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Executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului constituie una din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. 

Rolul acestei cauze este incontestabil, deoarece instituie o garanţie a legitimităţii ordinelor superiorului, conferind şi o 
siguranţă persoanelor responsabile de executarea lor. 

Cuvinte-cheie: cauză care înlătură caracterul penal al faptei, executare, ordin, dispoziţie, superior, subaltern, răspun-
dere, legalitate, funcţionar public, legislaţie penală.  

 
EXECUTION OF AN ORDER OR COMMAND FROM A SUPERIOR -  

      CIRCUMSTANCE THAT ELIMINATES THE CRIMINAL NATURE OF AN ACT 
Execution of an order or command from a superior is one of the circumstances that eliminate the criminal nature of 

an act. The importance of this circumstance is incontestable, because it sets up a waranty of legitimate character of superior’s 
order, giving also security for those who are responsible for their execution. 

Keywords: circumstance that eliminates the criminal nature of an act, execution, order, command, superior, subaltern, 
responsibility, legality, public functionary, criminal law. 

 
 

Cu regret, secolul XXI, cu toate progresele sale tehnico-ştiinţifice şi nivelul de evoluţie a civilizaţiei, repre-
zintă un record în creşterea numărului de infracţiuni. În acest context, devine iminentă necesitatea modificării 
şi completării permanente a legislaţiilor penale.  

Determinarea conceptului general al cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei are o importanţă atât 
practică, cât şi teoretică. Rolul principal al acestui concept constă în redarea circumstanţelor obiective ce ca-
racterizează aceste cauze. Din aceste considerente temeinice, în Codul penal al Republicii Moldova a fost 
lărgit spectrul cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei. Una din aceste cauze reprezintă executarea 
ordinului sau dispoziţiei superiorului. 

În legislaţia penală naţională şi internaţională, executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului este abordată 
ca o cauză ce înlătură, în anumite condiţii, caracterul penal al faptei. Analizând un şir de surse din literatura 
de specialitate, am stabilit că răspunderea pentru executarea ordinului sau dispoziţiei vădit ilegale a superiorului 
este una dintre cele mai dificile şi complexe probleme în dreptul penal. Această situaţie survine din contrapunerea 
evidentă a doi factori, şi anume: responsabilitatea pentru respectarea disciplinei de serviciu şi imposibilitatea 
cauzării unei daune, care poartă un caracter penal.  

În ultimele două secole, în mai multe state se observă o tendinţă generală spre recunoaşterea dreptului şi 
obligaţiei persoanei de a nu se supune unui ordin cu caracter vădit ilegal. 

Pe parcursul dezvoltării dreptului penal, au fost prezente diverse abordări referitoare la executarea ordinului 
sau dispoziţiei superiorului drept cauză ce înlătură caracterul penal al faptei.  

Sfârşitul sec. XIX prezintă cea mai semnificativă perioadă în procesul de evoluţie a subiectului în cauză. 
Anume atunci s-au constituit mai multe concepte cu caracter teoretic şi practic, care se deosebesc nesemnificativ 
de abordările actuale. Ulterior, problema a devenit extrem de acută în cazul Tribunalului de la Nürnberg, în 
contextul necesităţii unei abordări şi interpretări obiective a crimelor săvârşite în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. Situaţia era extrem de dificilă din cauza unei contrapuneri a celor doi factori nominalizaţi 
anterior (responsabilitatea pentru neexecutarea ordinelor şi caracterul criminal al faptelor săvârşite de către 
executanţi, în special în cazul crimelor de genocid). Tribunalul de la Nürnberg a respins invocarea executării 
ordinului superiorului drept cauză ce înlătură caracterul penal al faptei, dar a acceptat-o în calitate de circumstanţă 
atenuantă. Mai apoi, această normă a fost confirmată ca un principiu general al dreptului internaţional, conform 
Rezoluţiei ONU nr.95 (I) „Confirmarea principiilor dreptului internaţional, recunoscute de Statutul Tribuna-
lului de la Nürnberg” din 11.12.1946 [1]. Principiul IV prevede: „Faptul că o anumită persoană a acţionat în 
direcţia executării ordinului Guvernului sau a superiorului său nu o eliberează de răspundere conform dreptului 
internaţional în cazul în care alegerea conştientă a fost posibilă şi reală pentru ea”. În continuare, principiul 
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responsabilităţii pentru executarea ordinului vădit ilegal al superiorului a fost reflectat şi în Statutul Tribuna-
lului de la Tokyo, în cel al Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, precum şi în cel al Tribu-
nalului Penal Internaţional pentru Rwanda. 

