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NORMA CU PRIVIRE LA RESPONSABILITATEA REDUSĂ
ÎN LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Stela BOTNARU
Universitatea de Stat din Moldova
Scopul urmărit în acest articol rezidă în realizarea unei analize detaliate atât a avantajelor, cât şi a dezavantajelor
normei juridico-penale cu privire la responsabilitatea redusă ce se conţine în legea penală a Republicii Moldova. Sunt
examinate amănunţit opiniile doctrinare întâlnite în literatura de specialitate juridică şi în cea psihiatrică cu privire la
oportunitatea introducerii responsabilităţii reduse în calitate de cauză care diminuează răspunderea penală a făptuitorului. În rezultatul cercetării autorul ajunge la concluzia că existenţa normei juridico-penale cu privire la responsabilitatea
redusă este un pas corect, însă redacţia actuală a acestei norme urmează a fi revizuită şi modificată în conformitate cu
rezultatele de ultimă oră ale ştiinţei şi practicii psihiatrice şi juridice.
Cuvinte-cheie: responsabilitate, responsabilitate redusă, iresponsabilitate, discernământ diminuat, discernământ
abolit, incapacitate psihică, tulburare psihică, alte cauze ce diminuează discernământul persoanei.
LEGAL NORM ON DIMINISHED RESPONSIBILITY IN ACCORDANCE WITH THE SUBSTANTIVE
CRIMINAL LAW OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
The purpose of the present article consists in the detailed explanation of the advantages and disadvantages of the
legal norm concerning the diminished responsibility which is contained in the Substantive Criminal Law of the Republic
of Moldova. In the realm of this study the author has submitted to a meticulous examination different opinions form the
special legal literature as well as psychiatric one, regarding the opportunity of introduction of diminished responsibility
as a circumstance which mitigates criminal liability of the offender. As a result, the author has demonstrated that existence
of criminal legal norm on diminished responsibility constitutes a correct legislative decision, at the same time the present
edition of this norm must be revised and modified in accordance with the finest results of juridical and psychiatric science.
Keywords: responsibility, diminished responsibility, irresponsibility, diminished discernment, abolished discernment,
mental incapacity, mental disturbance, other cases which diminish the person’s discernment.
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