul de încercare, prezenţa factorilor legaţi de starea sănătăţii, vîrstă etc. 

Dacă condamnatul a atins vîrsta de 14 ani, stabilirea probaţiunii este posibilă numai cu acordul 

acestuia. 

Persoana căreia i s-a aplicat probaţiunea este supusă supravegherii din partea unui agent al 

probaţiunii. Conform Legii din 1948, termenul probaţiunii poate fi de la un an pînă la trei ani. 

În SUA instituţia probaţiunii este reglementată atît la nivei federativ, cît şi la nivel de state federale. 

Probaţiunea nu poate fi aplicată persoanelor condamnate la moarte, detenţiune pe viaţă sau la 

pedeapsa închisorii pe termen lung; în unele state mai există şi condiţii suplimentare: lipsa 

antecedentelor penale, achitarea cheltuielilor judecătoreşti etc. 

Durata probaţiunii diferă de la un stat la altul. în unele state durata este stabilită de judecător, iar 

în aite state se consideră că termenul probaţiunii nu trebuie să depăşească termenul pedepsei 

închisorii, tar a treia categorie prevede termenul maxim al probării de cinci ani.  

Codul penal al SUA (1962) stabileşte următoarele termene de încercare: pentru săvîrşirea 

feloniei - 5 ani, misdiminorului - 2 ani. Dacă după expirarea acestor termene, condamnatul a 

îndeplinii condiţiile stabilite în sentinţă, el va fi liberat, iar în caz de neîndeplinire, judecata renunţă ia 

amînarea executării pedepsei şi emite o sentinţă pentru infracţiunea comisă. 

 

3. Instituţia probaţiunii şi eliberarea de la pedeapsă în dreptul penal al Franţei  

 În sistemul francez, probaţiunea este animarea executării pedepsei pentru o perioadă de probă 

prin care judecătorul suspendă executarea pedepsei privative de libertate şi o înlocuieşte cu o 
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perioadă probatorie care poate să dureze minimum 3 ani şi maximum 5 ani. În timpul acestei 

perioade, cel care este supus unei pedepse probatorii trebuie să-şi respecte obligaţiile generale şi 

pe cele speciale indicate de instanţa de judecată. 

Sistemele de probaţiune din Franţa operează, într-o măsură mai mică, prin raportarea la 

standardele internaţionale, fiind orientate mai mult către politicile stabilite la nivel naţional. 

In Franţa instituţia amînării pedepsei îmbracă două forme: amînarea executării pedepsei şi 

suspendarea aplicării pedepsei. La  rîndul său, amînarea executării pedepsei se manifestă sub trei forme: 

amînarea simplă a executării pedepsei; 

amînarea executării pedepsei cu stabilirea termenului de probă; amînarea executării pedepsei cu 

obligaţia de a presta o muncă. Suspendarea aplicării pedepsei de asemenea îmbracă trei forme: 

suspendarea simplă a aplicării pedepsei; 

suspendarea aplicării pedepsei cu stabilirea unui termen de încercare; suspendarea aplicării 

pedepsei cu semnarea unei dispoziţii scrise. 

Condiţiile aplicării liberării de pedeapsă: 

- se răsfrînge numai asupra persoanelor fizice; 
- să fie săvîrşită o infracţiune penală (nu poate fi stabilită pentru infracţiunile politice); 
- este posibilă numai în cazul unei pedepse privative de libertate pe un termen nu mai mare de 

cinci ani: 
- stabilirea termenului de încercare; 
- îndeplinirea anumitor condiţii ale probaţiuni. 

Persoanei juridice îi poate fi aplicată amînarea executării pedepsei pentru următoarele tipuri de 

pedeapsă: amenda, lichidarea persoanei juridice, confiscarea, publicarea sentinţei judecătoreşti. În 

cazul săvîrşirii delictelor sau încălcărilor persoana poate fi liberată prin sentinţă. 
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XII. LIBERAREA CONDIŢIONATĂ ŞI LIBERAREA ÎNAINTE DE TERMEN DE EXECUTAREA 

PEDEPSEI ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT  

În Anglia pot fi liberate înainte de termen persoanele condamnate la privaţiune de libertate pe un 

anumit termen (după expirarea a două treimi din pedeapsă). De asemenea, pot fi liberate 

condiţionat şi persoanele condamnate la detenţiune pe viaţă, la decizia Ministerului Afacerilor 

Interne. 
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Supravegherea celor liberaţi condiţionat o exercită agentul de probaţiune. In cazul încălcărilor 

condiţionate, condamnatul este supus executării pedepsei de către Ministerul Afacerilor Interne.  

In Franţa liberarea de executarea în continuare a pedepsei poate fi numită chiar după declararea 

amnistiei sau graţierii. Aceste probleme sunt reglementate de Codul de procedură penală al Franţei 

(1958). 

Conform acestui Cod, condiţiile liberării condiţionate sunt: 

- prezenţa suficientelor dovezi privind socializarea  condamnatului; 

- executarea a cel puţin o jumătate din termenul privativ de libertate. 

Organul împuternicit să decidă liberarea condiţionată este judecata sau Ministerul Justiţiei. 

În Germania liberarea înainte de termen poate fi aplicată de judecată, dacă: 

- condamnatul a ispăşit două treimi din pedeapsa privativă de libertate; 
- există suficiente dovezi că persoana condamnată nu va mai comite pe viitor noi 

infracţiuni; 
- condamnatul este de acord să fie liberat înainte de termen. 

Liberarea condiţionată incumbă aceleaşi condiţii ca şi amînarea  

executării pedepsei. 

Liberarea înainte de termen este posibilă şi în cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă, dar numai în 

prezenţa următoarelor condiţii: 

- a fost executat termenul de 15 ani privaţiune de libertate; 

- executarea de mai departe a pedepsei nu este necesară,  
condamnatul fiind considerat reeducat; 

- mai există şi alte condiţii necesare pentru liberarea înainte de  
termen a condamnatului. 

În dreptul penal al Rusiei deosebim liberarea de răspundere penală şi liberarea de pedeapsă 

penală. 

Instituţia liberării de răspundere penală desemnează, de regulă, săvîrşirea de către persoană 

pentru prima dată a unei infracţiuni mai puţin grave sau de gravitate medie. Liberarea de 

răspundere penală poate fi aplicată atît în faza intentării dosarului penal, urmăririi penale, cît şi în faza 

dezbaterilor judiciare pînă la emiterea sentinţei de condamnare. Liberarea de pedeapsă este posibilă 

numai din momentul pronunţării sentinţei sau în etapa executării ei. 

Legislaţia rusă în vigoare prevede următoarele cazuri de liberare de răspundere penală: 

- în legătură cu căinţa activă (art. 75 CP); 
- în legătură cu împăcarea cu victima (art. 16 CP); 
- în legătură cu schimbarea situaţiei (art. 77 CP); 
- prescripţia răspunderii penale (art. 78 CP); 
- amnistia (art. 85 p. 2 CP); 
-  în legătura cu aplicarea faţă de minori a măsurilor de educare (art. 90 CP); 

- în alte cazuri, prevăzute în Partea speciaiă a Codului penal al Rusiei. 
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  XII. VÎRSTA SUBIECTULUI RĂSPUNDERII PENALE ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT 

 

Problema vârstei subiecţilor de drept penal are o importanţă deosebită în tratarea 

răspunderii penale a minorilor. Prin subiect activ al infracţiunii se înţe lege persoana care 

întruneşte condiţiile legale în care poate fi trasă la răspundere penală pentru săvârşirea 

infracţiunii şi aplicarea unei sancţiuni penale. 

