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There is a genuine problem of the institutions of the Romanian State concerning the information in
public interest, as the public declarations breach the principles the European Court of Human Rights
have stated in its relevant case-law. The national authorities are not hindered to state during the
criminal proceedings the defendant is guilty of committing the offence. Also, the national authorities
do not employ a minimum degree of diligence in order to avoid using sensitive terms for the general
public and bearing a significant emotional content, do not assess an exhaustive presentation of the
offence the defendant is supposed to have committed and the means of enforcing the said offence
might influence the general public in regarding the defendant as guilty, do not avoid to communicate
broadly on cases that are of great interest for the actual Romanian society and for which there is a
clear bias towards a conviction and it seems those authorities do not avoid to admit they are influenced
and react on the pressure from the media. Therefore, we assess that a single strategy of exposing
those authorities in the media and concerning the drawing up of the communiqués concerning the
criminal proceedings underway, if those communiqués are qualified for informing the general public,
is necessary.
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onform jurisprudenþei Curþii Europene a
Drepturilor Omului, în aceastã materie
protecþia drepturilor garantate de
Convenþie trebuie sã fie efectivã ºi nu iluzorie.
Una dintre normele fundamentale care conferã
acestui principiu caracter practic, real, este cea
înscrisã în articolul 6 din Convenþie, dreptul la
un proces echitabil.
Frederic Sudre, citând mai multe hotãrâri ale
Curþii Europene210, încearcã sã defineascã
esenþa dreptului consacrat de articolul 6 din
Convenþie astfel: Dreptul la un proces echitabil
consacrã principiul fundamental al preeminenþei
dreptului într-o societate democraticã.
Recunoscând dreptului la un proces echitabil un
loc eminent într-o societate democraticã,
judecãtorul european îl consacrã ca unul dintre
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principiile ce constituie structura de bazã a ordinii
publice europene a drepturilor omului.211
Potrivit Convenþiei, sfera de aplicare a
articolului 6 nu se extinde asupra tuturor litigiilor.
Acesta are în vedere doar contestaþii privind
drepturile ºi obligaþiile cu caracter civil, precum
ºi acuzaþiile în materie penalã. Cu toate acestea,
având în vedere importanþa dreptului la un
proces echitabil, Curtea a considerat cã prevederile articolului 6 trebuie interpretate extensiv.
Aceastã teorie a fost aplicatã ºi pentru a defini
cei doi termeni care limiteazã sfera de aplicare
a dreptului la un proces echitabil precum ºi pentru
a defini alte instituþii incidente, nefiind de
conceput ca instanþa europeanã, în analiza sa,
sã fie limitatã la modul de definire utilizat de
legiuitorul naþional.
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Lucrarea de faþã nu îºi propune o analizã
exhaustivã a sferei de aplicare a articolului 6 din
Convenþie, ci o analizã fracþionatã a unui paragraf
din acest articol, care instituie o garanþie
importantã în materie penalã, aceea a prezumþiei
de nevinovãþie. Structura prezentului demers
ºtiinþific este reprezentatã de o analizã rezumativã a domeniului de aplicare a prezumþiei de
nevinovãþie în general, prin raportare la jurisprudenþa Curþii în domeniu, urmatã de o analizã
detaliatã a incidenþei acestei garanþii în materia
declaraþiilor publice ale autoritãþilor statului.
Pentru o aplicare practicã a concluziilor ce
urmeazã a fi extrase din analiza jurisprudenþei
ºi doctrinei relevante, un ultim capitol al prezentei
lucrãri este dedicat aplicãrii acestor principii la
practica autoritãþilor naþionale române.
