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REABILITAREA JUDECĂTOREASCĂ CA INSTITUŢIE PARTICULARĂ A
PRESCRIPŢIEI PENALE: REPERE CUMULATIV-TEORETICE
Andrei MUNTEAN, Gheorghe SORICI
Universitatea de Stat din Moldova
Reabilitarea judecătorească este o formă de reabilitare care se acordă, la cererea condamnatului, pe calea unei proceduri
speciale, de către instanţa de judecată, în condiţiile prevăzute de lege.
Spre deosebire de reabilitarea de drept (stingerea antecedentelor penale), reabilitarea judecătorească nu este obţinută
în mod automat, ci numai prin intervenţia organelor judecătoreşti. Reabilitării judecătoreşti îi este caracteristic faptul că
pentru reabilitarea unui condamnat nu este suficient să fie îndeplinite condiţiile de reabilitare prevăzute de lege, ci este
necesară constatarea judecătorească a îndeplinirii acestora şi pronunţarea reabilitării lui prin hotărârea instanţei de judecată.
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JUDICIAL REHABILITATION AS A PARTICULAR INSTITUTION OF CRIMINAL PRESCRIPTION:
CUMULATIVE-THEORETICAL REFERENCES
Judicial rehabilitation is a form of rehabilitation that is granted by the court through a special procedure at the request of
the convict, and under the conditions laid down in the law.
Unlike the legal rehabilitation (expunged criminal record), judicial rehabilitation is not obtained automatically but only
through the intervention of the courts. Judicial rehabilitation is characterised by the fact that in order to rehabilitate a convict,
it is not enough to meet the rehabilitation conditions provided by the law, but it is necessary to establish their compliance with
the court and pronounce their rehabilitation by a court decision.
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court finding, sentencing.

Prezentat la 04.11.2020
Publicat: martie 2021