„Dreptul penal român, proclamând umanismul - ca fiind unul din principiile sale fundamentale, 

atribuie, pe baza unui principiu, un conţinut nou şi de o deosebită importanţă vârstei persoanelor în 

reglementarea diferitelor situaţii de drept penal"270. 

Prin Codul penal intrat în vigoare la 1 ianuarie 1968 e luată în considerare vârsta, în raport, în 

primul rând, cu persoanele care vor săvârşi fapte prevăzute de legea penală, subiecţi activi, atât în 

cuprinsul normelor ce stabilesc existenţa sau inexistenţa răspunderii penale în conformitate cu 

art.50 Cod penal, cât şi în cadrul normelor privitoare la tratamentul sancţionator şi la 

individualizarea sancţiunilor de drept penal. 

Codul penal în vigoare ţine de asemenea cont de elementul vârstă şi în raport cu persoanele 

care ar putea deveni victime ale unor fapte prevăzute de legea penală (subiecţi pasivi). Astfel, uneori 

vârsta subiecţilor pasivi constituie o condiţie esenţială pentru existenţa infracţiunii (art. 199 - 

seducţia; art.22 - corupţia sexuală), alteori o cauză de agravare a pedepsei art. 197 alin.2 - violul 

asupra victimei care nu îndeplineşte vârsta de 14 ani) sau de atenuare (art. 177 - pruncuciderea). 

Potrivit Codului penal, minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu răspund penal; minorii 

care au vârsta între 14-16 ani răspund penal, numai dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu 

discernământ, iar minorii care au împlinit vârsta de 16 ani răspund penal (art.99 Cod penal). 

Legiuitorul nostru condiţionează minorului în vârstă de la 14 la 16 ani, fiind o chestiune de 

fapt, această chestiune va trebui soluţionată, în fiecare caz concret, discernământul urmând a fi 

stabilit în mod temeinic, prin mijloacele legale obişnuite prin care se probează atât faptele ce 

constituie latura obiectivă a infracţiunii imputate, cât şi latura ei subiectivă, raportată la persoana 

subiectului infracţiunii272. 

în practica judiciară se întâmplă uneori ca unele instanţe judecătoreşti, deşi preocupate să 

răspundă la întrebarea dacă infractorul minor este responsabil în raport cu fapta concret 
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săvârşită, nu fac totuşi tot ceea ce este necesar pentru a stabili pe cale ştiinţifică şi în mod 

complet adevărul în această privinţă. 

Instanţa de judecată va putea lua, faţă de un minor care a săvârşit o faptă prevăzută de legea 

penală, una dintre măsurile educative prevăzute de Codul penal sau îi va putea aplica o pedeapsă, 

în condiţiile şi limitele prevăzute de lege numai după ce se va stabili în mod temeinic că minorul cu 

vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani a săvârşit fapta cu discernământ. 
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XIV. STAREA DE NECESITATE ÎN DREPTUL PENAL COPARAT 

 

1. Extrema necesitate în Germania 

2. Extrema necesitate în Franţa  

 

Codul penal german dispune două modalităţi ale extremei necesităţi: 

2) extrema necesitate în cazul lipsei ilegalităţii (art.34 CP);  
3) extrema necesitate ce exclude sau reduce vinovăţia. 

Conform art.34 CP german, se consideră extrema necesitate 
legală, atunci cînd persoana „comite o faptă pentru preîntîmpinarea unui pericol real, ce ar aduce 

atingere vieţii, sănătăţii, libertăţii, onoarei, proprietăţii, neînlăturabil pe altă cale; iar apărarea 

interesului respectiv prezintă o valoare mai mare decît cel căreia i s-ar fi adus atingere", în teoria 

dreptului penal german sunt stabilite următoarele semne ale extremei necesităţi; 

- existenţa pericolului social; 
- pericolul social să fie real; 
- imposibilitatea înlăturării lui pe calc legală; 
- să se atenteze la orice valori sociale ocrotite de legea penală; 
- voinţa să fie îndreptată spre înlăturarea pericolului. 
Deci, caracteristic pentru extrema necesitate este faptul că cel ce întreprinde astfel de măsuri 

acţionează fără vinovăţie. 

Extrema necesitate ce exclude sau reduce vinovăţia se consideră atunci cînd persoana săvîrşeşte o 

faptă ilegală în condiţiile unui pericol real pentru viaţa şi sănătatea sa, a rudelor sau a persoanelor 
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apropiate şi acţionează rară vinovăţie. în cazul dat, legea nu indică necesitatea concordanţei dintre 

caracterul apărării şi pericolul social al faptei. Acest dualism al institutuţiei extremei necesităţi invocă 

multe discuţii printre juriştii teoreticieni germani. De multe ori practica judiciară  aplică cea de a 

doua formă a extremei necesităţi, deoarece condiţiile sunt mai privilegiate. 

În Franţa, pînă la adoptarea noului Cod penal (1992), starea de necesitate nu era prevăzută în 

calitate de circumstanţă ce înlătură caracterul penal al faptei. La sftrşitul sec. al XlX-lea practica 

judiciară a început să absolve de răspundere penală persoanele în stare de extremă necesitate, în 

legătură cu lipsa vinovăţiei. Această poziţie a fost susţinută de instanţele de apel din Franţa, iar în 

1958 Curtea de Casaţie din Franţa a adoptat o hotărîre, prin care recunoştea starea de necesitate 

drept cauză ce absolvă de răspundere penală. Sunt stabilite următoarele condiţii ale stării de 

necesitate: 

1) pericolul social să fie real; 
2) natura pericolului poate fi diferită; fizică, morală sau materială; 
3) nu există o altă cale de înlăturare a pericolului; 
4) valoarea daunei pricinuite să nu depăşească costul valorilor salvate; 
5) persoana ce acţionează în stare de necesitate să nu aibă  

antecedente penale. 
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XV. MECANISMUL DE REALIZARE A RĂSPUNDERII PENALE 

 

În  cadrul raportului juridic penal, răspunderea penală se realizează în forme şi modalităţi diferite, în 

funcţie de natura infracţiunii săvârşite, de pericolul ei social, de periculozitatea şi particularităţile 

făptuitorului. 

    Realizarea răspunderii penale înseamnă realizarea drepturilor şi obligaţiilor corelative ale subiecţilor 

raportului juridic penal prin intermediul raportului juridic procesual penal. în contextul drepturilor şi 

obligaţiilor corelative, dominant apare dreptul statului de a aplica o sancţiune celui care a săvârşit 

infracţiunea şi de a-1 constrânge să o execute. Prevederea în lege a sancţiunilor penale, aplicarea şi 

punerea lor în executare prin intermediul organelor de stat competente pun în mişcare mecanismul 

de realizare a răspunderii penale. 

