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1. Prin scrisoarea din data de 11 iulie 2009, preşedintele Comitetului de Afaceri Juridice şi
Drepturile Omului al Adun rii Parlamentare, dra. Daubler – Gmelin a solicitat Comisiei de la
Vene ia exprimarea unui punct de vedere pe tema: “Standarde europene privind
independen a sistemul judiciar”. Comitetul este interesat atât de prezentarea acquis-ului
existent cât şi de propuneri pentru dezvoltarea ulterioar a acestora, pe baza unei analize
comparative având în vedere marile familii ale sistemelor de drept din Europa”.
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2. Astfel atunci când se propun recomand ri în prezentul raport, acest lucru este şi
consecin a solicit rii preşedintelui Comitetului de Afaceri Juridice şi Drepturile Omului al
Adun rii Parlamentare de a se formula propuneri pentru dezvoltarea ulterioar a
standardelor europene.

3. Comisia a încredin at preg tirea acestui raport Subcomisiei privind justi ia, care a decis s
elaboreze doua rapoarte privind independen a justi iei, primul referitor la judec tori (CDL-AD
(2010)004, adoptat la cea de–a 82 a sesiune plenar , (12 -13 martie 2010), şi prezentul
care se refera la organele de urm rire penal fiind elaborat în baza comentariilor domnilor
Hamilton(CDL–JD (2009)007), Sørensen (CDL–JD(2008)005) şi ale d-rei Suchocka (CDLJD (2008)004).
4. Ca urmare a discu iilor avute în cadrul Subcomisiei privind justi ia la data de 3 iunie şi 16
decembrie 2010, precum şi a celor din cadrul adun rii plenare din data de 4 iunie 2010,
prezentul raport a fost adoptat de c tre Comisia de la Vene ia în cadrul celei de-a 85 a
sesiuni plenare (Vene ia, 17-18 decembrie 2010).

II. Texte relevante

5. Exist o serie de documente interna ionale cu privire la procurori. Cit m numai câteva:
- Recomandarea Rec (2000) 19 a Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei
privind rolul ministerului public în sistemul de justi ie penal ;

- Liniile directoare cu privire la rolul procurorilor, elaborate de ONU în 1990;
- Standardele privind responsabilitatea profesional şi declara ia privind
îndatoririle şi drepturile esen iale ale procurorilor, elaborate de Asocia ia
Interna ional a Procurorilor în anul 1999;

sti

- Declara ia de la Bordeaux a Consiliului Consultativ al Judec torilor Europeni şi
Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni cu privire la “Rolul judec torilor
şi procurorilor intr-o societate democratic ” ;
- Ghidul european de etic şi conduita pentru procurori (cunoscut şi sub numele
de Ghidul de la Budapesta, elaborat de Consiliul Europei în anul 2005).

6. În mai multe opinii, Comisia de la Vene ia a avut ocazia de a face recomand ri privind
dispozi iile constitu ionale şi legislative cu privire la parchete (a se vedea partea a doua a
proiectului Vademecum privind sistemul judiciar CDL-JD(2008)001).

III. Diversitate de modele
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7. Sistemele de justi ie penal variaz în Europa şi la nivel global. Aceste sisteme diverse îşi
au originile în culturi juridice diferite şi nu exist un model uniform la nivelul tuturor statelor.
Exist , de exemplu, diferen e importante între sistemele care sunt adversariale ca natur şi
cele care sunt inchizitoriale, între sistemele în care un ofi er judiciar controleaz cercetarea
penal şi cele în care un procuror nonjudiciar sau poli ia controleaz cercetarea penal .
Exist sisteme în care urm rirea penal este obligatorie (principiul legalit ii) şi altele în care
procurorul are dreptul discre ionar de a decide s nu exercite ac iunea penal atunci când
interesul public nu impune acest lucru (principiul oportunit ii). În unele sisteme sunt
persoane din afara profesiei care particip la activitatea de descoperire a faptelor şi/sau de
aplicare a legii, cum ar fi, prin participarea jura ilor, asesorilor sau al ii decât magistra ii de
scaun cu consecin e pentru regulile de procedur penal şi probatoriu. Unele sisteme permit
acuzarea privat în timp ce altele nu recunosc sau limiteaz aceast posibilitate numai la
anumite cazuri. Unele sisteme permit participarea victimei în procesului penal ca parte civil ,
în timp ce alte sisteme nu recunosc decât participarea procurorului ce reprezint publicul
sau statul în contradictoriu cu persoana acuzat .

8. Rela ia dintre poli ie şi organele de urm rire penal , de asemenea, variaz . În multe state
poli ia, în principiu, se supune ordinelor procurorului, deşi în practic se bucur de
independen func ional . În altele, poli a este în principiu independent . Într-un al treilea
model de sistem, poli ia şi parchetele fac parte din aceeaşi structur .
9. De-a lungul secolelor, sistemele europene de justi ie penal au împrumutat foarte mult
unele de la altele astfel încât ast zi nu exista un sistem pur care s nu fi importat elemente
importante din alte sisteme. De exemplu, participarea jura ilor care îşi are originile în
sistemul common law a fost adoptat la scar larg şi în alte culturi. Institu ia parchetului
era necunoscut în common law, dar azi exista în orice sistem de common law, astfel încât
originea sa în dreptul continental este deseori uitat de c tre juriştii din common law. De
aceea, este probabil adev rat c aceste împrumuturi între sisteme au determinat un anumit
grad de convergen care nu este întotdeauna recunoscut.
A. Convergen aăsistemelor

10. Varietatea sistemelor de urm rire penal poate p rea arbitrar şi f r form , dar în
realitate, este conturat şi reflect îns şi varietatea sistemelor de justi ie penale existente.
Este posibil s fie identificate tr s turi şi valori care sunt teoretic comune, pentru toate
sistemele de justi ie penal existente.
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11. În primul rând, toate statele consider urm rirea penal ca o func ie esen ial ce revine
statului. Orice infrac iune aduce v t mare societ ii în ansamblu s u, deşi în multe situa ii
acelaşi act genereaz o v t mare privat unei victime individuale. Dac r ul produs are mai
degrab un caracter privat, atunci nu este vorba de infrac iune. Oricum, defini ia delictelor
care au numai un caracter privat variaz foarte mult de la o jurisdic ie la alta.
12. Din acest motiv, majoritatea sistemelor au instituit un monopol al statului sau al unui
organ al statului pentru a efectua urm rirea penal . Sistemul common law, care ini ial
permitea acuzarea privat a tins s restrâng dreptul de a ini ia urm rirea penal de c tre
persoane fizice sau juridice private sau chiar s renun e la el.

13. Având în vedere natura infrac iunii ca un act îndreptat împotriva societ ii, sanc iunile
rezultate dintr-o condamnare penal sunt mai severe decât consecin ele suportate de c tre
autorul unui delict civil. Ultima situa ie presupune restituirea şi compensarea în timp ce
justi ia penal presupune pe lâng alte scopuri incluzând pedepsirea şi prevenirea s vârşirii

5

e.r
o

CDL-AD(2010)040

de noi infrac iuni şi limitarea capacit ii de ac iune a f ptuitorului. Din acest motiv,
condamnarea penal presupune un sistem probatoriu mai strict decât în cazul unui proces
civil, iar stigmatul ataşat unei condamn ri penale este mai mare decât o hot râre pentru
comiterea unui delict civil. Condamnarea penal atrage şi alte consecin e, cum ar fi
incapacitatea de a de ine anumite func ii publice sau private sau anumite restric ii privind
libertatea de circula ie în alte state.
B. Calit ileăceruteăprocurorului

14. Având în vedere faptul c procurorul ac ioneaz în numele societ ii ca întreg şi datorit
consecin elor grave ale condamn rii penale, acesta trebuie s ac ioneze la standarde mai
înalte decât p r ile din procesele civile.

