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I.

PRELIMINARII

Datorită faptului că prin intermediul normelor de drept penal se protejează în modul cel
mai eficace ordinea de drept și, pe cale de consecință, ordinea socială, este indubitabil rolul
important pe care îl are instituția individualizării pedepselor penale.
Nu este o noutate faptul că individualizarea pedepsei reprezintă procedura de adaptare a
unei pedepse la o serie de factori socio-umani. Chiar dacă două persoane diferite săvârșesc același
tip de infracțiune, motivele, cauzele și circumstanțele comiterii acestora sunt diferite, astfel încât
fiecare situație trebuie abordată individual. La nivel teoretic, termenul de pedeapsă a căpătat mai
multe interpretări. Astfel, Hugo Grotius definea pedeapsa ca fiind ,,răul suferinței ce se dă pentru
răul făptuirii”. Mommsen definea pedeapsa ca ,,răul pe care îl aplică statul celui care a înfrânt
prescripțiunea sa”.
Este arhicunoscut că Legea Penală a Republicii Moldova are ca prim obiectiv prevenirea
de noi infracțiuni, iar pentru realizarea acestui prim scop o atenție sporită se impune a fi acordată
individualizării pedepselor penale. Realizarea scopului menționat supra justifică existența acestui
curs în cadrul formării iniţiale a candidaţilor la funcţiile de judecător și de procuror în cadrul
Institutului Naţional al Justiţiei.
Săvârșirea infracțiunii și stabilirea răspunderii penale pentru aceasta au drept consecință
inevitabilă aplicarea sancțiunilor de drept penal prevăzute de lege, pentru restabilirea ordinii de
drept, pentru constrângerea și reeducarea infractorului.
Operațiunea prin care pedeapsa este adaptată nevoilor de apărare socială, în raport cu
gravitatea abstractă sau concretă a infracțiunii, cât și cu periculozitatea infractorului, pentru a
asigura îndeplinirea funcțiilor și scopurilor acesteia, poartă denumirea de individualizare a pedepsei.
Remarcăm faptul că pedeapsa penală se aplică persoanelor care au săvârşit infracțiuni
numai în baza unei sentințe pronunțate de către o instanță judecătorească în cadrul unui proces
penal. Adoptarea hotărârii privind aplicarea pedepsei penale este un proces complex şi depinde de
soluționarea prealabilă de către instanța de judecată a chestiunilor de fapt şi de drept.
Individualizarea pedepsei îşi are fundamentul juridic în dispozițiile capitolului VIII al
Părții Generale a Codului Penal. La aceste dispoziții se mai adaugă şi dispozițiile din Codul de
Procedură Penală privind individualizarea pedepsei penale a inculpatului la judecarea cauzei pe
baza probelor administrate în faza de urmărire penală (art. 364/1 alin. (8) din Codul de procedură
penală) sau reducerea pedepsei inculpatului drept recompensă pentru încălcarea dreptului
inculpatului (art. 385 alin. (5) din Codul de procedură penală).
Menționăm că individualizarea pedepsei penale are ca scop restabilirea echității sociale,
corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracțiuni atât din partea
condamnaților, cât şi a altor persoane. Pentru ca pedeapsa aplicată inculpatului să atingă scopurile
sus-menționate, Legea Penală stabileşte anumite criterii de individualizare a pedepsei.
Obiectivele de bază ale disciplinei „Individualizarea pedepsei” sunt familiarizarea
audienților privind aplicarea criteriilor generale și speciale la individualizarea pedepsei;
interpretarea corectă a normelor juridice penale în materia stabilirii și aplicării pedepselor penale;
definirea conceptelor de bază ale dreptului penal și ale sistemului de justiție penală.
Curriculumul cuprinde unități tematice care prevăd formarea abilităților de identificare a
particularităților individualizării pedepselor, în general, și de motivare a pedepsei, în particular.
Desfășurarea orelor de curs și a celor practice se va baza pe lucrul cu spețe concrete.
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II.

COMPETENŢE

Prin studiul disciplinei „Individualizarea pedepselor”, audientul va obține următoarele
competențe:
- să determine tendințele politicii penale naționale și internaționale în materie de stabilire și
executare a pedepselor penale;
- să determine soluţiile corecte pentru problemele de ordin practic vizând materia stabilirii,
aplicării și executării pedepsei penale;
- să stabilească procedura și importanța individualizării pedepsei penale, precum și
premisele individualizării acesteia;
- să facă generalizări referitoare la diferite fenomene şi instituţii de drept penal;
- să utilizeze metodele specifice dreptului penal în procesul de elucidare a esenţei juridice a
unei sau altei instituţii de drept penal;
- să compare reglementările legale și practica judiciară națională privind individualizarea
pedepsei cu cele din alte sisteme de drept.