    Făcându-şi apariţia în cadrul raportului juridic penal de conflict, răspunderea penală nu este 

realizată momentan. Stingerea momentană a răspunderii penale are loc doar în două cazuri: ca 
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rezultat al decesului infractorului sau prin executarea pedepsei capitale". în celelalte cazuri realizarea 

răspunderii penale are loc în anumite forme corespunzătoare etapelor procesului de realizare. 

     O primă etapă pe care o parcurge răspunderea penală în realizarea sa este cuprinsă între  

momentul săvârşirii infracţiunii şi cel al începerii urmăririi penale. În această etapă organele 

competente întreprind acţiuni în vederea identificării faptei şi a făptuitorului, pentru a se aprecia dacă 

fapta săvârşită are caracter penal şi dacă există temei al răspunderii penale. 

     A doua etapă - etapa tragerii la răspundere penală  a persoanei vinovate de săvârşirea infracţiunii - 

începe din momentul pornirii urmăririi penale şi până la terminarea acesteia. Realizarea răspunderii 

penale în această etapă are loc în forme şi în condiţii reglementate detaliat de normele dreptului 

procesual penal: 

       - aplicarea restricţiilor de natură procesual-penală faţă de persoana bănuită (învinuită) de 

săvârşirea infracţiunii, materializată, de regulă, în măsurile preventive (art. 175 din CPP al RM); 

       - liberarea necondiţionată de răspundere penală (de exemplu, expirarea prescripţiei tragerii la 

răspundere penală). 

       După  cum se poate observa, în această etapă drepturile şi obligaţiile corelative pe care 

răspunderea penală le presupune se conturează, îmbracă forme concrete. în acest sens, unii autori 

consideră că aceasta ar fi prima etapă în realizarea răspunderii penale". 

   A treia etapă - etapa condamnării - începe din momentul terminării urmăririi penale şi până la 

momentul în care hotărârea de condamnare (sau prin care se pronunţă o altă soluţie) rămâne 

definitivă. În această etapă dreptul statului de a pedepsi se materializează în sancţiunea aplicată 

concret în cauză, prin hotărârea de condamnare. Deşi realizarea răspunderii penale în cadrul acestei 

etape ar putea avea loc şi în alte forme: 

      -  liberarea de pedeapsă penală (prescripţia executării sentinţei de condamnare etc); 

      -  condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 

     A patra etapă - etapa executării pedepsei penale - începe, de regulă, din  momentul în care 

hotărârea de condamnare rămâne definitivă şi durează  până ce această sancţiune a fost executată 

efectiv sau considerată executată 

 în temeiul legii. în cadrul acestei etape răspunderea penală se realizează în  următoarele  forme: 

      -   în forma restricţiilor, determinate de specificul raporturilor execuţional-penale; 

      -   în forma înlocuirii părţii neexecutate din pedeapsă cu  o pedeapsă mai blândă sau mai aspră (în 

cazul sustragerii cu rea-voinţă de la executarea  pedepsei stabilite); 

      -  în forma liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen. 

      A cincea etapă - antecedentele penale (consecinţa răspunderii penale) - este cuprinsă între 

momentul terminării executării pedepsei şi  momentul în care intervine reabilitarea. Deşi în această 

etapă răspunderea nu mai îmbracă forme concrete, ea continuă să existe sub forma unor interdicţii pe 

care persoana ce a fost condamnată le suportă chiar după executarea sancţiunii penale şi sub  forma 

asistenţei postpenale, care are scopul de reintegrare socială deplină1". 
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              Important este că raportul juridic de răspundere penală se realizează doar în cadrul  raportului 

juridic penal  de conflict, adică din momentul săvârşirii infracţiunii şi până la stingerea sau ridicarea 

antecedentelor penale în ordinea stabilită de lege. 
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XVI. ROLUL PEDEPSEI CU MOARTEA ÎN SISTEMUL PEDEPSELOR ÎN DREPTUL PENAL 

COMPARAT 

 

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 1995 în 72 de ţări ale lumii. Dar o altă serie de ţări, 

dimpotrivă, au lărgit sfera de aplicare a acestui tip de pedeapsă. 

În Anglia, pedeapsa cu moartea poate fi aplicată pentru comiterea a trei infracţiuni: pentru trădarea 

suveranului sau a statului, pentru piraterie şi pentru arderea corăbiilor, porturilor, depozitelor regale - 

pentru care răspunderea este prevăzută de legile a^' ., >ate încă în secolele XV-XIX. 

Conform legislaţiei engleze, pedeapsa cu moartea nu poate fi aplicată minorilor şi femeilor 

gravide. în primui caz vinovatul este privat de libertate pe un anumit termen, în cel de al doilea 

caz, pedeapsa cu moartea este înlocuită cu detenţiunea pe viaţă.  

Insă pe parcursul a mai multor ani în Anglia pedeapsa cu moartea nu este aplicată. Pedeapsa cu 

moartea pentru omorul unei persoane a fost abolită în anul 1970. 

În SUA pedeapsa cu moartea este prevăzută de legislaţia federală şi legislaţia a 38 de state 

federale. Cîţiva subiecţi ai federaţiei o tot abrogau, apoi o adoptau din nou. Ultimul stat care a 

reintrodus acest tip de pedeapsă a fost, în 1995, statul New York. în SUA anual se anunţă cîte 250-

300 de cazuri de pedeapsă cu moartea. Anul 1997 a fost anul record, cînd în state s-a aplicat de 74 de 

ori această pedeapsă, tot atîtea cîte au fost aplicate în perioada anilor 1976-1987.' Astfel, de exemplu, 

în Statele Unite, în anul 1994 numărul de infracţiuni, pentru care a fost stabilită pedeapsa cu 

moartea, a crescut pînă la 60. 

Limitele de aplicare a pedepsei cu moartea nu sunt aceleaşi.  

Dacă, potrivit legislaţiei federale, pedeapsa cu moartea poate fi aplicată în 60 de cazuri (pentru 

spionaj, trădare de ţară, omor grav ş.a.), atunci în baza legislaţiei unor state federale, pedeapsa cu 

moartea poate fi aplicată în 2-4 cazuri. în cazuri generale, pedeapsa cu moartea în state poate fi 

aplicată pentru omucidere gravă, răpire de oameni cu scop de recompensă, viol în situaţii agravante, 

perversiune sexuală a minorilor, silirea unei femei la căsătorie şi altele cîteva. 

În Codul legilor SUA, în titlul 18, este reglementată aplicarea pedepsei cu moartea. Pedeapsa cu moartea 

se aplică pe teritoriul acelui stat, unde judecata federală a condamnat vinovatul. Dar dacă în acest 

stat pedeapsa cu moartea este abolită, atunci condamnatul este transferat în acel stat, unde aceasta 

există, iar realizarea acestui tip de pedeapsă se aplică prin metodele existente în statul în care a avut 

Ioc judecata (injecţia, camera de gaz, scaunul electric, împuşcarea, spînzurarea). 
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Pedeapsa cu moartea în SUA poate fi aplicată şi femeilor. în baza legislaţiei federale, pedeapsa 

cu moartea nu se aplică femeilor însărcinate (în majoritatea statelor), dar se amînă pînă la sfîrşitul 

sarcinii. 