rip
es
ur
s

15. Procurorul trebuie s ac ioneze în mod corect şi impar ial. Chiar şi în sistemele care nu
recunosc calitatea de magistrat a procurorului, acesta trebuie s ac ioneze într-o manier
judiciar . Rolul procurorului nu este acela de a ob ine o condamnare penal cu orice pre .
Procurorul trebuie s pun la dispozi ia instan ei toate probele credibile şi disponibile şi nu
poate alege ceea ce se potriveşte. Procurorul trebuie s dezv luie tot probatoriul relevant
inculpatului şi nu numai probele care sprijin acuzarea. Atunci când probele care tind s
favorizeze acuzatul nu pot fi dezv luite (de exemplu fiindc ar compromite siguran a unei
alte persoane) este obliga ia procurorului de a înceta urm rirea penal .
16. Având în vedere consecin ele grave ale unei condamn ri penale pentru o persoan ,
chiar şi atunci când procesul penal se finalizeaz printr-o achitare, procurorul trebuie s
decid în mod corect atunci când decide punerea sub acuzare şi pentru ce anume.
17. Un procuror, la fel ca şi judec torul, nu poate instrumenta un caz în care are un interes
personal şi poate fi supus unor anumite restric ii cu scopul de-i asigura impar ialitatea şi
integritatea sa.
18. Aceste atribu ii arat cu necesitate faptul c pot ocupa func ia de procuror numai
persoanele cu un caracter bun şi înalt inut moral . Calit ile cerute unui procuror, sunt
similare cu cele ale judec torilor şi impun existen a unor proceduri adecvate de numire şi
promovare. La nevoie, procurorul, ca şi judec torul, va avea ocazia de a lua anumite decizii
nepopulare care pot fi subiectele criticii în mass media şi pot de asemenea deveni subiect
de controvers politic . Din aceste motive, este necesar s se asigure un mandat adecvat şi
proceduri specifice pentru promovarea, r spunderea disciplinar şi eliberarea din func ie
care vor garanta astfel c procurorii nu vor fi victimiza i pentru luarea unor decizii
nepopulare.

sti

19. Bineîn eles, atunci când procurorul nu respect standardele ce i se cer, un judec tor
impar ial poate fi abilitat s remedieze r ul astfel produs. Cu toate acestea, nu poate fi
garantat un astfel de remediu, iar prejudiciile produse pot fi foarte mari. Este evident c un
sistem în care atât judec torul cât şi procurorul ac ioneaz respectând cele mai înalte
standarde de integritate şi impar ialitate presupune o mai mare protec ie a drepturilor omului
decât un sistem care se bazeaz pentru aceasta numai pe judec tori.
C. Pericolulălu riiădeădeciziiăincorecteăşiăalăinfluen elor

20. Influen a politic în urm rirea penal este probabil la fel de veche ca şi societatea îns şi.
Într-adev r, în societ ile timpurii urm rirea penal a fost, de regul , în totalitate, sub
controlul regilor care o puteau folosi pentru a-şi pedepsi duşmanii şi recompensa prietenii.
Istoria ofer multe exemple în care acuzarea a fost folosit în scopuri improprii sau de ordin
politic. Nu trebuie decât s privim în Anglia din timpul dinastiei Tudorilor sau în Fran a, atât
înainte cât şi ulterior Revolu iei, şi la sistemul sovietic din estul Europei. Europ modern
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occidental a evitat problema unei urm riri penale abuzive în timpurile noi recente, dar
acest lucru s-a produs din cauz c au fost adoptate mecanisme care s asigure c nu sunt
exercitate presiuni politice inadecvate. În statele totalitare sau în dictaturile moderne,
urm rirea penal continu s fie utilizat ca un instrument de represiune şi de corup ie.
Existen a unor sisteme democratice de control nu ofer un r spuns complet la problema
influen ei politice asupra procurorilor în urm rirea penal . Tirania majorit ii se poate extinde
la utilizarea urm ririi penale ca un instrument de opresiune. Majoritatea poate fi suspus
manipul rii şi oamenii politici din statele democratice pot fi supuşi unor presiuni populiste
c rora s nu le poat rezista, în mod special atunci când acestea sunt sprijinite prin
campanii în media.
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21. Exist dou tipuri diferite, dar totuşi în leg tur , de abuzuri, care pot fi legate de
influen a politic şi sunt rela ionate cu influen a politic şi deciziile eronate ale procurorilor.
Primul se refer la desf şurarea urm ririi penale în cazuri în care nu se justific acest lucru
fie pentru c nu exist probele necesare fie pentru c probele sunt ob inute în mod ilegal
sau sunt nerelevante. Un al doilea tip de abuz, mai subtil şi probabil mai frecvent, este
atunci când procurorul nu exercit ac iunea penal , deşi aceasta trebuie exercitat . Situa ia
este, de regul , asociat cu corup ia, dar poate fi întâlnit şi acolo unde guvernele
ac ioneaz într-un mod ilegal sau acolo unde, din cauza intereselor puternice, nu se poate
rezista presiunii politice. În principiu, o decizie incorect de a nu demara urm rirea penal
poate fi mai dificil de comb tut, deoarece nu este supus unui control judiciar facil. Pentru a
rezolva aceste probleme trebuie dezvoltat dreptul victimelor de a contesta în justi ie decizia
de încetare a procesului penal sau de demarare în justi ie trebuie dezvoltat pentru a
combate aceast problem . Oricum, prezentul raport nu va intra în detalii cu privire la
aceste aspecte.

22. De aceea, Comisia se axeaz pe metode de limitare a riscului de influen are nepotrivit ,
care variaz de la conferirea independen ei pentru procurori – care pot fi insa supuşi unor
modalit i de reanalizare, inspec ie sau control a deciziilor intr-un mod adecvat - pân la
interzicerea formul rii unor ordine în anumite cauze individuale şi chiar pân la existen a
unor proceduri care s permit formularea de instruc iuni în scris şi în mod public. Sub acest
aspect, prezint o importan deosebit existen a unor mecanisme adecvate de a asigura
consisten a şi transparen în procesul de luare a deciziilor.
D. Principaleămodeleădeăorganizareăaăorganelorădeăurm rireăpenal

23. În sistemele unde parchetele nu sunt independente de executiv, textele de referin
importante se concentreaz pe necesitatea existen ei la nivelul cauzelor a unor garan ii
individuale privind transparen a instruc iunilor ce ar putea fi date.

sti

24. Cu toate acestea, dintotdeauna, întinderea sau gradul de independen de care ar trebui
s beneficieze parchetele a provocat dezbateri. Acest lucru îşi are originea în mare parte în
faptul c standardele europene permit dou modalit i de stabilire a pozi iei parchetelor în
raport cu alte organisme de stat:
„Europa juridic este împ r it în privin a acestui aspect între sistemele în care
parchetele se bucur de independen total fa de parlament şi guvern şi cele în care
parchetele sunt subordonate uneia dintre aceste autorit i, beneficiind totuşi de un
anumit grad de independen de ac iune. În prezent este prematur s se vorbeasc de o
armonizare european cu privire la un singur model de parchet .”1