Domeniul de aplicare al prezumþiei de
nevinovãþie în jurisprudenþa CEDO
Prezumþia de nevinovãþie este o prezumþie
relativã, cu un regim juridic special care, deºi
poate fi doveditã prin orice mijloace de probã,
nu poate fi rãsturnatã decât printr-o hotãrâre
penalã de condamnare, rãmasã definitivã.212
Prezumþia de nevinovãþie reprezintã o
garanþie specificã în materie penalã ºi, ca orice
alt drept reglementat de Convenþie, caracterul
ei nu trebuie sã fie nici teoretic ºi nici iluzoriu.
Prima hotãrâre în care a fost instituit, din punct
de vedere principial, standardul impus de art. 6
par. 2 precum ºi ce considerã Curtea a fi o
încãlcare a acestui standard a fost cauza Minelli
c. Elveþiei213. În aceastã hotãrâre s-a stabilit cã
se încalcã prezumþia de nevinovãþie dacã fãrã
ca acuzatul sã fie gãsit vinovat anterior în
concordanþã cu legea ºi mai ales fãrã sã fi avut
posibilitatea de a exercita dreptul la apãrare, o
decizie judiciarã reflectã opinia cã ar fi
vinovat214. Din analiza acestei constatãri a Curþii,
s-a tras concluzia cã scopul general al instituirii
acestei garanþii este reprezentat de necesitatea
protejãrii acuzatului de un verdict de culpabilitate
ce nu a fost stabilit legal.
În analiza prezumþiei de nevinovãþie ne putem
raporta la diferite aspecte ce îi pot clarifica limitele

de incidenþã: garanþiile instituite, sfera de
aplicare, persoanele cãrora li se aplicã obligaþia
de respectare a acestei prezumþii.
Din punct de vedere al garanþiilor instituite,
doctrina a stabilit cã unele dintre acestea sunt
împrumutate din reglementarea art. 6 par. 1215:
- obligaþia pe care o au judecãtorii de a nu
pleca în judecarea cauzei cu
- idei preconcepute sarcina probei în materie
penalã revine acuzãrii
- aplicarea principiului in dubio pro reo
- acuzarea este obligatã sã indice faptele de
care este acuzat inculpatul ºi sã aducã un
probatoriu suficient pentru dovedirea vinovãþiei.
Alãturi de aceste garanþii comune, art. 6 par.
2 instituie ºi garanþii proprii precum216:
- garantarea dreptului la tãcere
- obligaþia statelor de a se abþine de la
impunerea de sancþiuni fãrã a exista o hotãrâre
de condamnare
- interdicþia de a exista o judecatã de douã ori
pentru aceeaºi faptã ºi acelaºi fãptuitor, existând
opinia cã aceastã interdicþie se rãsfrânge ºi
asupra urmãririi penale.
În ceea ce priveºte câmpul de aplicare al
prezumþiei de nevinovãþie, într-o privire de
ansamblu, raportându-ne în primul rând la
persoana care beneficiazã de aceastã garanþie,
prezumþia este incidentã în cazul oricãrei
persoane acuzatã de sãvârºirea unei infracþiuni.
Noþiunile de acuzaþie, infracþiune ºi materie
penalã sunt noþiuni autonome ºi au aceleaºi
semnificaþii ca cele impuse de art. 6 par. 1217.
De principiu, prezumþia de nevinovãþie este
incidentã atât în faza urmãririi penale cât ºi în
faza judecãþii. Domeniul de aplicare, în sens larg,
îl reprezintã ansamblul procedurii penale litigioase ºi nu doar procesul penal în accepþiunea
lui restrânsã. Unii autori considerã cã prezumþia
de nevinovãþie se aplicã în general materiei
penale fiind incidentã oricând fapta are conotaþie
penalã218.
În faza de urmãrire penalã, standardul CEDO
prevede ca art. 6 par. 2 este incident din
momentul în care se poate vorbi de acuzaþie în
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materie penalã, dar accepþiunea acestei garanþii
în aceastã fazã este aceea de a nu fi tratatã
persoana acuzatã ca ºi cum ar fi vinovatã.