Numărul de pedepse penale aplicate diferă de la stat la stat. Conform datelor mai recente, în 

ultimii 22 de ani 67% din cazurile de condamnare la moarte, revin la 9 state sudice. Lideri tradiţionali 

în acest sens sunt statele Texas şi Florida. 

În ciuda încercărilor unor state dezvoltate, de exemplu SUA, de a umaniza aplicarea acestei 

pedepse, ea continuă să rămînă cea mai crudă şi mai inumană. 

Pedeapsa detenţiunii pe viaţă există, actualmente, în toate sistemele de drept, de-a lungul timpului, 

fiind exprimată prin diferite noţiuni, expresii, termeni: închisoare pe viaţă, închisoare pe timp nelimitat, 

detenţiunea pe viaţă, închisoare ori detenţiune pe timp nedeterminat, pedeapsă perpetuă, pedeapsă 

permanentă, pedeapsă cu durată nedeterminată. 

Atestăm faptul că expresia detenţiune pe viaţă sau închisoare pe viaţă are semnificaţii diferite în 

funcţie de ţară. Variază mult şi fonnele aplicării detenţiunii pe viaţă. Majoritatea ţărilor în care se 

aplică această pedeapsă (România, Canada, Japonia, SUA, Franţa, Austria, Germania etc.) prevăd că 

condamnatul privat de libertate pe un termen nedeterminat poate fi eliberat după o anumită 

scurgere de timp şi în prezenţa unor condiţii. 
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DREP PENAL COMPAFRAT - SEMINARII 

 

I. COMPLICITATEA ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT 

 

Instituţia complicităţii este una dintre cele mai vechi instituţii ale dreptului comun englez. Iniţial, 

studiul privind complicitatea era prevăzut numai în cazul feloniei. Asupra altor categorii de 

infracţiuni nu se răsfrîngeau normele complicităţii. Odată cu creşterea rolului dreptului statutar în 

Anglia şi SUA, normele de drept comun au fost modificate. 

Pînă Ia adoptarea Legii privind dreptul penal în Anglia (1962), instituţia complicităţii era 

prevăzută de normele de drept comun. Participanţii la complicitate erau consideraţi autorul şi 

complicele. Autorul, Ia rîndul său, era: autor de rangul /, adică persoana care executa nemijlocit 

fapta, şi autor de rangul II, persoanele care-î ajutau pe infractor. 
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In doctrina engleză prin complicitate se înţelege acţiunea a două sau mai multe persoane pentru 

realizarea intenţiei criminale. Termenul complice se foloseşte şi în prezent, dar unii autori îi atribuie la 

această categorie pe toţi participanţii la infracţiune, iar a lţ i i  - numai pe complice şi pe instigator. 

în doctrină, prin autor se înţelege persoana care înfăptuieşte nemijlocit, total sau parţial, 

infracţiunea, prin folosirea diverselor mijloace, 

Conform ştiinţei contemporane engleze, complicitatea este posibilă atît în prezenţa autorului, cit şi 

în lipsa acestuia. Complicitatea este posibilă pînă în momentul comiterii faptei, şi nicidecum după 

aceasta. 

Conform dreptului comun englez, toţi participanţii suni: pedepsiţi la fel ca şi autorul. 

Persoana nu va fi supusă răspunderii penale pentru complicitate, dacă va renunţa benevol la 

săvîrşirea infracţiunii. Renunţarea trebuie să se facă la momentul săvîrşirii crimei sau pînă la momentul 

survenirii consecinţelor negative. Această regulă este formulată în doctrină, de aceea, în unele 

cazuri prevăzute expres de lege, refuzul benevol nu exclude răspunderea penală. Din punct de 

vedere al laturii subiective, pentru infracţiunile intenţionate, complicitatea presupune unitatea de 

intenţii ale participanţilor la momentul săvîrşirii infracţiunii. Conform dreptului englez, complicitatea 

este posibilă şi în cazul infracţiunilor din imprudenţă. Esenţial este ca survenirea consecinţelor 

negative să fi fost cuprinsă în voinţa infractorului pînă la începerea activităţii infracţionale. Intenţia 

directă nu reprezintă neapărat o formă de legătură între complici. Pentru aceasta este suficientă 

„posibilitatea prevederii" de către alţi participanţi că autorul a comis anume  acest tip de 

infracţiune. 

Nu de fiecare dată intenţia comună cuprinde şi semnul ilegalităţii. Intenţia poate fi legală, iar 

realizarea acesteia se poate solda cu săvîrşirea unei infracţiuni imprudente, ce va duce la 

răspunderea penală a tuturor participanţilor. 

Complicitatea în dreptul penal american se întîlneşte sub denumirea de înţelegere 

criminală. Conform dreptului comun, complicitatea este posibilă numai în cazul feloniei. 

Participanţii în dreptul penal american sunt: autorul, complicele şi instigatorul. Executorii pot 

fi de gradul I şi de gradul II, iar complicii - pînă şi după comiterea faptei penale. 

Executorul de gradul I săvîrşeşte nemijlocit atentatul. Executorul de gradul II îl ajută, adică 

este persoana care într-o măsură mai mare sau mai mică contribuie la săvîrşirea faptei, cu toate că 

el nu realizează elementul material. Conform dreptului comun, executorilor de gradul I şi II le este 

incriminată aceeaşi vinovăţie, dar ei vor răspunde separat, iar complicele va fi supus răspunderii 

numai după ce va fi condamnat măcar un executor. 

În urma reformei dreptului penal în SUA, această divizare a autorilor infracţiunilor şi -a pierdut 

însemnătatea juridică. Legislaţia penală a statelor federate nu foloseşte categoriile enumerate 

mai sus. În conformitate cu recomandările Codului penal model (1962), codurile penale ale statelor 

stabilesc, de obicei, divizarea participanţilor 

în autori şi complici la infracţiune. 

În dreptul penal american, ca şi în Anglia, complicitatea este posibilă atît în cazul intenţiei, cît şi în 

cazul imprudenţei. Spre exemplu: pe o trasă rutieră doi şoferi de autoturisme au organizat o goană, 



 35 

în urma căreia unul dintre ei a doborît un pieton. Cel de-al doilea şofer va răspunde în calitate de 

complice pentru imprudenţă. 

Autor în dreptul penal american este considerată nu numai persoana care înfăptuieşte 

nemijlocit latura obiectivă a infracţiunii, ci şi aceea care foloseşte aşa-numitul "agent nevinovat" 

(copil, bolnav, iresponsabil) sau o persoană, în ale cărei acţiuni lipseşte vinovăţia. 

în Codurile penale ale unor state federate, participanţii sunt divizaţi în instigatori şi complici, iar în 

alte state această divizare lipseşte. 

Ştiinţa penală japoneză divizează complicitatea în obligatorie, cînd fapta criminală nu poate fi 

comisă de un singur infractor, şi benevolă, cînd acest fapt este posibil. 

Codul penal al Japoniei în Partea Generală prevede varianta benevolă. 
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II. SCOPURILE DE BAZĂ ALE PEDEPSEI ÎN DPC 

 

Concomitent domină două concepţii privind scopul pedepsei: 

1) concepţia contemporană neoclasică; 
2) concepţia noii apărări sociale. 