1

Recomandarea Rec (2000)19, Memorandum Explicativ , p.11.
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25. În consecin , Recomandarea (2000)19 permite o pluralitate de modele. Paragraful 13
con ine principiile de baz pentru statele în care parchetele sunt parte sau sunt subordonate
Guvernului.
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26. Cu toate acestea, doar câteva dintre statele membre ale Consiliului Europei au parchete
care apar in autorit ii executive şi care sunt subordonate Ministerului Justi iei (ex. Austria,
Danemarca, Germania şi Olanda). Comisia constat faptul c mai degrab exist o tendin
generalizat pentru a avea parchete independente, decât pentru cele care s fie
subordonate sau în leg tur cu executivul. De exemplu, în Polonia, modific rile recente
aduse Legii privind parchetele au separat rolul Ministerului Justi iei de cel al Procurorului
General. Este de asemenea important de re inut faptul c , în unele state, subordonarea
parchetelor fa de autoritatea executiv este mai degrab o chestiune de principiu decât o
realitate, în sensul c executivul este de fapt foarte atent în a nu interveni în cauze
individuale. Totuşi, chiar şi în aceste sisteme, problema fundamental persist având în
vedere c ar putea s nu existe remedii formale împotriva unor astfel de interven ii.
Aparen a de interven ie poate fi la fel de d un toare ca şi o imixtiune real , aşa cum poate fi
observat în dezbaterea de azi din Austria în ceea ce priveşte puterea executivului de a da
instruc iuni procurorilor.
27. Tendin a descris mai sus poate fi observat nu doar în statele cu sistem de drept
continental membre ale Consiliul Europei ,dar şi în rile cu sistem de common law. Sistemul
federal al organelor de urm rire penal din Canada s-a reorientat recent de la modelul unui
serviciu ca parte integrata în Ministerul Justi iei c tre un model independent de parchet
(D.P.P-Director of Public Prosecutors). Irlanda de Nord şi-a stabilit, de asemenea, un birou
D.P.P. Anglia, Tara Galilor şi Irlanda au eliminat gradual atribu ia poli iei de a realiza de a
efectua urm rirea penal , fapt ce constituia o caracteristica tradi ional a sistemului
common law, în favoarea procurorului.
28. Dincolo de aceste tendin e, exist diferen e esen iale cu privire la modul în care este
perceput conceptul de independent sau autonomie aplicabil judec torilor fa de cel
aplicabil parchetelor. Chiar şi atunci când este parte din sistemul judiciar, parchetul nu
reprezint o instan . Independen a puterii judec toreşti şi separa ia acesteia fa a de
autoritatea executiv reprezint baza statului de drept, fapt de la care nu poate exista nici o
excep ie. Independen a justi iei are dou dimensiuni: una institu ional , în care puterea
judec toreasc ca sistem este independent , şi una la nivel individual în care judec tori
sunt independen i în luarea deciziilor (incluzând independen a lor fa de influen a altor
judec tori).Totuşi, independen a sau autonomia parchetelor nu este la fel de categoric ca
cea a instan elor. Chiar şi acolo unde parchetul este o institu ie independent , poate exista
un control ierarhic asupra deciziilor şi activit ilor procurorilor, al ii decât procurorul general.
a.ăIndependen aă“Intern ”ăşiă“extern ”
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29. Trebuie realizat o distinc ie clar între o posibil independen a parchetelor sau
Procurorului General fa de statutul procurorilor, al ii decât procurorului general, care sunt
mai degrab „autonomi“ decât independen e. „Autonomia“ se refer la parchete, iar
„independen a“ priveşte procurori considera i în mod individual.
30. Orice fel de „independen ” a parchetelor, în îns şi esen a sa, difer ca întindere de cea
a judec torilor. Elementul principal al acestei independen e „externe” a parchetelor sau a
Procurorului General, const în imposibilitatea executivului s dea instruc iuni în cauze
individuale Procurorului General (şi desigur, direct altor procurori). Instruc iunile de ordin
general, cum ar fi de exemplu cele de a instrumenta cu severitate şi celeritate anumite tipuri
de infrac iuni, sunt mai putin problematice. Asemenea instruc iuni pot fi considerate ca un
aspect de politic care poate fi decis în mod corespunz tor de Parlament sau Guvern.
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31. Independen a organului de urm rire penal trebuie privit distinct, de orice fel de
“independen intern “ a procurorilor, al ii decât Procurorului General. Într-un sistem de
subordonare ierarhic , procurorii sunt obliga i s respecte ordinele, îndrum rile şi
instruc iunile date de superiorii lor. Independen a, în acest sens restrâns, poate fi privit ca
un sistem unde exercitarea activit ilor legale de c tre procurori, al ii decât procurorul
general, nu necesit ob inerea aprob rii prealabile a superiorilor sau o confirmare a
ac iunilor lor. Procurorii, al ii decât procurorului general, se bucur adesea mai degrab de
garan ii în privin a neimplic rii superiorului ierarhic.
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32. Pentru a evita instruc iuni neadecvate, este esen ial dezvoltarea unei liste care s
cuprind asumarea de garan ii de neinfluen are a activit ilor procurorului. Neinfluen area
presupune asigurarea faptului c activit ile procurorului în faza de judecat nu sunt supuse
nici presiunilor externe nici altor presiuni nepotrivite sau ilegale interne venite din interiorul
sistemului de parchet . Asemenea garan ii ar trebui s vizeze numirea, r spunderea
disciplinar /eliberarea din func ie, dar şi reguli specifice privind managementul de caz şi
mecanisme de luare a deciziilor.

33. În capitolele urm toare ale prezentului raport vor fi dezb tute garan iile privind
Procurorul General, ceilal i procurori şi câteva dintre elementele structurale (Consiliul
Procurorilor, formarea profesional ). Aşa cum s-a men ionat anterior, raportul se refer atât
la standardele existente cât şi la propuneri pentru standarde viitoare.
E. Procurorul General

a.ăNumireăşiăeliberareădinăfunc ieă

34.Modalitatea în care este numit şi revocat Procurorul General joac un rol foarte important
în cadrul sistemului menit s garanteze func ionarea corect a parchetelor. În cadrul avizului
privind conceptul regulator al Constitu iei Ungariei, Comisia de la Vene ia a statuat:
„Este important ca metoda de selec ie a procurorului general s fie de aşa natur încât
s câştige încrederea publicului şi respectul puterii judec toreşti şi al celorlalte profesii
juridice. Astfel, în acest proces de selec ie trebuie luat în considerare experien a
profesional şi neapartenen a politic . Cu toate acestea, datorit importantei
activit ii de urm rire penal în asigurarea ordinii şi func ion rii eficiente a statului este
de aşteptat ca Guvernul s îşi doreasc s aib un anumit control în privin a numirii, şi
s nu doreasc s dea un ‘cec în alb’ pentru procesul de selectare de c tre un alt organ
oricare ar fi el. De aceea, este recomandat luarea în considerare a posibilit ii
constituirii unei comisii pentru numire, care sa fie compus din persoane care se
bucura atât de încrederea publicului cât şi de cea a Guvernului. ”2

sti

35. În situa ia în care Procurorul General nu este subordonat Guvernului nu poate fi formulat
un principiu unic şi categoric dac acesta ar trebui numit de Preşedinte sau de Parlament.
Aceast chestiune este solu ionat în mod variat în diferite state. Acceptarea principiului
cooper rii între institu iile statului pare o solu ie bun care ar permite evitarea unor numiri
politice unilaterale. În asemenea cazuri, ar trebui atins un consens. În orice caz, dreptul de a
numi candidatul ar trebui definit în mod clar. Ară trebuiă solicitat ă oă p rereă înă privin aă
calific riiă profesionaleă aă candida iloră dină parteaă unoră persoaneă relevante,ă cumă ară fiă
reprezentan iiăcomunit iiăjuridiceă(incluzândăprocurori)ăşiăaiăsociet iiăcivile.ă
36. În statele în care Procurorul General este ales de Parlament, pericolul evident de
politizare a procesului de numire ar putea fi redus prină preg tireaă alegeriiă deă c treă oă
comisieăparlamentar ăcareăarătrebuiăs ăiaăînăconsiderareăp rereaăexper ilor.ăUtilizareaă
2

Sublinierea noastr , CDL (1995)073rev, cap 11.
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unei majorit iăcalificateăpentruăalegereaăprocuroruluiăgeneralăarăputeaăfiăprivităcaăună
mecanismăpentruăatingereaăconsensuluiăînăprivin aănumirii.ăTotuşi, ar trebui prev zut un
mecanism alternativ atunci când nu poate fi ob inut o majoritate calificat pentru a evita
riscul unui impas.
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37. Este important ca Procurorul General s nu poat fi reinvestit, cel pu in nu de c tre
puterea legislativ sau executiv. Exist un risc poten ial ca un procuror şi care urm reşte
reinvestirea sa de c tre un organism politic s aib o conduit de aşa natur încât s ob in
favoarea acelui organism ori cel pu in s fie perceput în acest sens. Un Procuror General
ară trebuiă s ă fieă numită permanentă sauă pentruă oă perioad ă deă timpă relativă mareă f r ă
posibilitatea de a fi reinvestit la finalul mandatului. Perioada mandatului nu ar trebui
s ă coincid ă cuă mandatulă Parlamentului. Acest lucru ar asigura o mai mare stabilitate a
procurorului şi l-ar face independent de schimb rile politice.