Aplicarea art. 6 par. 2 nu se opune la efectuarea
în cursul urmãririi penale a anumitor acte precum
percheziþia domiciliarã.
În faza de judecatã, art. 6 par. 2 îºi gãseºte
aplicabilitatea din momentul sesizãrii instanþei ºi
pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii, oricâte
grade de jurisdicþie ar parcurge: prezumþia de
nevinovãþie trebuie sã fie respectatã atât la
instanþa de fond, cât ºi în apel ºi recurs219.
Ca principiu general acceptat, prezumþia de
neinovãþie se aplicã doar deciziilor privitoare la
stabilirea vinovãþiei, nefiind incidentã în materie
civilã sau administrativã ºi nici în cazul unor
proceduri precum expulzarea sau extrãdarea220.
Pentru înþelegerea domeniului de aplicare din
punct de vedere al cadrului procesual în care a
fost analizatã încãlcarea prezumþiei de
nevinovãþie, trebuie sa ne raportãm în concret
la cazurile judecate de Curte ºi dezbãtute în
doctrinã.
Astfel, în cauza Bernard c. Franþei221, Curtea
a admis cã prezumþia de nevinovãþie este
incidentã ºi poate fi încãlcatã ºi în etapa
administrãrii probelor. În cauza Minelli c.
Elveþiei, s-a considerat cã existã o încãlcare
indirectã a prezumþiei de nevinovãþie ºi prin
motivarea unei decizii a instanþei.
În ceea ce priveºte stadiul procesual al
urmãririi penale, s-a considerat cã încetarea
acesteia poate fi dispusã prin ordonanþa
procurorului, neexistând obligaþia de continuare
a procesului penal pânã la achitarea pronunþatã
de cãtre instanþã. Actul prin care înceteazã
urmãrirea penala nu trebuie însã sã conþinã
constatãri sau sugerãri ale existenþei vinovãþiei.
Încetarea urmãririi penale nu dã dreptul la
despãgubiri sau cheltuieli de judecatã dar, din
jurisprudenþa Curþii Europene s-a desprins
posibilitatea constatãrii unei încãlcãri a
prezumþiei de nevinovãþie dacã hotãrârea prin
care se refuzã acordarea cheltuielilor echivaleazã cu o constatare de culpabilitate, dacã

aceastã culpã nu a fost stabilitã anterior pe cale
judiciara iar reclamantul nu a avut posibilitatea
exercitãrii dreptului la apãrare în ceea ce priveºte
vinovãþia, în procesul ce are ca obiect
rambursarea cheltuielilor222.
În cazul achitãrii printr-o hotãrâre definitivã,
indiferent dacã achitarea s-a fãcut în baza
principiului in dubio pro reo, orice bãnuialã,
oricât de micã, cu privire la vinovãþie este total
inadmisibilã, o astfel de îndoialã putând lua fiinþã
ºi prin indemnizarea victimei infracþiunii dupã
achitarea acuzatului223. În sensul neacceptãrii
existenþei unei bãnuieli dupã achitare, Curtea s-a
pronunþat în numeroase cauze printre care
Rushiti c. Austriei si O c. Norvegiei.
Tot în cadrul urmãririi penale s-a stabilit cã
instituþia arestãrii preventive este exceptatã de
la aplicarea articolului 6 par. 2. Aceastã
exceptare se întinde pe tot parcursul acestei faze
a procesului penal cu excepþia situaþiei în care
arestarea preventivã are caracter punitiv,
reprezentând o pedeapsã anticipatã224.
Curtea recunoaºte principiul conform cãruia
rãspunderea penalã înceteazã odatã cu moartea
celui acuzat iar prin prisma acestui principiu orice
sancþiune cu caracter penal aplicatã moºtenitorilor este contrarã dispoziþiilor articolului 6 par.2
deoarece a succede culpabilitãþii defunctului nu
este compatibil cu normele justiþiei penale într-o
societate guvernatã de preeminenþa dreptului225.