Adepţii primei concepţii afirmă două scopuri de bază ale pedepsei." răzbunarea şi ameninţarea. 

Totodată, gravitatea pedepsei trebuie să corespundă gravităţii faptei comise. Pedeapsa se 

consideră executată atunci cînd ea este aplicată în strictă conformitate cu sentinţa, fără a o 

substitui ulterior cu o pedeapsă mai blîndă, fără a schimba regimul de detenţie sau a acorda alte 

privilegii. 

Adepţii concepţiei noii apărări sociale nu sunt de acord cu astfel ie afirmaţii. Ei văd scopul 

pedepsei în reeducarea şi corectarea condamnatului. 

Dacă apelăm la alte izvoare ale dreptului penal francez, observăm că codul de procedură penală 

(1958) formulează unele scopuri ale pedepsei. 

Astfel, persoanele condamnate pentru omorul unui minor (pînă la 5 ani) sau condamnate 

pentru omor însoţit de violarea victimei îşi xecută pedeapsa în instituţiile penitenciare ce 

permit adaptarea Iterioară medicală şi psihologică. 

Un astfel de privilegiu, cum ar fi permisiunea de a părăsi instituţia penitenciară pe timp scurt, are 

drept scop „pregătirea adaptării sociale sau profesionale, păstrarea relaţiilor cu familia" (art. 

723 CPP). Despre readaptarea socială se vorbeşte şi în a lte articole ale CPP francez (art. 

7 21 - 1   CPP). în legătură cu acest fapt dorim să menţionăm un aspect important, specific 

dreptului penal francez: legislatorul pune accent pe scopul resocializării condamnatului, din 

care motiv au şi fost introduse unele instituţii în dreptul penal, cum ar fi: unele forme noi ale 

pedepsei închisorii, instituţia probaţiunii etc. Readaptarea socială a condamnaţilor înseamnă 

adaptarea infractorului la condiţiile din societate, „reîntoarcerea" lui în mediul social. 

Potrivit definiţiei înscrise în art. 52 CP român, pedeapsa este o  măsură de constrîngere şi un 

mijloc de reeducare a condamnatului. În cadrul sancţiunilor de drept penal, pedeapsa, care este 

singura 

sancţiune penală menită să asigure restabilirea ordinii de drept  încălcate prin săvîrşiri de 

infracţiuni, ocupă un loc esenţial. 

Scopul pedepsei este prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni. în literatura juridică română1 se face 

distincţie între scopul imediat al pedepsei şi scopul mediat al acesteia, relevîndu-se că prevenirea 

săvîrşirii de noi infracţiuni nu se rezumă numai la împiedicarea condamnatului de a repeta alte 

încălcări ale legii penale, dimensiune ce vizează aşa-numita "prevenţie specială", dar şi la 

atenţionarea celorlalţi destinatari ai legii penale de a nu comite astfel de încălcări, dimensiune ce 

vizează aşa-numita "prevenţie generală". Scopurile pedepsei sunt: 

- intimidarea, retribuirea; readaptarea condamnaţilor la o conduită de respectare a  
dispoziţiilor legii penale.2 

   In izvoarele doctrinare engleze de drept penal, pedeapsa adesea este determinată ca 

pricinuirea de suferinţă unei persoane care a comis infracţiunea. 
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In legislaţia mai multor state scopurile pedepsei sunt formulate indirect. în Codul penal Model 

al SUA (1962) sunt formulate scopurile de aplicare a deciziei cu privire Ia pronunţarea sentinţei:  

a) prevenirea comiterii unor eventuale infracţiuni; 
b) influenţa asupra corectării şi restabilirii sociale a personalităţii infractorului şi altele (pct. 2 art. 

I.02).3 
Enumerarea indirectă a scopurilor de bază ale pedepsei poate fi regăsită şi în legislaţia 

americană în vigoare. 

Astfel, în Partea II, secţ. 18 din Codul de legi al SUA, printre factorii determinanţi de stabilire a 

pedepsei sunt: participarea la respectarea 

legii, abţinerea de la comiterea unei infracţiuni. Doctrina penală a SUA a suferit în întregime influenţa 

teoriilor de bază ale pedepsei, analizate în dreptul penal englez. In cursurile de drept penal 

american, în ministerul de justiţie american şi în alte izvoare adesea sunt numite patru scopuri de 

bază ale pedepsei: răsplata, intimidarea, privarea infractorului de posibilitatea de a comite noi 

infracţiuni, corecţia. 

Totodată, răsplata este un scop ne-utilitar, adică nu include, în comparaţie cu celelalte trei, 

pedepsirea unui anumit „folos". Intimidarea generală şi particulară este îndreptată spre 

prevenirea infracţiunilor din partea unei sfere nedeterminate de oameni  sau a celui mai vinovat, 

care este supus pedepsei. Corectarea înseamnă acea schimbare a comportamentului 

infractorului, prin care acesta sau renunţă în general la comiterea infracţiunilor sau nu Ie comite 

aşa de des.1 

În ultimii ani în SUA s-au făcut încercări de a elabora o teorie unică a pedepsei, ce ar împăca 

adepţii tuturor concepţiilor. Totodată se subliniază faptul că un anumit scop de pedeapsă poate 

comporta o importanţă mai mare sau mai mică în funcţie de perioada de timp, dar şi de faptul ce 

organ aplică pedeapsa. în realitate, legiuitorul dă prioritate unor anumite scopuri, judecătorii - 

altora, organele de drept - cu totul altor scopuri. 

În conformitate cu art. 2 alin. 7 CP al Rusiei, pedeapsa nu poate avea ca scop cauzarea de 

suferinţe fizice sau înjosirea demnităţii umane. Cu toate acestea, pedeapsa penală nu exclude 

suferinţele morale (cu condiţia ca acestea să nu fie produse în urma comportamentului crud sau 

violenţei). Suferinţele morale presupun căinţa sinceră şi ispăşirea vinei. 
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III. PEDEPSELE PRINCIPALE ŞI COMPLEMENTARE ÎN DPC 
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In Codul penal al Germaniei sunt prevăzute categoriile pedepselor, precum şi măsurile de 

siguranţă. Pedepsele penale în Germania sunt divizate în: 

- principale; 
- complementare; 
- consecinţe negative. 
Din categoria pedepselor principale fac parte: pedeapsa închisorii (art. 38, 39) şi amenda bănească 

(art.40-43), Pedeapsa cu moartea în Germania a fost abolita prin art. 102 din Constituţia Germaniei 

(1949). 

La cele complementare se atribuie numai una - interdicţia de a conduce un mijloc de transport 

(art.44 CP). 

Pedeapsa închisorii (art. 38 CP) poate fi pe un termen de la o lună pînă la ] 5 ani sau detenţiunea pe 

viaţă. Termenul pedepsei închisorii în cazul unui cumul de sentinţe nu poate depăşi 15 ani (art.54 CP). 