38. Dac ăseăvorăfaceăpreg tiriăpentruăcontinuareaăactivit iiă(deăex.ăcaăjudec tor)ădup ă
expirareaă mandatului,ă acestă lucruă ară trebuiă s ă fieă clarificată înainteă deă numire astfel
încât, din nou, s nu apar discu ii cu privire la favoritisme din partea politicienilor. Pe de
alt parte, nu ar trebui s existe o interdic ie general privind posibilit ile Procurorului
General de a candida pentru alte func ii publice în timpul sau dup expirarea mandatului.
39. Legea privind parchetele ar trebui s prevad în mod clar condi iile de revocare din
func ie a procurorului mai înainte de expirarea mandatului. În avizul privind proiectul de lege
pentru modificarea dispozi iilor din Constitu ia Ucrainei în privin a Parchetelor, Comisia a
constatat c :
„Motivele pentru revocarea din func ie ar trebui s fie prev zute de lege. (…)
Comisia de la Vene ia ar prefera s mearg chiar mai departe în sensul c motivele
pentru o posibil revocare s fie prev zute chiar în Constitu ie. Mai mult, ar trebui s
existe o cerin obligatorie în sensul c , mai înainte de luare oric rei decizii, un
organism format din exper i s exprime o opinie cu privire la suficien a motivelor
pentru revocare” .3

40. În orice caz, ProcurorulăGeneralăarătrebuiăs ăbeneficiezeădeăoăaudiereăechitabil ăînă
cadrulăproceduriiădeărevocare,ăinclusivăînăfa aăParlamentului.
b.ăResponsabilitateaăpublic ăaăParchetuluiăă

sti

41. La fel ca orice autoritate de stat, inclusiv judec torii, parchetul trebuie s fie responsabil
în fa a publicului. Un mijloc tradi ional de a asigura aceast responsabilitate este controlul
exercitat de c tre executiv, care ofer legitimitate democratic indirect prin dependen a
executivului de cei aleşi în Parlament. Un alt mijloc este controlul de c tre un consiliu al
procurorilor, dar acesta nu poate fi un instrument de pur auto-guvernare, ci unul a c rui
legitimitate democratic provine din alegerea a cel pu in unei p r i din membrii s i de c tre
Parlament.
42. În multe sisteme exist un sistem de responsabilitate în fa a Parlamentului. În rile în
care procurorul general este ales de c tre Parlament, aceasta are adesea şi puterea de a-l
demite. În aceast situa ie se impune o procedur echitabila de audiere. Chiar şi cu o astfel
de garan ie, în acest caz exist un risc de politizare: "Trebuie luat în considerare faptul c
exist un risc de presiune populist în anumite cauze ce pot ap rea în fa a Parlamentului,
dar şi faptul c responsabilitatea în fa a acestuia poate pune presiune indirect asupra unui
procuror care s evite s ia decizii nepopulare sau care s ia decizii care vor fi populare
3

Sublinierea noastr , CDL- AD (2006)029, paragraful 34.
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pentru legislativ."4 Prin urmare,ăarătrebuiăexclus ăresponsabilitateaăînăfa aăParlamentuluiă
înăcauzeăindividualeăcuăprivireălaădeciziiădeăurm rireăsauăneurm rireăpenal .
43. Este important s se clarifice care aspecte din activitatea procurorului impun sau nu
impun s fie f cute independent. Elementul crucial pare a fi cel privind decizia cu privire
laă incepereaă urm ririiă penal ,ă dac ă s ă fieă numaiă aă procurorului,ă nuă şiă aă executivuluiă
sau a legislativului. Cu toate acestea, realizarea politicii de urm rire penal (de exemplu,
acordând prioritate anumitor tipuri de cazuri, termene limit , cooperare mai strâns cu alte
institu ii, etc) pare a fi oă chestiuneă înă careă Legislativulă şiă Ministerulă Justi ieiă sauă
Guvernulăs ăpoat avea un rol decisiv.
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44. Unele instrumente specifice de responsabilitate par a fi necesare în special în
cazurile în care parchetul este independent. Prezentareaă deă rapoarteă publiceă deă c treă
Procurorul General ar putea fi un astfel de instrument. Prezentarea unor astfel de
rapoarte c tre Parlament sau c tre autoritatea executiv ar putea depinde de cadrul legal în
vigoare, precum şi de tradi iile na ionale. În astfel de cazuri, în astfel de rapoarte Procurorul
Generală ară trebuiă s ă prezinteă intr-oă modalitateă transparent ă modulă înă care orice
indica ieă general ă dat ă deă c treă executivă aă fostă pus ă înă aplicare. Existen a unor linii
directoare pentru exercitarea func iei de urm rire penal şi a unor coduri de etic pentru
procurori au un rol important în stabilirea unor standarde. Acestea pot fi adoptate chiar de
c tre autorit ile parchetului ori pot fi adoptate de c tre Parlament sau de Guvern.

45. Faptul c multe aspecte din activitatea procurorului reprezint subiectul verific rii de
c tre instan ele de judecat reprezint , de asemenea, o form de responsabilizare. În
sistemele în care procurorul nu supravegheaz ancheta, rela ia dintre procuror şi anchetator
creeaz în mod necesar un grad de responsabilitate. Ceaă maiă mareă problem ă privindă
responsabilitateaă (sauă maiă degrab ă lipsaă ei)ă apare în cazul în care procurorii iau
deciziaă deă neurm rireă penal .ă Dac ă înă aceast ă situa ieă nuă exist ă vreună remediuă
judiciar - de exemplu, din partea celor care sunt victime ale faptelor penale - atunci
exist ăunăriscăridicatăcuăprivireălaălipsaăresponsabilit ii.
46. În cele din urm , parchetele ca şi celelalte organe de stat sunt responsabile pentru
cheltuielile publice prin orice mecanisme de audit public care au loc şi care ar trebui s se
desf şoare în orice jurisdic ie.
F. Procurorii,ăal iiădecâtăProcurorul General
a. Numirea

47. În scopul de a permite procurorilor s îşi exercite atribu iile în conformitate cu legea,
sunt indispensabile existen a unor calit i juridice adecvate pentru toate nivelurile ierarhic de
procurori, inclusiv pentru procurorul general.

sti

48. Având în vedere calit ile speciale necesare pentru procurori, pare a fi nerecomandabil
ca procesul de numire a lor s fie l sat în întregime în seama procurorilor ierarhici superiori.
Sunt diferite metode care pot ajuta în eliminarea pericolului din cadrul unui sistem de
urm rire penal monolitic în care instruc iunile venite de sus conteaz mai mult decât legea.
Înăvedereaăpreg tiriiă pentruă numireaă unoră procuroriă competen iă arăfiă util ă contribu iaă
unui expert. Aceasta - în mod ideal - poate fi realizat în cadrul unui organism
independent cum ar fi un Consiliu al Procurorilor sau unui corp de procurori cu mare
vechime (procurori seniori) a c ror experien le va permite s propun candida i potrivi i
4

CDL-AD (2007) 011 Avizul referitor la proiectul de lege privind Ministerul Public şi proiectul de
lege privind Consiliul Procurorilor din fosta Republic Yugoslav a Macedoniei, para. 25.
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pentru numire. Un astfel de organism ar putea ac iona la recomandarea Procurorului
General, având dreptul ca pentru motive întemeiate s refuze a numi o persoan 5.

49. În unele ri, cariera procurorilor este reglementat prin lege, care arat modul de
evolu ie prin promovare sau prin numire într-o alt func ie. În acest caz, procurorii au
drepturi şi interese care sunt stabilite prin lege şi ar trebui s beneficieze de garan ii, în
sensul de a avea posibilitatea s conteste în fa a unei instan e acele deciziile care nu
respect prevederile legii.

