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Curtea Supremà de Justifie
DECIZIE

16 octombrie 2013

mun. Chiçinàu

Colegiul penal al Cur^ii Supreme de Justifie
în componentâ :
Preçedinte
Petru Ursîiche,
Judecàtori
lurie Diaconu, Ion Arhiliuc,
examinînd admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare împotriva
deciziei Colegiului penal al Curtii de Apel Chiçinàu din 08 aprilie 2013, declarate de
procuror, de avocatul Bobeicà Vasile în numele pàrtii vàtàmate Bandalac Aglaia §i de
avocatul Bîtcà Andrei în numele inculpatului

Ràzmerifâ Ruslan Gheorghe, nàscut la
15 aprilie 1982, originar §i locuitor al s. Recea, r-nul
Strà§eni, cetàfean al R . Moldova, farà antécédente
pénale;

în instanfa de fond:
în instanfa de apel:
în instanfa de recurs:

Termenul de examinare a cauzei:
05 iulie 2012-23 ianuarie 2013,
28februarie-08 aprilie 2013,
01 august -16 octombrie 2013;

CONSTATA:
1. Prin sentinta Judecâtoriei Strâ§eni din 23 ianuarie 2013, Râzmerilà Ruslan a
fost condamnât în baza art. 171 alin. (1) Cod penal la 3 ani închisoare, cu executarea
pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, începînd cu 15 iunie 2012.
De la inculpât s-a încasat în beneficiul pareil vàtàmate Bandalac Aglaia
prejudiciul moral în mârime de 3000 lei. în rest, actiunea civilà a fost respinsà.
2. In fapt, instanfa de fond a constatât cà la 12 iulie 2012, în jurul orei 01:00,
inculpatul Ràzmerità Ruslan, aflîndu-se în s. Recea, r-nul Stràçeni, fiind în stare de
ebrietate alcoolicà, a pàtruns în casa pàrjii vàtàmate Bandalac Aglaia, a.n. 1954, din
s. Recea, r-nul Stràçeni, unde a aplicat fa|à de ea constrîngerea fizicà §i psihicà,
profitînd de imposibilitatea acesteia de a se apàra din motivul vîrstei înaintate, i-a
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aplicat cîteva lovituri cu pumnul peste corp §i a sàvîrçit cu ea un raport sexual prin
constrîngere fizicà.
Prin aceste ac^iuni, pàrtii vàtàmate i-au fost provocate vâtàmàri corporale farà
cauzarea prejudiciului sànàtàtii, sub forma de echimoze §i escoria^ii în regiunea
genunchilor de la ambele picioare.
Instaura de judecatà nu a luat în considerare afirma^iile inculpatului câ nu a
sâvîr§it infractiunea incriminatà, deoarece partea vâtàmatà pe parcursul examinàrii
cauzei a dat declaratii concludente, confirmate prin probele administrate pe dosar ci
nu exista temeiuri de a pune laindoialà declaratiile ei.
Instanfa a indicat cà, reie§ind din raportul de expertizà medico-legalà din 19
iunie 2012, vàtàmàrile corporale depistate pe corpul pàrtii vàtàmate corespund