În hotãrârea Ribemont c. Franþei226, Curtea
a statuat cã prezumþia de nevinovãþie se aplicã
ºi înainte de punerea în miºcare a acþiunii penale,
de asemenea articolul 6 par. 2 fiind incident ºi în
faza de instrucþie preparatorie judiciarã în
sistemele de drept care prevãd aceastã etapã
în materie penalã.
Deºi nu existã o statuare in abstracto a acestui
domeniu de aplicare, existã decizii ale Comisiei
în care se constatã aplicarea garanþiei
menþionate mai sus în cazul primei audieri la
poliþie înainte de formularea vreunei acuzaþii227.
În cauza Telfner c. Austriei228 s-a considerat
cã o condamnare în lipsa probelor convingãtoare
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de vinovãþie constituie o încãlcare a articolului 6
paragraf 2.
De principiu, s-a statuat în cauze ca Saunders c. Marii Britanii ºi Murray c. Marii Britanii
cã tãcerea nu se poate traduce în recunoaºterea
vinovãþiei. Dacã interpretarea datã tãcerii este
în sensul unei recunoaºteri a acuzaþiei se poate
vorbi de încãlcarea prezumþiei de nevinovãþie.
Cu toate acestea principiul enunþat mai sus nu
este absolut, el putând fi încãlcat dacã legea
internã permite ºi dacã se respectã toate
garanþiile prevãzute de normele interne ºi
internaþionale229.
În dovedirea vinovãþiei, probele administrate
nu pot fi obþinute niciodatã cu încãlcarea
articolului 3 din Convenþie privitor la interzicerea
torturii ºi tratamentelor inumane ºi degradante,
dar se poate vorbi de o încãlcare legitimã a altor
articole din Convenþie precum articolul 8 fãrã sã
se punã în discuþie încãlcarea normelor
referitoare la prezumþia de nevinovãþie230.
Dacã o decizie a judecãtorului duce la o
condamnare bazatã determinant numai pe probe
administrate în cadrul urmãririi penale, fãrã a da
posibilitatea contestãrii lor în faþa instanþei, existã
o ingerinþã în dreptul acuzatului de a fi prezumat
nevinovat pânã la stabilirea legala a vinovãþiei
sale231.
Dacã în cadrul procesului penal declaraþiile
date de martori, experþi, procuror, avocaþi, parte
vãtãmatã, aduc atingere prezumþiei de
nevinovãþie a acuzatului, iar judecãtorul nu-ºi
exercitã obligaþia de a interveni, în baza rolului
activ, existã o aparenþã de pãrtinire ce poate
pune probleme pe tãrâmul articolului 6 paragraf
2232. Aceastã ipotezã de aplicare a garanþiilor
privind prezumþia de nevinovãþie a fost subliniatã
de Curte în cauza Pfunders.
În cauza Faragut c. Franþei s-a constatat cã
prezumþia de nevinovãþie a fost încãlcatã atunci
când judecãtorul din procesul civil a declarat cã
îl considerã pe inculpat vinovat de sãvârºirea
faptelor ce îi sunt imputate, înainte ca hotãrârea
penalã sã fie definitivã.
Articolul 6 par. 2 poate fi încãlcat ºi în mãsura
în care, înainte de a exista o hotãrâre definitivã,

tratamentul impus este punitiv ºi încalcã
prevederile articolului 5 din Convenþie233.
Un caz particular pe care îl vom discuta pe
larg în capitolele urmãtoare vizeazã încãlcarea
prezumþiei de nevinovãþie prin declaraþiile fãcute
de oficialii statului, în mod public.
Deºi Curtea stabileºte o serie de cazuri de
încãlcare a prezumþiei de nevinovãþie existã ºi
numeroase ipoteze în care Curtea a trasat
domeniile în care nu este incident articolul 6
par. 2.