50. Procuroriiă ară trebuiă s ă fieă numi iă pân ă laă pensionare. Numirile pentru perioade
limitate cu posibilitatea de reînvestire în func ie prezint riscul ca procurorul s ia decizii nu
pe baza legii, ci pe baza ideii de a face pe placul celor care îl vor renumi.
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b. Disciplina

51. Sistemul disciplinar este strâns legat de modul de organizare ierarhic a
parchetelor. Într-un astfel de sistem, m surile disciplinare sunt de obicei ini iate de c tre
superiorul persoanei în cauz .
52. În cazurile disciplinare, incluzând excluderea din func ie, procurorul respectiv ar
trebuiăs ăaib ,ădeăasemenea, dreptul de a fi audiat în cadrul unei proceduri contradictorii.
În sistemele unde exist un Consiliu al Procurorilor, acest consiliu, sau un comitet disciplinar
din cadrul s u, ar putea fi învestit cu solu ionarea cauzelor disciplinare. Trebuie s ă fie
disponibil ăoăcaleădeăatacăîmpotrivaăsanc iunilorădisciplinareăaplicate.
c. Garan iiă cuă privireă laă influen areaă activit iiă procurorilor,ă al iiă decâtă
procurorul general

53. Aşa cum s-a ar tat mai sus, "independen a" procurorilor, al ii decât procurorul general,
spre deosebire de cea a judec torilor, nu este o valoare absolut . Exist o tensiune între
necesitatea de a decide cu privire la abordarea fiec rei cauze în parte, pe baza conştiin ei
procurorului, şi necesitatea de a asigura consisten abord rii şi aplic rii principiilor şi
indrum rilor date în acea cauza. Este legitim s existente un sistem de urm rire penal ,
care s fie organizat pe structur ierarhic , şi în care o solu ie a unui procuror s poat fi
infirmat de c tre un procuror ierarhic superior atunci când este contrar instruc iunilor
generale.

sti

54. Un element-cheie pentru a stabili dac instruc iunile date în cazuri individuale
procurorilor, al ii decât procurorului general, sunt permise, este problema procurorilor care
au atribu ia discre ionar de a decide neurm rirea atunci când aceasta nu este în interesul
public, ca în rile în care se aplic principiul oportunit ii, sau, alternativ, în cazul în care se
aplic principiul legalit ii, dac procurorii sunt obliga i s înceap urm rirea în cauzele care
sunt în competen a lor. În timp ce în
rile cu sistem de common-law opereaz invariabil
principiul oportunit ii, în rile în care este specific sistemul de drept continental opereaz
atât principiul legalit ii, cât şi principiul oportunit ii.
55. În sistemele în care se aplic principiul legalit ii, ordinele de neurm rire pot fi ilegale
atunci când condi iile de finalizare a unui caz nu sunt îndeplinite. Aceasta este, de
asemenea, situa ia în sistemele în care se aplic principiul oportunit ii, dac ancheta se
bazeaz pe motive neadecvate. În schimb, în toate sistemele, sunt ilegale ordinele pentru a
5

CDL-AD (2008)019 Avizul referitor la proiectul de lege privind Serviciul Procurorilor Publici din
Moldova, par. 44.
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începe urm rirea, atunci când elementele necesare (suspiciune, dovada, etc) nu sunt
îndeplinite.
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56. În cele mai multe cazuri, decizia de desf şurare a urm ririi penale se va lua pe baza
existen ei unor probe suficiente pentru analize. În unele cazuri, pot exista aspecte f r vreo
leg tur cu relevan a probelor, care tind s sugereze c urm rirea penal poate fi
inoportun . Acestea se pot referi la circumstan ele privind infractorul sau victima, sau la
pericolul pe care o urm rire penal l-ar putea cauza intereselor unui ter . În mod
excep ional, pot exista cazuri în care o urm rire penal ar risca s provoace daune unor
interese mai largi, de natur social , economic sau referitoare la problemele de securitate.
În cazul în care apar astfel de chestiuni de interes public, e necesar aten ia sporit pentru
a nu înc lca regula statului de drept, şi, în timp ce procurorul ar putea aprecia c ar fi
în elept s se consulte cu persoanele care au o preg tire special , acesta trebuie s îşi
p streze puterea de a decide dac urm rirea penal este, de fapt, de interes public. În cazul
în care procurorului i se poate da un ordin într-un asemenea caz, atunci ordinele ar trebui
s fie motivate şi, dac este posibil, disponibile pentru o examinare public .
57. Într-un sistem ierarhic al parchetului, ordinele pot fi date la nivelul unei cauze individuale
cu condi ia îndeplinirii anumitor garan ii. Punctul 10 din Recomandarea 2000 (19) prevede:
"To i procurorii au dreptul de a solicita ca ordinele adresate lor s fie date în form scris . În
cazul în care procurorul consider c un ordin este ilegal sau este în contradic ie cu
conştiin a sa, trebuie s fie prev zut o procedur intern adecvat care s poat duce la o
eventual înlocuire a procurorului. "

58. Prin urmare, atunci când un procuror, altul decât procurorul general, primeşte o
instruc iune, acesta are dreptul de a primi ordinul redactat în scris, dar Recomandarea
2000(19)ănuăîmpiedic ăcaăordineleăpresupuseăaăfiăilegaleăs ăfieătotuşiădate.ă Procurorul
are, de asemenea, dreptul de a ini ia o procedur pentru a i se permite înlocuirea sa de
c tre un alt procuror în cazul în care un ordin este considerat a fi Ilegal sau contrar
conştiin ei lui. De asemenea, formularea de la punctul 10, de asemenea, las deschis
posibilitatea ca o astfel de procedur s fie ini iat de superiorul ierarhic care ar avea un
interes în înlocuirea unui procuror, altul decât procurorul general, care a avut îndr zneala
s conteste legalitatea ordinului dat.
59. Comisia este de p rere c aceste garan iiă nuă suntă adecvateă şiă ară trebuiă s ă fieă
în continuare dezvoltate. O afirma ie precum c un ordin este ilegal e foarte grav şi ar
trebui nu doar s aib nu aib un rezultat simplu constând în luarea cauzei de la procurorul
care s-a plâns. Orice ordin care este contrar punctului de vedere al unui procuror
inferiorăarătrebuiămotivatăşiăînăcazulăuneiăplângeri referitoare la ilegalitatea unui ordin,
oăinstan ăsauăoăstructur ăindependent ,ăcaădeăexemplu,ăunăConsiliuăalăProcurorilorăară
trebuiăs ădecid ăcuăprivireălaălegalitateaăordinului.ăă

sti

60. Un mijloc de influen are a unui procuror este transferarea sa la un alt parchet
f r consim mântul s u. Amenin rile cu astfel de transferuri pot fi folosite ca un instrument
pentru a pune presiune asupra procurorului sau un procuror "neascult tor" poate fi
îndep rtat dintr-un caz delicat. Din nou, ar trebuie sa fie disponibil ă oă ă caleă deă atacăă
adresat ă unuiă organismă independentă – ca, de exemplu, un Consiliu al Procurorilor
sau un alt organism similar.
d.ăImunitate,ăconstrângeriăşiăsecuritateă

61. Procuroriiănuăarătrebuiăs ăbeneficiezeădeăoăimunitateăgeneral , care ar putea duce
chiar la corup ie, ci de o imunitate func ional pentru ac iunile desf şurate cu bun credin ,
în conformitate cu îndatoririle lor.
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62. Exista diverse standarde cu privire la acceptabilitatea implic rii func ionarilor publici în
chestiuni politice. Unăprocurorănuăarătrebuiăs ăde in ăalteăfunc iiăînăstatăsauăs ăefectuezeă
alteă atribu iiă deă stat,ă dintreă celeă careă suntă considerateă neadecvateă pentruăjudec tori.ă
Procuroriiă ară trebuiă s ă eviteă activit ileă publiceă careă ară fiă înă conflictă cuă principiul
impar ialit iiălor.ă
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63. Un alt aspect practic, care este important atât pentru procurori cât şi pentru judec tori,
este problema securit ii. Evident, este important ca procurorii şi judec torii s nu fie
intimida i de nimeni şi s li se ofere protec ia fizic necesar pentru a le permite s îşi
îndeplineasc atribu iile în mod impar ial şi f r favoritisme. Asocia ia Interna ional a
Procurorilor a adoptat recent standarde în ceea ce priveşte securitatea pentru procurori.*
G. Consiliul Procurorilor