leziunilor caractcristice unui raport sexual sàvîr§it prin constrîngere fizicâ.
Actiunile inculpatului au fost xcalificate în baza art. 171 alin. (1) Cod penal, ca
violul, adicà raportul sexual sàvîrçit prin constrîngere fizicà §i psihicà a pàrjii
vàtàmate, profitînd de imposibilitatea ei de a se apàra.
La stabilirea pedepsei, instanfa a ^inut cont de caracterul §i gradul gravità^ii
infractiunii sâvîr§ite de inculpât, de personalitatea acestuia, cà el este caracterizat
negativ la locul de trai, a sàvîr§it infractiunea în stare de ebrietate, nu are antécédente
pénale.
3. Procurorul a déclarât apel, solicitînd casarea sentintei, rejudecarea cauzei §i
pronuniarea unei noi hotàrîri, prin care inculpatul sa fie condamnât în baza art, 171
alin. (1) Cod penal la 5 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip
semiînchis.
Apelantul a invocat cà instanfa de judecatà nu a ^inut cont cà inculpatul a
comis o infracliune mai putin grava,, inten^ionatà, cu aplicarea violentei, cà lipsesc pe
cauzà circumstance atenuante, fiind prezente doar cele agravante §i anume: sàvîr§irea
infractiunii prin batjocorirea victimei ci sàvîrçirea infractiunii de càtre o persoanâ în
stare de ebrietate alcoolicà, cà la locul de trai inculpatul este caracterizat negativ, iar
anterior, fiind judecat în Federatia Rusa pentru infracliune de jaf, dupa executarea
pedepsei reale nu s-a corectat §i revenind în ^arà nu a întreprins mâsuri de a se intégra
normal în societate dar a continuât activitatea infrac^ionalà §i a comis din nou o crimà
inten^ionatà, cà el nu este angajat în cîmpul muncii, nu are vre-o ocupa^ie, nu
între^inere personae, iar pe parcursul urmàririi pénale §i a cercetàrii judecàtore§ti nu a
recunoscut vinovâlia, nu a récupérât paguba pricinuità pareil vàtàmate §i nu a
înlàturat daunele cauzate.
3.1. A déclarât apel §i avocatul Andrei Bîtcà, solicitînd casarea sentin^ei,
rejudecarea cauzei §i pronuniarea unei noi hotàrîri, prin care inculpatul sa fie achitat.
Apelantul a indicat cà instanfa de fond a luat în considerare doar declaratiile
victimei, care sunt declarative, farà nici un suport juridic §i probatoriu §i a pronuntat
o sentinta bazatà pe presupuneri.
4. Potrivit deciziei Colegiului penal al Curtii de Apel Chi§inâu din 08 aprilie
2013, apelul procurorului a fost respins ca nefondat, admis apelul avocatului, casatà
sentinta în latura pedepsei §i pronuntatâ o noua hotàrîre, potrivit modului stabilit
pentru prima instaura.
Inculpatului Ràzmerità Ruslan, recunoscut vinovat de comiterea infractiunii
prevàzute la art. 171 alin. (1) Cod penal i-a fost stabilità pedeapsa de 3 ani închisoare.