Conform art. 47 CP german, în unele cazuri excepţionale instanţa poate aplica pedeapsa închisorii 

pe un termen scurt (pînă Ia 6 luni) atunci cînd unele circumstanţe, ce se referă la fapta infracţională 

şi persoana infractorului, duc în mod inevitabil la aplicarea pedepsei închisorii pentru influenţarea 

asupra comportamentului acestei persoane sau pentru apărarea ordinii de drept. 

Detenţiunea pe viaţă poate fi aplicată pentru săvîrşirea infracţiunilor prevăzute în Partea 

specială a Codului penal. Actualmente, asemenea articole sunt 14 la număr: pregătirea unui 

război agresiv (art. 80), trădarea de patrie (art. 94), trădarea statului federativ (art. 81), jaful, urmat 

de moartea victimei (art.251) etc. 

In privinţa minorilor, pedeapsa închisorii se aplică numai în cazurile în care măsurile educative s-au 

dovedit a fi ineficiente sau minorul a săvîrşit o faptă ilegală gravă (art. 17 din Legea despre 

judecătoriile pentru minori). 

Amenda bănească (art.40 CP) se stabileşte în cote sau în tarife zilnice. Aceste tarife se 

stabilesc, luîndu-se în considerare starea 

materială a persoanei. Mărimea amenzii, conform CP german, este minimum de 10 mărci şi 

maximum de 600 000 de mărci. 

Codul penal german prevede posibilitatea aplicării concomitente a două pedepse principale. 

Astfel, amenda poate fi aplicată concomitent cu detenţiunea pe viaţă sau cu pedeapsa închisorii pe 

un termen nu mai mic de doi ani,' Conform art.41 CP, dacă persoana. în urma săvîrşirii infracţiunii s-a 

îmbogăţit, atunci odată cu privaţiunea de libertate i se poate aplica şi amenda bănească, luîndu-se 

în considerare situaţia materială a acesteia. Executarea pedepsei amenzii poate fi eşalonată sau 

amînată pe un termen anumit (art. 42 CP). în caz de neachitare a amenzii, aceasta poate fi înlocuită 

cu pedeapsa închisorii, conduc în du-se de următoarea regulă: un tarif zilnic va fi egal cu o zi 

privaţiune de libertate. 

Sistemul de pedepse în Franţa este stabilit după gravitatea  infracţiunilor, corespunzînd 

împărţirii tripartite a acestora în crime, 
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delicte şi contravenţii, ele fiind Ia rîndul lor pedepse criminale, delictuale şi pedepse 

contravenţionale. 

Cele mai aspre sunt pedepsele pentru săvîrşirea crimelor, care se împart în: 

- cu termen; 
- fără termen. 

Pentru săvîrşirea crimelor, persoanelor fizice li se poate aplica: 

- detenţiunea pe viaţă; 
- pedeapsa închisorii pe un termen de la 10 ani pînă la 30 

de ani. 
Pedepsele corecţionale sunt: 

- închisoarea pînă la 10 ani; 
- amenda; 
- ziua-amendă; 
- munca în folosul comunităţii; 
- privarea de unele drepturi. 

în privinţa cetăţenilor străini, care au comis infracţiuni sau delicte, poate fi aplicată pedeapsa cu 

expulzarea. 

Pedepsele contravenţionale sunt: amenda şi privarea sau limitarea unor drepturi. 

Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele categorii de pedepse: 

- amenda; 
- confiscarea bunurilor care au servit la comiterea  

infracţiunii; 
- dizolvarea; 
- interzicerea activităţii pe o perioadă determinată; 
- excluderea temporară sau definitivă din pieţele publice; 
- punerea sub supraveghere juridică (termen maximum - 

5 ani); 

- afişarea hotărîrii sau publicarea ei în presa. 

După intrarea în vigoare a noului Cod penal francez (1994), s-au înregistrat deja cazuri de aplicare a 

pedepsei penale persoanelor juridice.' Pentru săvîrşirea crimelor sau delictelor, judecata poate aplica:  

- două pedepse principale, dacă ambele sunt prevăzute în 
sancţiunea articolului, precum şi una sau două pedepse 
complementare; 
-  două pedepse principale; 
- o pedeapsă principală şi una sau mai multe pedepse  

complementare; 

- o singură pedeapsă principală. 

În calitate de pedepse complementare (art. 131-10 CP) pentru crime şi delicte pot fi aplicate 

următoarele pedepse; 

- privarea de anumite drepturi; 
- confiscarea averii; 
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- îngrădirea capacităţii de drept; 
- afişarea hotărîrii judecătoreşti; 
- interzicerea practicării unei activităţi. 

Pedeapsa cu moartea în Franţa a fost abolită printr-o lege special adoptată în 1981. 
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IV. PROBAŢIUNEA ÎN DPC 

 

În documentele ONU probaţiunea este definită ca "suspendarea condiţionată a pedepsei pe o 

perioadă determinată şi stabilirea supravegherii asupra condamnatului pe această perioadă."  

Probaţiunea se aplică unor infractori în funcţie de particularităţile de personalitate, tipul de 

infracţiune comisă şi receptivitate, în relaţie cu un sistem al cărui scop este de a oferi infractorului a 

şansă de a-şi schimba stilul de viaţă, de a se integra în societate fără riscul de a comite noi 

infracţiuni. 

In prezent, instituţia probaţiunii este reglementată în legislaţia multor ţări. 

Pentru ţările din familia de drept continental aceasta constituie o inovaţie. De exemplu, în Franţa 

instituţia probaţiunii a fost introdusă prin dispoziţiile Codului penal din 1992. în Angiia şi SUA însă 

probaţiunea există de-a lungul multor decenii. 

Probaţiunea diferă de la o ţară la alta în funcţie de activităţile desfăşurate. în unele ţări, serviciile 

de probaţiune sunt astfel dezvoltate îneît acoperă întreagă gamă a „muncii de probaţiune". în alte ţări 

însă probaţiunea are rol limitat, spre exemplu, acela de a elabora şi furniza rapoarte pentru instanţele 

de judecată. 

Particularitatea specifică a probaţiunii desemnează substituirea condiţionată a pedepsei (sau 

pedeapsa nu este aplicată, cum este în Anglia, SUA şi Franţa) cu stabilirea unui supraveghetor, care 

exercită controlul asupra comportamentului condamnatului şi îndeplinirea de către ultimul a unor 

condiţii ale probaţiunii, cum ar fi: 

- nesăvîrşirea unor noi infracţiuni; 
- îndeplinirea condiţiilor stabilite de judecata în sentinţă: să urmeze 

un tratament medical; să se înscrie la studii: să nu frecventeze anumite 
locuri; să nu părăsească domiciliul fără voia supraveghetorului; să  
nu procure arme de foc sau alte tipuri de arme; să se prezinte la  
cererea agentului supraveghetor ctc. 

Daca aceste condiţii nu vor fi încălcate, consecinţele de drept ale probaţiunii vor fi liberarea de 

pedeapsă, condamnatul considerîndu-se ulterior ca neavînd antecedente penale. 
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Probaţiunea este, deci, o metodă de sancţionare cu bază socio-pedagogică, caracterizează de o 

combinaţie între supraveghere şi asistare care nu ar fi posibilă, însă, fără existenţa unor servicii de 

probaţiune corespunzătoare. Astfel probaţiunea se poate defini şi prin activităţile sale specifice şi 

prin modalităţile prin care acestea sunt realizate. 