64. Consiliul Procurorilor devine din ce în ce mai r spândit în cadrul sistemelor politice ale
statelor individuale. Un num r de ri au înfiin at consilii ale procurorilor6, dar nu exist un
standard în acest sens.
65. Dac sunt formate într-un mod echilibrat, spre exemplu din procurori, avoca i şi
reprezentan i ai societ ii civile, şi dac sunt independente de alte organe ale statului,
asemenea consilii au avantajul de a furniza expertiz în procesul de numire şi disciplinare şi
s -i apere pe procurori cel pu in de influen ele politice. În func ie de procedura de numire a
membrilor consiliului, ei pot oferi legitimitate democratic pentru sistemul de urm rire
penal . Acolo unde exist , în plus fa de participarea la procedura de numire a procurorilor,
consiliile joac un rol important în procedura disciplinar , inclusiv cu privire la demiterea din
func ie a procurorilor.
66. Înă sistemeleă înă careă exist ,ă componen aă Consiliuluiă Procuroriloră ară trebuiă s ă
includ ă procuroriă deă laă toateă nivelurile,ă dară şiă al iă practicieniă aiă dreptuluiă precumă
avoca iă sauă profesoriă deă drept.ă Dac ă membriiă unuiă asemeneaă consiliuă suntă aleşiă deă
Parlament,ăacestălucruăarătrebuiăf cut,ăpreferabil,ădeăoămajoritateăcalificat .ăÎn situa ia în
care consiliile judec torilor şi ale procurorilor stabilesc un organism unic, trebuieă s ă seă iaă
m suriăastfelăîncâtăjudec toriiăşiăprocuroriiăs ănuăvotezeădecâtăînăcadrulăsec ieiăc reiaă
îiăapar in,ăcuăprivireălaănumirileăşiăprocedurileădisciplinare. Aceasta întrucât procurorii –
datorit specificului activit ii lor curente - pot avea o atitudine diferit fa de judec tori cât
priveşte independen a judiciara şi, în mod special, în privin a procedurilor disciplinare. În
asemenea situa ie, Consiliul poate fi organizat în dou sec ii, dup modelul Fran ei, unde
Consiliul Superior al Magistraturii cuprinde dou sec ii, cu competen e distincte pentru
judec tori, respectiv procurori7.
6

sti

Deşi sunt consilii specializate pentru procurori, spre exemplu în Bosnia şi Hertegovina,
Moldova (CDL(2008)055), Muntenegru (CDL(2008)023), Serbia (CDL(2009)103) şi Fosta
Republic a Iugoslaviei şi Macedoniei (CDL(2007)023), sunt ari precum Fran a, Italia şi Turcia
(CDL(2010)125) care au consilii judiciare, ce sunt competente şi pentru procurori (consiliul din
Fran a, de exemplu, are o sec ie separat pentru procurori; a se vedea de asemenea nota de
subsol nr. 7).
* Not traduc tor: Este vorba de „Declaration on Minimum Standards concerning the Security
and Protection of Public Prosecutors and their families” adoptate de International Association of
Prosecutors la 1 martie 2008. Detalii la www.iap-association.org.
7
Pân la intrarea în vigoare a modific rii art.65 al Constitu iei Fran ei din 23 ianuarie 2011 (ca
efect al Legii organice nr. 2010 – 830 din 22 iulie 2010), Consiliul Magistraturii a avut o majoritate
de cinci judec tori în sec ia pentru judec tori şi o majoritate de cinci procurori în sec ia pentru
procurori. Reforma introduce şase „personalit i calificate” din cadrul societ ii civile, în fiecare
dintre cele dou sec ii.
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67. Efectele hot rârilor adoptate de Consiliile procurorilor pot fi diferite. Aceste hot râri pot
avea un efect direct asupra procurorilor sau pot avea numai un caracter consultativ,
necesitând aplicarea lor de c tre Ministerul Justi iei. Primele sunt de preferat, întrucât
înl tur puterile discre ionare ale ministerului şi restrânge posibilitatea interferen ei politicului
în cariera procurorilor.
68. Este dificil de impus un model unic privind asemenea Consilii în cadrul tuturor statelor
membre ale Consiliului Europei. Mai mult, existen a unui asemenea tip de Consiliu nu poate
fi privit drept un standard uniform, obligatoriu pentru toate statele europene.
H.ăSalarizareaăşiăpreg tireaăprofesional
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69. La fel ca în cazul judec torilor, remunerareaă procuroriloră înă acordă cuă importan aă
sarciniloră îndepliniteă esteă esen ial ă pentruă ună sistemă deă justi ieă penal ă eficientă şiă
corect. Salarizarea la un nivel corespunz tor este de asemenea necesar pentru reducerea
riscurilor de corup ie a procurorilor.

70. Procurorii, de-a lungul carierei lor profesionale, trebuie s aib acces la forme adecvate
de preg tire profesional . În mod cert, preg tirea profesional a procurorilor este la fel de
important precum cea a judec torilor. Aceste forme de preg tire profesional trebuie s
cuprind preg tire juridic (inclusiv privind drepturile omului), precum şi preg tire de tip
managerial, în special pentru procurorii cu experien . Şi în aceast situa ie, un organism
specializat de tipul unui Consiliu al Procurorilor ar putea juca un rol important în
stabilireaă programeloră deă preg tire.ă Pentru ra iuni de cost şi eficien , se pot gândi
sesiuni comune de preg tire profesional destinate judec torilor şi procurorilor.
I.ă Pericoleleă unoră puteriă excesiveă aleă parcheteloră pentruă ă ă independen aă puteriiă
judec toreşti