eu suspendarca condi^ionatà a executàrii pedepsei pe un termen de probà de 1 an, în
conformitate cu art. 90 Cod penal.
j (^
în rest, sentinta a fost men^inutà.
-^
"^
Instanl^a de apel a relevât ca cerin^ele vizate în apelul procurorului privind
màrirea termenului închisorii aplicate inculpatului nu sunt argumentate din punct de
vedere juridic, concluziile apelantului fiind subiective §i emotive.
Astfel, sunt nefondate argumentele cà instaura de fond nu a finut cont de lipsa
circumstan|elor atenuante prevàzute de art. 76 Cod penal, pe cînd la lit. a) din acest
articol este exprès indicatà ca circumstantà atenuantâ sàvîr§irea pentru prima data a
unei infi-ac^iuni mai pu^in grave. Cà în actiunile inculpatului sunt prezente doar
circumstance agravante sunt afirmalii declarative §i farà dovezi. Câ pe parcursul
urmàririi pénale ci cercetàrii judecâtoreçti inculpatul nu a recunoscut vina §i nu a
récupérât paguba pricinuità pàrtii vàtàmate este de men|ionat cà inculpatul îçi alege
pozi|ia, modul §i mijloacele de apàrare de sine stàtàtor, fiind independent de instaura,
de alte organe ori persoane. Cà inculpatul la locul de trai este caracterizat negativ §i
cà anterior a fost judecat în Federatia Rusa pentru jaf lipsesc probe, or din
caracteristicile anexate la dosar ci semnate de primar §i çefiil de post rezultà câ
inculpatul este caracterizat pozitiv, iar din revendicarea anexatà la dosar rezultà cà
inculpatul nu a fost tras la râspundere penalà în trecut.
Totodatà, prima instanfa nu a acordat deplinâ eficien^à prevederile art. 7, 61,
75 ci 90 Cod penal, fiind greçit individualizatâ în raport cu prevederile capitolului 7
din Partea generalà a Codului penal. Astfel, instanfa de fond, contrar prevederilor art.
394 alin. (2) Cod de procedurâ penalà, nu a motivât stabilirea pedepsei cu închisoare
ci n-a soluiionat chestiunea privind rationalitatea §i rezonabilitatea condamnàrii
inculpatului eu suspendarca condi^ionatâ a executàrii pedepsei aplicate. ..
Prima instanfa a re^inut ca circumstantà agravantà - sàvîrçirea infrac|iunii în
stare de ebrietate §i ca circumstance atenuante cà inculpatul anterior n-a fost
condamnât, vîrsta lui. Dar, în sentinlà s-a invocat gre§it cà inculpatul este caracterizat
negativ la locul de trai, deoarece conform caracteristicilor oficiale el este caracterizat
pozitiv, fiind men^ionat cà: ,,/a administrafia publicà localà plîngeri la adresa lui nu
au parvenir.
In aceasta ordine de idei, concluzia instantei de a-i aplica inculpatului pedeapsa
cu închisoare este nemotivatà.
.^
Solulionînd chestiunea cu privire la pedeapsâ, instanfa de apel a luat în
considerare prevederile din art. 7, 61, 75, 90 C6d penal, precum §i cele din art. 7, 24,
385, alin. (1), pet. 5), 8) ci alin. (4), 394, alin. (2) Cod de procedurâ penalà, cà
inculpatul este tînàr, anterior n-a fost tras la râspundere penalà, a sàvîrçit pentru
prima data o infracliune mai pu|in grava, este caracterizat pozitiv la locul de trai, cà
infractiunea a fost sàvîrçità în stare de ebrietate alcoolicà.
Instaura de apel a men^ionat cà la urmàrirea penalà au fost comise încàlcàri aie
legii procesual-penale §i afectate drepturile la apàrare a inculpatului. Astfel,
confruntarea între partea vâtàmatà ci învinuitul arestat s-a efectuat la 15 iunie 2012,
în absenta apârâtorului, de§i, conform art. 69 alin. (1), pet. 7) Cod de procedurâ
penalà, participarca avocatului în baza mandatului era obligatorie. în cadrul
prezentàrii persoanei spre recunoaçtere au fost încàlcate prevederile art. 116 alin. (4)
Cod de procedurâ penalà, deoarece pàrtii vàtàmate i-au fost prezentate cetàteni pentru