De principiu, Curtea a considerat cã atât
sistemul inchizitorial cât ºi cel acuzatorial sunt
conforme cu standardele impuse de articolul 6
ºi cã niciunul din aceste sisteme în integralitatea
lor nu aduce atingere prezumþiei de nevinovãþie,
datoritã faptului cã în ambele sisteme sunt
stabilite garanþii pentru cel acuzat.
De asemenea se considerã cã prevederile art.
6 par. 2 nu se aplicã în cauzele ce privesc
individualizarea ºi cuantumul pedepsei, cererile
de rejudecare fãcute de condamnat, procedurilor
referitoare la mãsurile asiguratorii ºi la negociere
directã în sistemele de drept care prevãd aceastã
modalitate de soluþionare a conflictelor de naturã
penalã234.
În cauza X c. Austriei s-a considerat cã
bãnuielile ce planeazã asupra unei persoane,
datorate unor etape ale procesului penal, precum
procedura arestãrii preventive ori cãile de atac
nu reprezintã o constatare formalã de culpabilitate ºi nu reprezintã de plano o încãlcare a
prezumþiei de nevinovãþie.
Mai mult, s-a considerat cã acest articol nu
poate fi invocat pentru a opri autoritãþile sã
informeze populaþia cu privire la anchetele
penale în curs, dacã sunt respectate anumite
condiþii pe care le vom dezvolta în capitolul
urmãtor al prezentei lucrãri.
În cazul în care, dupã achitare, într-un proces
distinct, se discutã doar rãspunderea civilã
delictualã a fostului inculpat fãrã sã se punã în
discuþie vinovãþia în materie penalã, nu existã o
încãlcare a prezumþiei de nevinovãþie235.
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De asemenea, folosirea unor probe din
procesul penal în care s-a dispus achitarea, în
procesul civil ulterior nu-i schimbã acestuia
natura ºi nu atrage incidenþa paragrafului 2 al
articolului 6 din Convenþie. În acest sens poate
fi consultatã jurisprudenþa Curþii ºi opiniile
Comisiei în cauze precum X c. Austriei.
În cauza White c. Suediei, Curtea a stabilit
cã, garanþia instituitã de Convenþie nu este
incidentã când nu existã nici mãcar riscul iminent
ca o persoanã sã devinã acuzatã în materie
penalã. În acelaºi sens, concluziile Curþii în cauza
Moullet c. Franþei au arãtat cã prezumþia de
nevinovãþie nu mai opereazã când orice activitate
cu caracter penal a luat sfârºit în mod definitiv,
de exemplu prin intervenirea prescripþiei sau
atunci când nu mai existã acuzat penal.
Atunci când sunt ataºate la dosarul cauzei
antecedentele penale ori fiºa de cazier judiciar,
simpla lor prezenþã ºi posibilitatea judecãtorului
de a le consulta nu atrage în mod independent o
încãlcare a articolului 6 par. 2. Cu toate acestea,
dacã inculpatul considerã cã ataºarea cazierului
judiciar la dosarul cauzei a influenþat instanþa în
deliberare, acesta trebuie sã dovedeascã în ce
mod a fost influenþat judecãtorul. În acest caz
existã o obligaþie a reprezentanþilor statului de a
da posibilitatea administrãrii de probe pentru
dovedirea acestui fapt.236
Prezumþia de nevinovãþie ºi dreptul la tãcere
nu sunt încãlcate dacã în instanþã sunt folosite
probe obþinute de la acuzat împotriva voinþei lui,
dar care au o existenþã independentã de aceasta,
spre exemplu documente gãsite la percheziþie
sau probe biologice237. O declaraþie a inculpatului
în faþa instanþei fãrã sã i se fi pus în vedere cã
are dreptul de a nu face nicio declaraþie nu este
de principiu neconformã cu standardul impus de
Curte.