sti

71. Trebuie f cut o distinc ie între interesele celor care reprezint puterea în stat şi
interesul public. Într-un anumit num r de sisteme judiciare europene, exist prezum ia de
identitate între cele dou aspecte de mai sus. Ar fi ideal ca exercitarea atribu iilor de interes
public (inclusiv urm rirea penal ) s nu se combine sau s nu se confunde cu atribu iile
care se refer la protec ia intereselor guvernului în exerci iu, ale altor institu ii publice şi chiar
ale unui partid politic. În multe state, aspectele legate de deservirea interesului public –
excluzându-le pe cele legate de urm rirea penal – r mân în competen a unui avocat al
poporului, or ale unui oficial de tipul Cancelarului pentru Justi ie din Finlanda. Exist un
num r de state democratice în care cele dou atribu ii ale ap r rii intereselor statului şi ale
interesului public se întrep trund, precum modelul oferit de Procurorul General (the Attorney
General) în anumite state cu sistem juridic de tip common law. Func ionarea unui asemenea
sistem depinde de cultura juridic respectiv şi, în special în noile democra ii, în care exist
o istorie a abuzurilor exercitate de fostele procuraturi din ra iuni politice, este nevoie de
precau ii deosebite în exercitarea sa.
72. Pe parcursul activit ii sale cu privire la anumite state, Comisia de la Vene ia a criticat
uneori puterile excesive ale parchetelor. În sistemul sovietic, parchetul a reprezentat un
mijloc puternic de a controla puterea judec toreasc şi, câtorva state,înc exist r m şi e
ale acestui sistem. Exist riscul ca un parchet ultra-puternic s devin o autoritate distinct ,
f r niciun fel de responsabilitate. Unul dintre scopurile prezentului raport este tocmai
evitarea acestui risc.
73. Aspectul de mai sus este strâns legat de întrebarea: ce prerogative (puteri) trebuie s
aib parchetul? Exist argumente foarte puternice pentru a conferi parchetelor prerogativele
urm ririi penale, dar nu şi alte prerogative de supervizare care se întâlneau mai ales în
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sistemele de tip „procuratura”. Aceast problem este de fapt o problem de ”checks and
balances” în interiorul sistemului. În orice caz, acteleă procuroriloră careă auă implica iiă
asupra drepturilorăomului,ăcumăsuntăperchezi iaăsauăarestarea,ătrebuieăs ăr mân ăsubă
controlulăjudec torilor.ăÎnăuneleăstate,ăexistaăoă„înclina ieăspreăurm rire”ăc ciăseăpareă
c ă astfelă deă cereri din partea procurorilor sunt admise aproape automat. Aceasta
reprezint ă ună pericolă nuă numaiă pentruă respectareaă drepturiloră persoaneloră înă cauz ,ă
darămaiăalesăpentruăindependen aăputeriiăjudec toreştiăcaăsistem.
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74. Deşi este normal şi permisibil ca organelor de urm rire penal s controleze cercetarea
penal , în anumite situa ii neexercitarea de c tre procuror a acestui control reprezint , în
sine, o posibilitate de reducere a puterilor excesive de care poate abuza aceast autoritate.
Deşi, exist deficien e ale sistemelor în care procurorul şi anchetatorul sunt separa i, un
avantaj al acestui model este reducerea riscului abuzului de putere din partea unei institu ii
excesiv de puternice. Pe de alta parte creşte riscul ca poli ia s abuzeze de puterile sale.
75. Cu privire la independen a judec torilor, Comisia a insistat deja în cadrul P r ii I a
acestui raport, c :
„ Hot rârile judec toreşti nu trebuie s fie subiectul nici unei modific ri în afara c ilor de
atac, în mod special nu unei obiec iuni a procurorului sau al oric rei alte institu ii a
statului, în afara termenelor de exercitare a c ilor legale de atac”8.

76. Aceasta exclude sistemul sovietic de tip „nadzor”, care confer procurorului general
prerogativa de a supraveghea legalitatea hot rârilor judec toreşti şi chiar de a redeschide
cauzele – inclusiv în materie civil între persoane private – cu privire la care s-a pronun at o
hot râre definitiv , atunci când procurorul consider c p legea a fost aplicate incorect.
Desigur, opozi ia puternic a Comisiei de la Vene ia cu privire la asemenea atribu ii nu
exclude problema de a formula o cerere unei instan e pentru a redeschide un dosar.
Oricum, hot rârea de a redeschide un dosar trebuie s fie a judec torului, nu a
procurorului.
a. Atribu iiăaleăprocurorilorăînăafaraădomeniuluiăpenal

77. Comisia de la Vene ia a argumentat substan ial - chiar dac nu în termeni absolu i - cu
privire la faptul c organeleădeăurm rireăpenal ătrebuieăs ăaib ăînăprincipalăcompeten eă
în domeniul dreptului penal9. Nu este ceva neobişnuit ca parchetele s îndeplineasc şi
alte atribu ii. Totuşi, în situa ia în care sunt exercitate şi alte atribu ii, ele nu trebuie s
interfereze sau s înlocuiasc puterea judec toreasc , în vreun fel. În situa iile în care
procurorii au atribu ii de a contesta o hot râre a instan ei, ei trebuie s realizeze acest lucru
prin intermediul c ilor de atac, la fel ca oricare parte din proces. Trebuie în eles c şi în
cadrul unui proces civil poate exista un interes public care trebuie ap rat sau afirmat în fa a
instan ei, şi nu exist o obiec iune de principiu cu privire la prerogativa procurorului în acest
sens, dar hot rârea final trebuie s apar in instan ei.

sti

78. În avizul nr.3 (2008) cu privire la rolul organelor de urm rire penal în afara domeniul
penal, Consiliul Consultativ European al Procurorilor, a stabilit în mod corect c „nu exist
norme juridice sau reguli interna ionale cu privire la sarcinile, atribu iile şi organizarea
organelor de urm rire penal în domeniile care exced celui penal”. Avizul subliniaz , c
„este dreptul suveran al statului în a defini cadrul s u institu ional şi legal pentru realizarea
func iilor de protec ie a drepturilor omului şi a intereselor publice…”10.
8

CDL – AD(2010)004, paragraful 82.13
CDL – JD (2008)001, pentru o perspectiv de ansamblu asupra practicilor europene în materie,
a se vedea Raportul întocmit de dl. Andras Varga pentru CCPE (CCPE – Bu(2008)4rev)
10
Paragraful 31.

9
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79. În timp de Comisia de la Vene ia este în totalitate de acord asupra importan ei majore a
respect rii drepturilor omului de c tre procurori, totuşi Avizul 3 pare a sugera c , în anumite
condi ii, protec ia „femeilor şi copiilor” ar putea fi nu numai o sarcina nu numai pentru
avocatul poporului, ci şi a procurorilor.

rip
es
ur
s

80. În Avizul s u cu privire la proiectul de lege a organiz rii parchetelor în Republica
Moldova, Comisia a avut ocazia s formuleze opinii referitoare la atribu ia procurorului de a
„ini ia proceduri civile în scopul asigur rii protec iei drepturilor, libert ilor şi intereselor
minorilor, persoanelor în vârst sau cu dizabilit i, ori persoanelor care, datorit st rii de
s n tate, sunt incapabile s ini ieze aceste proceduri”. Comisia a considerat c „având în
vedere c principala atribu ie a procurorului este s reprezinte interesul statului şi interesul
general, este discutabil dac procurorul este în mod necesar persoana cea mai potrivit
pentru a exercita o asemenea atribu ie”11.

81. Mai departe, în Avizul referitor la proiectul de lege privind Ministerul Public din Ucraina,
Comisia de la Vene ia a considerat c :
„În opinia Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni, istoria constitu ional şi
tradi ia juridic a unui stat poate justifica atribuirea de atribu ii din afara
domeniului penal, unui procuror. Aceast motiva ie poate s fie utilizat numai cu
respectarea tradi iile juridice democratice,care sunt conforme cu valorile
Consiliului Europei. În Ucraina, singurul model istoric existent este modelul
sovietic (şi arist) al „Procuraturii”. Acest model reflect un trecut nedemocratic şi
nu este compatibil cu standardele europene şi valorile Consiliului Europei.
Acesta este motivul pentru care Ucraina, odat cu aderarea la Consiliul Europei,
şi-a luat angajamentul de a transforma aceast institu ie într-un organism care s
fie în acord cu standardele Consiliului Europei.
17. […] Sistemul general al protec iei drepturilor omului nu reprezint un
domeniu de activitate adecvat pentru parchet. El trebuie realizat mai
degrab de c tre un avocat al poporului, decât de parchet”12.

82. Cele de mai sus corespund Recomand rii Adun rii Parlamentare a Consiliului Europei
nr.1604 (2003) cu privire la Rolul Parchetului într-o Societate Democratic Guvernat de
Statul de Drept; aceasta subliniaz c diferitele atribu ii ale procurorilor, din afara domeniului
penal, „ofer motiv de îngrijorare cu privire la compatibilitatea lor în raport cu principiile de
baz ale Consiliului Europei” şi c „este esen ial ca puterile şi responsabilit ile procurorilor
s fie limitate la efectuarea urm ririi penale prin cauzele penale, precum şi la rolul general
de ap rare a interesului public prin mijloacele sistemului de justi iei penal , cu asigurarea
existen ei unor organisme separate, localizate în mod adecvat şi efectiv, create pentru a
prelua oricare alte atribu ii” (paragraful 7).

sti

83. În mod special, în situa ia în care procurorul trebuie s ia m suri împotriva statului revendicând, spre exemplu, beneficiile sociale ale persoanelor vulnerabile mai sus amintite
– el se va afla într-un clar conflict de interes între interesele statului, pe care procurorul le
reprezint , şi interesul particular individual al persoanei pe care trebuie s o apere. Aceast
pozi ie exprimat de Comisia de la Vene ia în sensul restrângerii atribu iilor procurorilor în
domeniul penal, nu se refer la alte atribu ii ale procurorilor, cum ar fi reprezentarea
intereselor financiare ale statului, unde un asemenea conflict de interese nu poate ap rea.
Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei şi CDCJ lucreaz la acest moment la redactarea
unei recomand ri în scopul limit rii unor astfel de puteri.
11
12

Paragraful 33.
CDL – AD(2008)019, paragraful 30.