Astfel, toate normele dreptului internaţional din perioada postbelică şi-au găsit reflectare în majoritatea 
legislaţiilor penale naţionale, reliefându-se două moduri diferite de abordare a problemei. În majoritatea sta-
telor, problema respectivă are incidenţă în practic toate sferele vieţii; în restul statelor (Germania, Macedonia, 
Polonia, Bosnia şi Herţegovina, SUA, Finlanda) – doar în cadrul dreptului penal militar.  

În teoria dreptului penal, părerile referitoare la executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului sunt ne-
omogene. Unii autori consideră că această cauză exclude caracterul socialmente periculos; alţii exclud numai 
ilegalitatea actelor comise; pe când al treilea grup de autori exclud atât caracterul socialmente periculos, cât 
şi ilegalitatea, în aceeaşi măsură.  

La baza acestei cauze care înlătură caracterul penal al faptei se află ordinul sau dispoziţia dată de către 
superior subalternului său. În Comentariul Codului penal al Republicii Moldova  sunt indicate condiţiile de 
legalitate a ordinului sau dispoziţiei, şi anume: să fie date de către persoanele împuternicite şi în limitele 
competenţei lor; să nu contravină legislaţiei în vigoare; să nu fie legate de încălcarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului [2, p.91].  

Conform aceleiaşi surse, ordinul este definit ca fiind o dispoziţie obligatorie, scrisă sau verbală, emisă de 
o autoritate sau de o persoană oficială pentru a fi executată întocmai [2, p.91].  

Concomitent, prin dispoziţie înţelegem acea măsură sau hotărâre luată de un organ ierarhic superior şi obli-
gatorie pentru organul în subordine [6].  

Rezumînd cele expuse anterior, este de menţionat că termenul „ordin” este unul mai adecvat, deoarece 
este atotcuprinzător şi, în consecinţă, ar fi binevenită excluderea termenului „dispoziţie” din conţinutul art. 
401 din Codul penal al Republicii Moldova [5]. 

În Codul penal al Republicii Moldova executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului drept cauză care 
înlătură caracterul penal al faptei este prevăzută în dispoziţiile art.401, articol introdus prin Legea nr. 277-XVI 
din 18.12.2008, în vigoare din 24.05.2009 [5]. La baza acestor prevederi stă art.42 din Codul penal al Fede-
raţiei Ruse [3].   

O reglementare asemănătoare se conţinea şi în codurile penale ale României de la 1864 şi 1936, precum şi 
în Codul justiţiei militare. De exemplu, conform art.155 din Codul penal de la 1864, „nu se socoteşte crimă 
sau delict când omuciderea, rănile sau loviturile erau ordonate de lege şi comandate de autoritatea legitimă”. 
Actualmente, Codul penal al României a revenit la reglementarea mai veche şi a înscris în conţinutul său exer-
citarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii în calitate de cauză justificativă ce contribuie la inexistenţa 
infracţiunii. Acest lucru a fost generat de Revoluţia română din 1989, când au existat numeroase cazuri în 
care simpli militari în termen au împuşcat la ordinul comandanţilor lor. 

Caracterul inovativ al articolului din legea penală a Republicii Moldova este determinat de includerea pre-
vederii, potrivit căreia ordinul sau dispoziţia superiorului de a comite genocid sau o infracţiune împotriva 
umanităţii sunt vădit ilegale (alin.(3) art.401 din Codul penal al Republicii Moldova) [5].  

La alin.(2) al aceluiaşi articol se prevede că persoana care a comis intenţionat o infracţiune în vederea exe-
cutării ordinului sau dispoziţiei vădit ilegale ale superiorului răspunde penal în temeiurile generale. Neexecu-
tarea ordinului sau dispoziţiei vădit ilegale exclude răspunderea penală [5]. 

Condiţiile obligativităţii şi legitimităţii ordinului (dispoziţiei) superiorului sunt prevăzute în doctrina rusă 
şi presupun următoarele:  

1) să fie dat subalternului de către persoana legal împuternicită; 
2) să fie dat în limitele competenţelor superiorului; 
3) să respecte forma prescrisă de lege; 
4) să nu poarte un caracter vădit ilegal [10, p.157]. 
Într-un articol de specialitate elaborat de D.Martin se menţionează că „pentru a fi tras la răspundere penală, 

inferiorul trebuie să cunoască caracterul ilegal al ordinului [...], care poate fi dedus din incompetenţa persoanei 
care a emis ordinul, din nerespectarea formei acestuia, din dispunerea cauzării anumitor prejudicii care sunt 
inadmisibile” [7, p.123]. 