De asemenea este conformã cu dispoziþiile
Convenþiei rejudecarea cauzei de cãtre instanþa
care a respins anterior liberarea inculpatului pe
cauþiune238.
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Arestarea unui martor acuzat de mãrturie
mincinoasã imediat dupã ce a comis sperjurul
nu altereazã cu nimic garanþiile privind prezumþia
de nevinovãþie. Nici purtarea cãtuºelor în faþa
juraþilor nu încalcã în general articolul 6 dacã nu
este coroboratã cu alte fapte ce produc vãtãmãri
pe tãrâmul prezumþiei de nevinovãþie239.
Dacã nu existã o hotãrâre definitivã de
achitare, simpla menþiune într-o decizie a
instanþei a faptului cã mai existã suspiciuni ce
planeazã asupra vinovãþiei inculpatului dupã
încetarea urmãririi penale sau a procesului penal
fãrã a se sugera cã existã indubitabil vinovãþie
în cauzã, este conformã cu prezumþia de
nevinovãþie în accepþiunea CEDO240.
Relaþionat la standardul de probã în ceea ce
priveºte vinovãþia, în concepþia instanþei
europene sunt admise atât probele directe, cât
ºi cele indirecte. Este posibilã folosirea unei
probe administrate anterior, fãrã a fi necesarã
administrarea ei în faþa instanþei, dacã inculpatul
a putut exercita dreptul la apãrare faþã de acea
probã ºi dacã instanþa are posibilitatea de a o
exclude dacã o considerã neconcludentã. Dacã
aceste condiþii nu sunt îndeplinite, hotãrârea ce
urmeazã a fi pronunþatã nu se poate baza în
exclusivitate, ºi nici mãcar în mare mãsurã, pe
acest gen de probe. Vinovãþia, deºi trebuie
doveditã temeinic, nu trebuie sã beneficieze de
o dovadã absolutã. Se admite ºi instituirea
rãspunderii obiective pentru fapta comisã, fãrã
dovedirea existenþei unei mens rea241.
Sunt permise prezumþiile de fapt ºi de drept
cu condiþia ca acestea sã nu fie irefragabile ºi
sã respecte anumite condiþii: sã fie instituite în
limite rezonabile, în funcþie de gravitatea situaþiei
ºi sã proteguiascã efectiv dreptul la apãrare. În
acest domeniu Curtea a statuat principial în
Salabiaku c. Franþei. De asemenea, prezumþiile
sunt permise în ambele sensuri242.
Existã hotãrâri ale Curþii îmbrãþiºate de
doctrinã în care se aminteºte cã este posibil ca
o hotãrâre a unei instanþe aflatã mai jos pe scara

University Press, p. 662; s-au considerat conforme cu
articolul 6 par. 2 prezumtia cã o persoanã care trece
frontiera cu bunuri interzise doreºte sã le treacã
fraudulos, prezumþia cã un anumit animal face parte
dintr-o anumitã specie, prezumþia cã cel acuzat trebuie
sã dovedeascã lipsa de discernãmânt, prezumþia cã
un bãrbat ce locuieºte cu o prostituatã iºi câºtigã în
mod nelegal traiul (cauzele Salabiaku c. Frantei, H c.
Marii Britanii, Bates c. Marii Britanii).

ierarhicã, care a fost datã cu încãlcarea
prezumþiei de nevinovãþie, sã fie îndreptatã în
cãile de atac ºi sã nu mai fie necesarã
constatarea încãlcãrii prevederilor Convenþiei.
Cu toate acestea existã ºi cazuri în care
încãlcarea este atât de gravã ºi procedurile
judiciare atât de rãu vãtãmate încât nicio decizie
sau motivare a instanþelor de apel nu pot îndrepta
greºelile instanþei inferioare243.