III.

PRINCIPALELE OBIECTIVE

La sfârșitul studiului disciplinei, audientul va fi capabil să:
estimeze eficienţa normelor care reglementează pedepsele penale (individualizarea și
executarea);
aprecieze importanţa sistemului de pedepse penale în contextul dreptului penal ca ramură
de drept;
cerceteze prin intermediului lucrului individual aspecte teoretice și practice controversate
privind stabilirea pedepsei penale;
evidențieze atitudinea infractorului înainte și după săvârșirea infracțiunii, la
individualizarea pedepsei;
identifice particularitățile individualizării pedepsei penale la minori.

-

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei
Individualizarea
pedepselor

Formatori

Semestrul

Total
ore

Ore
Curs

Ore
practice

Evaluarea

II

12

4

8

Evaluare
continuă

Ion Chirtoacă
Iurie Mărgineanu

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.

Tematica
Incursiune în cadrul legal penal și procesual penal cu privire la
individualizarea pedepsei penale.
Aplicarea pedepsei penale conform criteriilor generale de
individualizare a pedepsei penale.
Aplicarea pedepsei penale conform criteriilor speciale de
individualizare a pedepsei penale.
Aspecte procedurale privind aplicarea pedepsei penale. Practica

Ore curs

Ore
practice

1

-

1

2

1

2

1

4
3

judiciară națională.
TOTAL

4
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VI. UNITĂŢI TEMATICE
Unități tematice

Strategii
Sugestii pentru
didactice/Resurse
lucrul individual
logistice
Tema 1. Incursiune în cadrul legal penal și procesual penal cu privire la individualizarea
pedepsei penale
Ore curs
Prelegere
1. Conceptul, scopul și funcțiile individualizării interactivă (cu
pedepsei penale.
suport vizual)
2. Clasificarea categoriilor pedepselor penale.
Brainstorming;
3. Caracterizarea categoriilor pedepselor penale Proiector/laptop
aplicabile persoanei fizice/persoanei juridice.
Flipchart
Acces la internet
Soft ZOOM.
Tema 2. Aplicarea pedepsei penale conform criteriilor generale de individualizare a pedepsei
penale
Ore de curs
Curs – prelegere
1. Forme și modalități de individualizare a Proiector/laptop
pedepselor penale.
Prelegere
2. Limitele de pedeapsă fixate în partea specială a interactivă (cu
Codului penal.
suport vizual)
3. Persoana
infractorului.
Individualizarea Brainstorming
pedepsei penale în privința minorului.
Soft ZOOM
Ore practice
Studiu de caz. Întocmirea actelor procesuale
Tema 3. Aplicarea pedepsei penale conform criteriilor speciale de individualizare a pedepsei
penale
Ore de curs
Curs –prelegere
1. Aplicarea pedepsei penale conform efectelor Proiector/laptop
circumstanțelor atenuante și agravante.
Prelegere
2. Particularitățile
individualizării
pedepsei interactivă (cu
penale mai blânde decât cea prevăzută de lege. suport vizual);
3. Particularitățile aplicării și individualizării Brainstorming
pedepsei
penale
pentru
infracțiunea Soft ZOOM
neconsumată, pentru recidivă și pentru
participație.
Ore practice
Studii de caz, analiza actelor procesuale. Lucru în
grup.
Tema 4. Aspecte procedurale privind aplicarea pedepsei penale. Practica judiciară națională
Ore practice
Curs - prelegere
1. Încălcarea prezumției nevinovăției: constatarea Proiector/laptop
torturii sau a altor tratamente cu cruzime, Prelegere
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inumane
ori
degradante;
inviolabilității vieții private.
2. Soluționarea spețelor.

încălcarea interactivă (cu
suport vizual)
Brainstorming
Soft ZOOM

Ore practice
Studii de caz, analiza practicii judiciare.
Întocmirea actelor procesual-penale.

VII. EVALUAREA
Evaluarea continuă se va realiza prin:
- participarea audienților în cadrul orelor de curs şi a celor practice;
- realizarea activităților individuale;
- întocmirea actelor procesuale.
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