În privinţa ordinului dat de către superior, este instituită prezumţia că acesta este legal până în momentul 
apariţiei anumitor dubii. Aceste ordine sunt obligatorii de a fi îndeplinite de către adresanţi. 
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În cazul în care funcţionarul public are o îndoială rezonabilă cu privire la legalitatea ordinului sau dispoziţiei, 
este obligat să-şi anunţe imediat, motivat şi în formă scrisă, superiorul care a emis respectivul ordin. De fiecare 
dată când superiorul emite un ordin în formă scrisă, funcţionarul public este obligat să-l execute, cu excepţia 
cazurilor când îndeplinirea acestuia constituie o faptă prevăzută de legea penală şi poartă un caracter vădit 
ilegal.  Dacă în asemenea condiţii funcţionarul a refuzat executarea ordinului sau dispoziţiei, el este obligat 
să aducă la cunoştinţa superioriului ierarhic care a emis ordinul ilegal în situaţia respectivă. Astfel, răspunderii 
penale pentru fapta săvârşită va fi supusă persoana care a emis ordinul ilegal. Contrară este situaţia în care 
ordinul nu a fost emis în formă scrisă, împrejurare în care subalternul va purta răspundere pentru executarea 
ordinului superiorului. 

În practica judiciară a Republicii Moldova nu există niciun caz în care a fost înlăturat caracaterul penal al 
faptei pentru executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului.  

În schimb, un caz  răsunător a avut loc în Federaţia Rusă, atunci când ministrul apărării P.S. Graciov, care 
a „slujit cu fidelitate” lui B.Elţân, a primit de la acesta, în octombrie 1993,  ordinul de a împuşca în direcţia 
Sovietului Suprem. Graciov i-a cerut preşedintelui să emită acest ordin în formă scrisă, ceea ce Elţân a şi făcut, 
însă, după executarea ordinului, Graciov nu a mai fost ministru al apărării [8]. 

Un moment destul de dificil din punct de vedere juridic este determinarea subiectului competent în a decide 
dacă ordinul superiorului a fost sau nu legal. În cazul expus supra, B.Elţân a afirmat că ordinul său de a se 
împuşca în direcţia Parlamentului este absolut legal, întrucât el însuşi considera că acea conducere era de 
sorginte comunistă, a cărei ideologie nu avea dreptul la existenţă din cauza caracterului său ilegal.  

Analizând doctrina de specialitate [9], am ajuns la concluzia că executarea ordinului sau dispoziţiei supe-
riorului este prezentă în legislaţiile penale din majoritatea ţărilor lumii, fiind prevăzută sub diferite denumiri. 
Astfel, codurile penale ale Olandei, Franţei, Braziliei, Albaniei şi ale majorităţii statelor membre ale CSI conţin 
o formulare ce reflectă toată complexitatea subiectului abordat: persoana poartă răspundere doar pentru exe-
cutarea intenţionată a unui ordin ilegal.  

O abordare mai specifică a subiectului o găsim în art.34 din Codul penal al Letoniei. Astfel, executarea 
ordinului sau a dispoziţiei ilegale este îndreptăţită doar în cazul când persoana nu conştientiza caracterul 
infracţional al ordinului sau dispoziţiei, aceasta neavând un caracter vădit. Această prevedere, însă, nu se 
reflectă asupra infracţiunilor contra păcii şi omenirii, asupra genocidului. În aşa fel, legislaţia penală letonă 
stabileşte pentru aşa gen de acţiuni prezumţia ilegalităţii intenţionate [4].  

O abordare absolut diferită a subiectului în cauză se găseşte în codurile penale ale Suediei, Poloniei şi Italiei, 
prevederile cărora presupun o exonerare totală de răspundere penală pentru executarea unui ordin ilegal, aceasta 
fiind valabilă în cazul persoanelor care sunt obligate să îndeplinească necondiţionat orice ordin al superiorului [9].  

Conform dreptului comun englez, doar în cazuri foarte rare se admit referiri la executarea ordinului sau 
dispoziţiei superiorului în calitate de instrument de protecţie contra urmăririi penale. În literatura de specialitate 
engleză există doar anumite acţiuni ce pot fi considerate ca fiind pertinente înfăptuirii justiţiei (de exemplu, 
executarea sentinţei, acţiuni de prevenire a violenţei sau cele legate de reţinerea infractorului); totuşi, se con-
sideră că ordinul superiorului, în principiu, nu înlătură caracterul penal al faptei şi nu liberează de răspundere 
penală [9]. 

Rezumând multitudinea şi diversitatea aspectelor reflectate în literatura de specialitate, dar şi în legislaţiile 
penale ale diferitor state, am constatat că introducerea executării ordinului sau dispoziţiei superiorului în ca-
litate de cauză care înlătură caracterul penal al faptei în legislaţia penală contribuie efectiv la consolidarea 
disciplinei în orice sferă a vieţii. Cauza dată de înlăturare a caracterului penal al faptei instituie un garant ve-
ritabil al funcţionării legale a tuturor organelor şi instituţiilor, creşte autoritatea superiorului şi legitimitatea 
ordinelor sau dispoziţiilor sale, dar şi conferă o siguranţă executanţilor acestora. 
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