efectuarea recunoaçterii, pe cînd înainte de pr^zentare, reprezentantui organului de
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urmârire penalà trebuia sa propunà bànuitului sa ocupe locul pe care îl doreçte printre
asistentii procedurali, facînd despre aceasta o men^iune în procesul-verbal, lucruri
care nu au avut loc.
La judecarea cauzei, prima instaura a depà§it limitele învinuirii formulate în
rechizitoriu, încàlcînd prevederile art. 325 alin. (1) Cod de procedurâ penalà. Astfel,
prin sentinlà fapta inculpatului este calificatâ în baza art. 171 alin, (1) Cod penal, fiind
specificat indicile calificativ: .,profitînd de imposibilitatea acesteia de se apàra", pe
cînd în ordonanla de punere sub învinuire §i în rechizitoriu, este men^ionat at indicele
calificativ: „profitînd de imposibilitatea acesteia de a-§i exprima voin^a".
Dat fiind cà, în cursui urmàririi pénale ci judecàrii cauzei, au fost încàlcate
drepturile inculpatului, conform art. 385 alin. (4) Cod de procedurâ penalà, instanfa
de apel a conchis sa reducà pedeapsa aplicatâ inculpatului drept récompensa pentru
aceste încàlcàri §i, ^inînd cont de circumstantele cauzei, de persoanâ inculpatului, de
gravitatea infractiunii sàvîrçite, de influença pedepsei aplicate asupra corectârii §i
reeducârii inculpatului, a concluzionat cà nu este rational ca inculpatul sa execute
pedeapsa cu închisoarea, deoarece în cauzà sunt întrunite condiliile prevàzute de lege
care reglementeazà condamnarea cu suspendarca condi^ionata a executàrii pedepsei,
conform art. 90 Cod penal.
Cu referire la apelul inculpatului §i avocatului instanfa a men^ionat cà starea de
fapt retinutà §i de drept aprèciatà de prima instanfa concorda cu circumstantele
stabilité ci probele administrate în cauzà, analizate §i relevate în cuprinsul sentin^ei,
verificate §i de instanfa de apel.
Sentinta cuprinde elementele definitorii condamnàrii, prevàzute în art. 394
alin. (1) §i (2) Cod de procedurâ penalà.
-- Probele prezentate în çedint? de-judecatà §i puse la baza sentintei,-au fost
ob^inute legal, fiind admisibile §i apreciate conform prevederilor art. 101 Cod penal.
In acest context, instaura de apel a observât cà nu exista temei pentru a da o
noua apreciere probelor ci este solidarà cu concluziile primei instance privind
aprecierea probelor puse la baza sentin^ei.
5. Procurorul a déclarât recurs ordinar, în care solicita casarea deciziei
men1;ionate §i dispunerea rejudecàrii cauzei de càtre instanfa de apel.
Recurentul a specificat cà instanfa de apel nu a luat în considerare
circumstantele agravante aie faptei §i pàrerea pàrjii vàtàmate cu referire la màsura de
pedeapsâ.
Pe lîngà aceasta, instan^^a de apel a indicat cà va examina posibilitatea reducerii
pedepsei inculpatului drept récompensa pentru încàlcàrile admise în cadrul urmàririi
pénale §i a examinàrii cauzei. In fapt, aceasta motiva^ie a pàr|ii descriptive contravine
pàrtii dispozitive a deciziei, în sensul nereducerii pedepsei, ci aplicârii inculpatului a
acelea§i pedepse de 3 ani închisoare, dar cu suspendarca condi^ionatà a executàrii
pedepsei stabilité.
La fel, instanfa de apel a ignorât prevederile art. 75 Cod penal, deoarece
inculpatul nu §i-a recunoscut vina, nu s-a càit sincer de cele comise, nu a contribuit la
stabilirea adevàrului §i nu a conçtientizat faptele comise precum ci consecin^ele grave
aie acestora.
Astfe, instaura de apel nu a ^inut cont de gradul prejudiciabil al infractiunii
sâvîr§ite, de comportamentul inculpatului pînà la §i dupa comiterea infractiunii,
pronuntînd o decizie vàdit neîntemeiatà, iar motivarea stabilirii pedepsei contravine
4