IV. Concluzii
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84. Situa ia cu privire la independen a judec torilor, discutat în Partea I a prezentului
raport, este una clar . Separa ia puterilor şi dreptul la un proces echitabil sunt de
neconceput f r judec tori independen i. Acest lucru este îns mai pu in evident în cazul
procurorilor, mai ales în lumina unei diversit i de sisteme ce variaz de la independen la
o deplina înglobare în puterea executiv .
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85. Având în vedere aceast diversitate, prezenta Parte a II-a a Raportului, care se refer
la organele de urm rire penal , se concentreaz pe garan iile acordate organelor de
urm rire penal împotriva presiunile externe. Mai ales când exist sistemul subordon rii
parchetelor fa de puterea executiv , asemenea garan ii sunt necesare pentru a le proteja
pe primele de orice influen politic nepotrivit din partea celorlalte. Printre alte garan ii
dezb tute în acest raport, un instrument des folosit este înfiin area unui organism
independent de procurori, sau Consiliul procurorilor, care s se ocupe de numiri, promov ri
şi disciplin .
86. “Independen a” procurorilor nu are aceeaşi natur ca şi independen a judec torilor. Deşi
exist o tendin general de a acorda o mai mare independen organele de urm rire
penal , nu exist un standard comun care sa fie invocat. Independen a sau autonomia nu
sunt un scop în sine şi ar trebui justificate în fiecare caz prin referirea la obiectivele care se
doresc a fi atinse.

sti

87. Pentru a asigura garan iile de neinfluen are, Comisia de la Vene ia recomand :
1. În cadrul procedurii de numire a Procurorului General, ar trebui dat un aviz cu privire
la calit ile profesionale ale candida ilor de c tre persoane relevante, cum ar fi
reprezentan i ai comunit ii juridice (inclusiv procurori) şi ai societ ii civile.
2. În rile unde Procurorul General este ales de c tre Parlament, pericolul de politizare
a procedurii de numire poate fi redus prin preg tirea alegerilor de c tre o comisie
parlamentar .
3. Alegerea Procurorului General cu majoritatea calificat a Parlamentului poate fi
v zut ca un mecanism de promovare a unui consens mai larg privind asemenea numiri.
4. Un Procuror General ar trebui numit permanent sau pe o perioad relativ lung de
timp, f r posibilitatea de reînnoire a mandatului. Durata mandatului pentru Procurorul
General nu ar trebui s coincid cu durata mandatului pentru Parlament.
5. Dac dup expirarea mandatului se doreşte numirea Procurorului General în alte
func ii (spre exemplu, judec tor), acest lucru trebuie l murit mai înainte de numirea în
func ia de Procuror General. Oricum, n-ar trebui s existe o interdic ie privind dreptul
persoanei care a ocupat func ia de Procuror General de a candida pentru o alt func ie
public în timpul sau dup terminarea mandatului.
6. Motivele pentru revocarea Procurorului General trebuie s fie prev zute în lege, iar un
organism de exper i trebuie s -şi exprime opinia cu privire la suficien a motivelor de
revocare.
7. Procurorul General trebuie s beneficieze de o audiere corect în cadrul procedurii de
revocare, inclusiv în fa a Parlamentului.
8. Trebuie exclus responsabilitatea Procurorului General în fa a Parlamentului pentru
deciziile de declanşare a urm ririi sau de neurm rire luate în cauze individuale. Decizia
de urm rire sau de neurm rire trebuie s apar in doar parchetului şi nu executivului
sau legislativului. Cu toate acestea, alc tuirea de politici publici în domeniul urm ririi
penale pare s fie o chestiune în care Legislativul şi Ministerul Justi iei ori Guvernul pot
avea un rol decisiv.
9. Ca un instrument de r spundere, se poate solicita Procurorului General s trimit un
raport public Parlamentului. Atunci când este cazul, în asemenea rapoarte Procurorul
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General trebuie s prezinte într-un mod transparent modalitatea de implementare a
instruc iunilor generale emise de executiv.
10. Cele mai mari probleme privind responsabilitatea (sau mai degrab lipsa ei) apar
când procurorii decid s nu efectueze urm rirea penal . Dac nu exist o cale de atac–
care ar putea fi, de exemplu, exercitat de victimele infrac iunilor - atunci exist un risc
ridicat de lips a responsabilit ii.
11. Pentru a preg ti numirea în func ie a unor procurori califica i, al ii decât Procurorul
General, de asemenea ar fi util implicarea exper ilor.
12. Procurorii, al ii decât Procurorul General, trebuie numi i pân la pensionare.
13. În procedura disciplinar , procurorul în cauz trebuie s aib dreptul de a fi audiat.
14. De asemenea, trebuie s fie prev zut posibilitatea de a contesta în instan
sanc iunile disciplinare.
15. Garan ia prev zut în Recomandarea 2000(19) împotriva presupuselor ordine
ilegale nu este adecvat şi ar trebui s fie în continuare dezvoltat , deoarece ea nu
previne totuşi emiterea unui ordin poten ial ilegal. Orice ordin de modificare a opiniei
unui procuror aflat pe o pozi ie ierarhic inferioar trebuie s fie argumentat , iar în
cazul în care se presupune c un asemenea ordin este ilegal, atunci o instan sau un
organism independent precum Consiliul Procurorilor ar trebui s decid asupra legalit ii
acestui ordin.
16. Amenin rile cu transferul procurorilor pot fi folosite ca un instrument de presiune
asupra procurorului sau poate fi un mijloc ca un procuror "neascult tor" s fie îndep rtat
dintr-un caz delicat. De aceea, trebuie s fie disponibil o cale de atac la un organism
independent, precum Consiliul Procurorilor sau altul similar.
17. Procurorii nu ar trebui s beneficieze de imunitate general .
18. Un procuror nu ar trebui s ocupe alte posturi în stat sau s îndeplineasc alte func ii
de stat, dintre cele care ar fi considerate nepotrivite pentru judec tori, iar procurorii ar
trebui s evite activit ile publice ce ar putea intra în conflict cu principiul impar ialit ii
lor.
19. Acolo unde exist , componen a Consiliului Procurorilor trebuie s includ procurori
de la toate nivelurile, dar şi al i actori, cum ar fi avoca i sau profesori de drept. Dac
membrii unui astfel de consiliu sunt aleşi de Parlament, decizia ar trebui s se ia cu votul
unei majorit i calificate.
20. Acolo unde consiliile judec torilor şi ale procurorilor formeaz un singur organism, ar
trebuie s se asigure c judec torii şi procurorii nu pot influen a unii celorlal i procedurile
de numire şi procedurile disciplinare.
21. Remunerarea procurorilor în concordan cu importan a sarcinilor îndeplinite este
esen ial pentru un sistem judiciar penal, eficient şi just.
22. Un organism de exper i precum Consiliul Procurorilor poate juca un rol important în
stabilirea programelor de preg tire profesional .
23. Ac iunile procurorilor care afecteaz drepturile omului, precum perchezi ia sau
arestarea, trebuie s r mân sub controlul judec torilor.
24. În unele state, o „înclina ie spre urm rire” face ca astfel de cereri din partea
procurorilor sa fie admise aproape automat. Acesta constituie un pericol nu numai
pentru drepturile persoanelor în cauz , dar şi pentru independen a puterii judec toreşti
ca sistem.
25. Activitatea organelor de urm rire penal trebuie s se axeze în principal pe domeniul
dreptului penal.