În Anglia instituţia probaţiunii a apărut în 1887 odată cu adoptarea Legii privind executarea 

pedepsei de către condamnaţii care au săvîrşit pentru prima dată o crima. In prezent, normele 

probaţiunii sunt concentrate în Legile din 1948 şi 1967 privind justiţia penală, iar în 1965 au fost 

adoptate Regulile probaţiunii. Imrejurările condamnării condiţionate: liberarea persoanei, 

stabilirea vinovăţiei persoanei în săvîrşirea unei infracţiuni concrete, pedepsirea faptei respective 

cu închisoarea, termenul de încercare, prezenţa factorilor legaţi de starea sănătăţii, vîrstă etc. 

Dacă condamnatul a atins vîrsta de 14 ani, stabilirea probaţiunii este posibilă numai cu acordul 

acestuia. 

Persoana căreia i s-a aplicat probaţiunea este supusă supravegherii din partea unui agent al 

probaţiunii. Conform Legii din 1948, termenul probaţiunii poate fi de la un an pînă la trei ani. 

În SUA instituţia probaţiunii este reglementată atît la nivei federativ, cît şi la nivel de state federale. 

Probaţiunea nu poate fi aplicată persoanelor condamnate la moarte, detenţiune pe viaţă sau la 

pedeapsa închisorii pe termen lung; în unele state mai există şi condiţii suplimentare: lipsa 

antecedentelor penale, achitarea cheltuielilor judecătoreşti etc. 

Durata probaţiunii diferă de la un stat la altul. în unele state durata este stabilită de judecător, iar 

în aite state se consideră că termenul probaţiunii nu trebuie să depăşească termenul pedepsei 

închisorii, tar a treia categorie prevede termenul maxim al probării de cinci ani.  

In Franţa, sistemul probaţiunii a fost preluat din dreptul anglo-american şi introdus ca 

alternativă la pedeapsa cu închisoarea în legislaţia din anul 1975 şi, mai dezvoltat, în cea din 1983. în 

sistemul francez, probaţiunca este animarea executării pedepsei pentru o perioadă de probă prin 

care judecătorul suspendă executarea pedepsei privative de libertate şi o înlocuieşte cu o perioadă 

probatorie care poate să dureze minimum 3 ani şi maximum 5 ani. în timpul acestei perioade, cel 

care este supus unei pedepse probatorii trebuie să-şi respecte obligaţiile generale şi pe cele 

speciale indicate de instanţa de judecată. 

 

 

Bibliografie: 

1. Dongoroz V., Explicaţii teoretice la Codul penal român, partea generală, Bucureşti, Editura 
Academiei, 1969 
2. Mitrache C., Dreptul român. Partea generală, Bucureşti, 1996 
3. Dumitru Baltag, Alexei Guţu, Teoria generală a dreptului, Chişinău, Academia de Poliţie, 2002  
 

 

 



 42 

V. IMPORTANŢA DREPTULUI MUSULMAN ÎN FORMAREA SISTEMULUI DE DREPT 

INTERNAŢIONAL  

Deoarece dreptul musulman reflectă voinţa lui Allah, el cuprinde toate sferele vieţii sociale. în 

sensul larg dreptul musulman determină motivele pe care trebuie să le ştie musulmanul, rangurile 

care trebuie respectate. Astfel el este un sistem islamic unitar de reglementare sociai-nonnativă, 

care include atît norme juridice, cît şi norme nejuridice, în primus rînd normele religioase şi 

obiceiurile. 

Islamul porneşte de la faptul că dreptul existent a venit de la Allah care a fost descoperit prin 

prorocul său Mahomed. Dreptul lui Allah este dat omenirii o dată şi pentru totdeauna, de aceea 

societatea trebuie să se conducă de el şi să nu creeze altul.  

Dreptul musulman ca sistem de norme exprimă voinţa nobilimii musulmane susţinute de stat. 

Codul de norme de drept şi teologice (Şariatul) s-a format în Califatul Arab pe parcursul secolelor 

VII-X în baza religiei musulmane - islamul. 

Dreptul musulman se împarte în 2 părţi: prima indică linia de comportament al musulmanului faţă 

de semenii săi, iar a doua prescrie îndatoririle fată da Allah. 

Funcţia principală a dreptului musulman constă în păstrarea legăturilor indisolubile dintre 

legislaţia musulmană şi sursele ei primare. Diferenţa dintre ştiinţa juridică musulmană şi cea civilă 

constă în faptul că sistemul juridic musulman îşi are sursa în Coran şi consideră dreptul un rezultat al 

dispoziţiilor divine, dar nu un produs a! conştiinţei omeneşti şi al condiţiilor sociale. 

Actualmente sistemele juridice din ţările musulmane au suferit modificări considerabile, 

deoarece importanţa, sfera de acţiune şi ponderea dreptului musulman s-au diminuat, iar însuşi 

dreptul a asimilat cîte ceva din codificările europene, de exemplu Egiptul, Sudanul, Yemenul, 

Emiratele Arabe Unite etc. au renunţat definitiv la judecătoriile musulmane. 

Dreptul penal musulman este bazat pe deosebirea dintre pedepsele ferm stabilite şi cele 

discreţionare. La măsurile de pedeapsă stabilită se condamnă pentru următoarele infracţiuni: 

omor, furt, jaf armat, revoltă. Judecătorului i se acordă o mare libertate de apreciere şi un şir de 

norme din acest drept au fost create anume pe această cale.  

Deşi islamul este cea mai tînără dintre cele trei religii mondiale (creştinism, budism), el are o 

largă răspîndire. Conform diferitelor calcule, în lume trăiesc de la 750 pînă la 900 milioane de oameni 

care confesează islamul. 

Dreptul musulman, bazat pe postulate incontestabile, dau sistemului statornicie. Juriştii musulmani 

condamnă tot ce este accidental şi indeterminat. După structura lor, normele de drept formulate de 

aceşti jurişti sunt bazate întotdeauna pe factorii exteriori, momentele psihologice fiind excluse 

conştient din examinare. 
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VI. IDEILE DE BAZĂ ALE TEORIEI ANTROPOLOGO-SOCIOLOGICE ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT 

 

Teoria în cauză a servit drept bază pentru cercetarea de mai departe a metodelor biologico-psihologice şi 

sociologice în domeniul criminologiei. In lucrările sale Crima, Femeia criminală şi prostituată, C. 

Lombroso analizează interdependenţa situaţiei sociale, politice, economice (studiile, sărăcia, 

alcoolul), cum influenţează aceasta asupra nivelului criminalităţii şi conchide că la baza comportamentului 

infracţional stau mai mulţi factori: climaterici, social-culturali, ereditari etc. 

Cercetările sociologice începute de C. Lombroso au fost continuate de ucenicul său Enrico Ferri 

(1856-1929). Criticînd pentru dogmatism şcoala clasică de drept penal, Ferri propune studierea 

infracţiunii şi infractorului cu ajutorul antropologiei, psihologiei şi statisticii penale. Aceste ştiinţe 

în totalitatea lor formează sociologia penală, care permite astfel rezolvarea problemelor de drept 

penal. 