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prevederilor art. 394 alin. (2) pet. 3) Cod de procedurâ penalà, deoarece ea nu * '
cuprinde motivele de aplicare a pedepsei cu suspendare condi^ionatà a executàrii ei.
In drept, recursul este întemeiat pe prevederile art. 427 alin. (1) pet. 6) ci 10)
Cod de procedurâ penalà.
5.1. A déclarât recurs ordinar ci avocatul Bobeicà Vasile, în numele pàrtii
vàtàmate, în care solicita casarea deciziei instantei de apel în latura pedepsei,
rejudecarea cauzei §i pronuniarea unei noi hotàrîri, prin care inculpatul sa fie
condamnât la 5 ani închisoare, cu executar'ea pedepsei în penitenciar de tip
semiînchis.
Recurentul a réitérât cà instaura de apel nu a ^inut cont de art. 61, 75 Cod penal
ci incorect a aplicat în privinta inculpatului prevederile art. 90 Cod penal, deoarece
motivarea stabilirii pedepsei,* precum este caracteristica pozitivà §i lipsa
antecedentelor pénale, nu constituie motive de aplicare a prevederilor art. 90 Cod
penal, acestea fiind ni§te circumstance atenuante, prin ce a fost minimalizatà
gravitatea faptelor comise în raport cu datele personale aie inculpatului.
în drept, recursul este întemeiat pe prevederile art. 427 alin. (1) pet. 10) Cod de
procedurâ penalà.
5.2. De asemenea, a déclarât recurs ordinar ci avocatul Bîtcà Andrei, solicitînd
casarea deciziei mentionate, rejudecarea cauzei ci pronuniarea unei noi hotàrîri, prin
care inculpatul sa fie achitat.
Recurentul a menCionat câ instanCele de judecatà ierarhic inferioare nu au
apreciat ilegalitatea unor probe administrate în cauzà, cu toate cà au facut referire la
acestea.
In cursui urmàrii pénale ci judecàrii cauzei s-au comis încàlcàri aie drepturilor
inculpatului, iar instanfa; de apel corect a cpnsider.at drept récompensa pentru aceste
încàlcârilor sa reducà pedeapsa aplicatâ-inculpatului. Totodatà ci declaratiile pàrtii
vàtàmate au fost neconvingàtoare, reie§ind din faptui cà în cursui procesului penal ele
nu sunt constante §i ferme.
In çedin^a instantei de apel, partea vâtàmatà a déclarât cà 1-a recunoscut pe
inculpât cînd acesta a venit la ea acasà §i a întretinut cu ea un raport sexual format, dar
aceste declaratii se contrazic cu cele mentionate în plîngerea acesteia depusà la
organul de politie.
In drept, recursul este întemeiat pe prevederile art. 427 alin. (1) pet. 8) Cod de
procedurâ penalà.
6. Examinînd admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare pe baza
materialului din dosarul cauzei §i motivelor inypcate, Colegiul penal concluzioneazà
cà acestea urmeazâ a fi declarate inadmisibile din urmatoareie considerente.
Potrivit art. 427 alin. (1) pet. 6), 8), 10) Cod de procedurâ penalà hotàrîrile
instantei de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de
aceasta instanfa, inclusiv ci în temeiul cînd hotârîrea atacatà nu cuprinde motivele pe
care se întemeiazà solulia, cînd nu au fost întrunite elementele infractiunii ci cînd S::
au aplicat pedepse individualizate contrar prevederilor legale, motive invocate ci în
recursul ordinar déclarât de avocatul Bobeicà Vasile.
Instanfa de recurs doar verificà dacà s-a aplicat corect logea la faptele re^inute
prin hotârîrea atacatâ §i dacà aceste fapte au fost constatate cu respectarea
dispoziCiilor de drept formai ci material.
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Sub acest aspect se atestà cà, împrejuràrile mentionate în partea descriptivâ.a
deciziei contestate, inclusiv cele reproduse în pet. 4 din prezenta decizie, releva în
mod concludent câ instanfa de apel a constatât §i apreciat circumstantele de fapt §i de
drept privind învinuirea înaintatà inculpatului ci încadrarea juridicà a actiunilor
infracCionale aie ultimului în- strictà conformitate cu prevederile normelor de
procedurâ penalà ci prescriptiilor de drept material, prin prisma cumulului de probe
anexate la dosar, pronun^înduse argumentât asupra tuturor motivelor invocate în
recursurile ordinare de pe roi (pet. 5-5,2 din prezenta decizie). La stabilirea pedepsei
inculpatului, instanfa de apel a ^inut cont de prevederile art. 61, 75 Cod penal,
conform càrora persoanei recunoscute vinovate de sàvîrçirea unei infractiuni i se
aplica o pedeapsâ echitabilà în limitele ci în strictà conformitate cu dispoziliile legii.
La stabilirea catégoriel §i termenului pedepsei, instanfa de judecatà ^ine cont de
gravitatea infractiunii sàvîrçite, de persoanâ celui vinovat, de circumstantele cauzei
care atenueazà ràspunderea, de infiuen^a pedepsei aplicate asupra corectârii §i
reeducârii vinovatului. Deci pedeapsa respectiva a fost motivatà, individualizatâ ci
aplicatâ inculpatului în corespundere cu prevederile legale.
Pe lîngà acesta, recursurile declarate, potrivit argumentelor invocate §i
reproduse în pet. 5 - 5.2 din prezenta decizie, sunt întemeiate pe critica modului în
care instaura de apel a estimât circumstantele cauzei, inclusiv în latura pedepsei.
însà, pomind de la relevan^ele art. 27, 414 alin. (1) §i (2) a Codului de
procedurâ penalà, judecâtorul apreciazà probele în conformitate cu propria sa
convingere, formata în urma cercetàrii tuturor probelor administrate. Instaura de apel,
judecînd apelul, verificà legalitatea ci temeinicia hotàrîrii atacate pe baza probelor
examinate de prima instaura, confoim materialelor din dosar, instanfa de apel poate
da o noua apreciere probelor din dosar. Astfel, activitatea instantei de apel privind
doar aprecierea sau reaprecierea circumstantelor cauzei, inclusiv §i cele legate de
individualizarea pedepsei, în ait sens decît cel pe care îl propune procurorul, partea
vâtàmatà, avocatul §i inculpatul este o competen^à legalà a acestei instance, care,
nefiind temei de drept din numàrul celor incluse în art. 427 Cod de procedurâ, nici nu
poate fi supusà criticii prin intermediul recursului ordinar.
Circumstantele nominalizate releva cà instanfa de apel nu a comis erori de
drept în raport cu motivele invocate în recursurile ordinare, cà hotârîrea atacatà
confine motive clare §i legale pe care se întemeiazà solulia privind condamnarea
inculpatului în baza art. 171 alin. (1) Cod penal, ca pedeapsa penalà a fost
individualizatâ ci aplicatâ inculpatului în conformitate cu prescrip^iile legilor în
vigoare §i cà recursurile de pe roi sunt vàdit neîntemeiate.
Conform art. 432 alin. (2) pet. 1), 4) Cod de procedurâ penalà instaura de
recurs decide inadmisibilitatea recursului înaintat în cazul în care se constata cà
acesta este vàdit neîntemeiat.
Prin urmare, dat fiind câ recursurile nominalizate sunt vàdit neîntemeiate,
acestea urmeazâ a fi declarate inadmisibile.
7. Conform art. 431 alin. (1), 432 alin. (1), (2) pet. 1), 4), alin. (3) Cod de
procedurâ penalà, Colegiul penal al Curtii Supreme de Justifie

DECIDE:
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inadmisibilitatea recursurilor ordinare declarate de procuror, de avocatul
Bobeicà Vasile în numele parjii vàtàmate Bandalac Aglaia ci de avocatul Bîtcà
Andrei în numele inculpatului Ràzmerità Ruslan Gheorghe, împotriva deciziei
Colegiului penal al Curjii de Apel Chi§inàu din 08 aprilie 2013, deoarece sunt vàdit
neîntemeiate.
Decizia este irevocabilà, pronuntatâ integral la 13 noiembrie 2013.

Pre§edinte

semnat

Petru Ursache

Judecàtori

semnat

lurie Diaconu

semnat

Ion Arhiliuc

Copia corespunde originalului.
Judecàtor

lurie Diaconu