Ferri a elaborat teoria protecţiei sociale, conform căreia societatea trebuie să se apere de 

infractori pe calea izolării lor. Savantul susţinea ideea aplicării criminalilor unor sentinţe 

nedeterminate, termenul de detenţie real, după Ferri, urmînd să fie stabilit de administraţia închisorii 

în baza studierii personalităţii infractorului. El nega orice autonomie a dreptului penal, pe care 1-a 

inclus în ştiinţa criminologiei. 

Ferri clasifica infractorii în cinci categorii: înnăscuţi, obişnuiţi, alienaţi, ocazionali şi infractori 

pasionaţi. Această clasificare a avut o însemnătate progresistă şi a fost reflectată în legislaţia 

penală a multor ţări. 

Ideile de bază ale acestei şcoli sunt: 

- criminalitatea este predeterminata de factori sooial- 
economici, climaterici şi antropologo-psihologici; 

- persoanele predispuse la comiterea crimelor trebuie 
izolate de societate; 

- scopul pedepsei nu este răzbunarea, ci apărarea societăţii 

de infractori; 

- la stabilirea pedepsei se ia în considerare personalitatea 

infractorului. 
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începînd cu anii 50 ai sec. al XX-lea o însemnătate deosebită a avut-o Teoria noii protejării sociale, 

ideile de bază a îe  acestei teorii fiind formulate de juristul francez Marc Ensaile. Teza de bază a 

acestei teorii este resocializarea, adică adaptarea infractorului la condiţiile şi regimul din societate. 

Adepţii acestei teorii considerau necesar păstrarea dreptului penal şi a consecinţelor sale, a 

principiilor „nu-i infracţiune neprevăzută de lege", despre răspunderea pentru fapta concretă în 

prezenţa vinovăţiei, despre umanizarea pedepselor etc. Această teorie nu poate fi examinată unilateral. 

Ideea resocializării se transformă într-un instrument puternic al politicii penale şi îşi găseşte o susţinere 

în activitatea organelor de drept ale multor ţări. 

Aşadar, la etapa actuală nici una dintre aceste teorii nu există în forma sa naturală. Şi politica 

penală, dacă pretinde a fi contemporană şi ştiinţifică, este "condamnată" la sintetizarea a ceea ce 

este mai bun în teoriile dreptului penal. 
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VII. PRECEDENTUL JUDICIAR ÎN SISTEMUL IZVOARELOR DPC 

 

Precedentul judiciar constituie primul izvor al dreptului penal englez, începînd din sec. al XH-lea, 

judecătorii regali emiteau sentinţe, care au pus bazele dreptului penal. 

Pe parcursul sec.XII-XIII au fost determinate semnele feloniei (categoria infracţiunilor deosebit 

de grave) şi limitele răspunderii ru comiterea ei. 

În sec. al XlV-lea a fost conturată noţiunea misdiminorului :goria infracţiunilor mai puţin 

grave). Răspunderea pentru unele cţiuni se stabilea conform dreptului comun. 

hotărîrile judecătoreşti, în care se menţiona atît categoria unei infracţiuni luată separat, cît şi 

măsura de pedeapsă ce urma să fie aplicată celui vinovat. Unele statute prevedeau pedeapsa 

penală pentru acele infracţiuni, ale căror semne erau determinate în dreptul comun. De exemplu, 

omorul cu circumstanţe agravante s-a considerat pe parcursul unei perioade îndelungate infracţiune 

de drept comun, de aceea definiţia acesteia nu putea fi găsită în nici un statut, pedeapsa în schimb era 

prevăzută de Legea cu privire la infracţiunile împotriva persoanei (1861). Actualmente noţiunea şi 

semnele omorului sunt stabilite în Legea cu privire la omoruri (1957). 

Astfel, dreptul penal englez se bazează pe hotărîrile judecătoreşti publicate în dările de seamă 

judecătoreşti pe parcursul a şapte secole. Multe dintre normele juridico-penale nu au găsit reflectare 

legislativă, iar altele au rămas în forma precedentul judiciar. 
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Judecătoriile engleze formează un sistem ierarhic, în cadrul căruia fiecare judecătorie se află în 

anumite relaţii cu alte judecătorii. 

Indiferent de multiplele reforme, sistemul judecătoresc englez arc un caracter complicat. 

Astfel, în vîrful acestei ierarhii se află Camera Lorzilor, ale cărei hotărîri sunt obligatorii pentru 

toate celelalte judecătorii. 

Pînă la mijlocul anilor '60 Camera Lorzilor era nevoită să respecte propriile sale hotărîri, însă 

începînd cu anul 1966 ea a renunţat ia acest principiu, deoarece stricta respectare a precedentelor 

putea, în unele cazuri, să ducă la inechitate şi la apariţia unor situaţii confuze. 

Un loc deosebit în ierarhia sistemului judecătoresc, îl ocupă Judecătoriile Supreme, deoarece 

ele nu numai că soluţionează cazuri concrete, dar creează şi precedente. 

Din componenţa Judecătoriilor Supreme fac parte: Judecătoria de Vîrf, Judecătoria Regală şi 

Judecătoria de Apel. 

Pe lîngă judecătoriile enumerate, în Anglia funcţionează şi instanţe ierarhic inferioare, care 

soluţionează aproximativ 90% din toate cauzele penale. 

Astfel, în Anglia fiecare judecătorie este obligată să urmeze hotărîrile emise de judecătoriile 

ierarhic superioare. Acestea din urmă pot abroga deciziile instanţelor inferioare, iar în unele cazuri, 

chiar şi deciziile lor adoptate anterior. 

În SUA  precedentul judiciar este atribuit la categoria izvoarelor specifice de drept penal. Cu toate că 

sistemul dreptului american este anglo-ameneari rolul precedentului este redus substanţial de legislaţia în 

vigoare. 

In prezent, rolul precedentului se reduce la interpretarea normelor juridice şi stabilirea regulilor de 

aplicare a unor norme concrete. De exemplu, în 1957 Judecătoria Supremă din SUA a stabilit că 

tribunalul militar nu va trage la răspundere penală soţiile, copiii şi părinţii militarilor, aceştia aflîndu-

se sub jurisdicţia dreptului comun. 

Problema privind interpretarea legii penale îşi găseşte soluţia în opiniile diverşilor jurişti. Iniţial aici 

domina doctrina interpretării exacte, însă în sistemul de drept anglo-american această interpretare s-a 

dovedit a fi ineficientă, deoarece în legislaţia penală persista un vacuum, iar tehnica judiciară era 

departe de a fi ideală. De aceea, în schimbi:! doctrinei în cauză vine doctrina interpretării ample. 

Aceasta a dus Ia extinderea sferei judiciare şi, ca rezultat, la samavolnicie judiciară.1 

Actualmente, interpretarea normelor juridico-penale are ioc după principiul conform căruia legea 

este supusă unei interpretări stricte şi nu se aplică în privinţa dispoziţiilor generale ale Codului 

penal. Acestea trebuie să fie interpretate în conformitate cu sensul exact ai termenului, luîndu-se în 

considerare consolidarea justiţiei şi atingerea scopurilor dreptului penal. 
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