Din punct de vedere procedural, în doctrinã
s-a considerat cã o încãlcare a paragrafului 2
sau a paragrafului 3 din articolul 6 exclude
oportunitatea cercetãrii unei încãlcãri a articolului
6 paragraful 1 deoarece paragrafele 2 ºi 3
instituie norme ºi garanþii speciale în materie
penalã ºi impun analizarea lor cu prioritate. Din
momentul constatãrii unei încãlcãri a acestor
garanþii devine inutilã o cercetare a normei
generale instituite de art. 6 par. 1244.
Incidenþa garanþiei instituite de articolul 6
par. 2 în ceea ce priveºte declaraþiile publice
ale reprezentanþilor statului
În ceea ce priveºte încãlcarea prezumþiei de
nevinovãþie prin declaraþiile oficiale ale
reprezentanþilor statului doctrina, tratând destul
de lapidar aceastã problemã, a trasat câteva linii
directoare în materie pornind de la jurisprudenþa
Curþii Europene a Drepturilor Omului.
S-a evidenþiat regula conform cãreia, orice
reprezentant al statului trebuie sã se abþinã sã
declare public faptul cã cel faþã de care s-a pus
în miºcare urmãrirea penalã sau a fost trimis în
judecatã este vinovat de sãvârºirea infracþiunii
ce i se reproºeazã, înainte ca vinovãþia sã fie
stabilitã de cãtre instanþã printr-o hotãrâre
definitivã de condamnare. 245 Atitudinea
autoritãþilor nu trebuie sã denote cã opinia lor
este formatã altfel decât prin evaluarea probelor
administrate în cauzã.246
Deºi mulþi autori considerã cã declaraþiile
oficialilor statului sunt de naturã sã aducã
atingere garanþiilor statuate în paragraful 2 al
articolului 6 din Convenþie doar în cadrul unui
proces penal aflat în desfãºurare, în opinia
noastrã o declaraþie a oficialilor ce insinueazã

puternic vinovãþia celui în cauzã este de naturã
sã înfrângã prezumþia de nevinovãþie chiar
înainte de începerea urmãririi penale în cauzã,
încã din faza actelor premergãtoare. Aceastã
opinie a fost împãrtãºitã ºi de cãtre o parte din
doctrinã.247
Subiecþii cãrora li se aplicã direct aceastã
interdicþie de pronunþare în public cu privire la
vinovãþia acuzatului, sunt reprezentaþi în primul
rând de magistraþi, atât judecãtori, cât ºi
procurori, precum ºi de orice alt reprezentant al
puterii publice, cât timp declaraþiile acestora sunt
fãcute în calitate de reprezentant al statului248.
Autorii recenþi au tratat cu mare atenþie statutul
procurorului relaþionat la aceastã problemã,
considerând cã declaraþiile publice ale acestuia
sunt de naturã sã aducã atingere prezumþiei de
nevinovãþie, cu precãdere atunci când acesta
exercitã o funcþie cvasijudiciarã, spre exemplu,
atunci când este de competenþa sa sã dispunã
neînceperea sau încetarea urmãririi penale în
cauzã sau atunci când exercitã un control absolut
în materie proceduralã.249
Articolul 6 par. 2 nu poate fi invocat cu scopul
de a opri autoritãþile din activitatea de informare
publicã cu privire la anchetele penale în curs,
atât timp cât aceastã informare este efectuatã
cu toatã grija ºi rezerva necesarã pentru a nu
încãlca prezumþia de nevinovãþie250. În acest
sens, Comitetul de Miniºtri al Consiliului Europei
a elaborat Recomandarea - Rec (2003)13 cu
privire la difuzarea informaþiilor prin mass-media
în legãturã cu procedurile penale, în care pe
lângã statuarea dreptului publicului de a fi
informat a instaurat ºi o obligaþie de abþinere în
sarcina reprezentanþilor statului de a da
publicitãþii informaþii de naturã a aduce atingere
prezumþiei de nevinovãþie sau echitãþii
procedurilor judiciare.
Referitor la terminologia folositã, doctrina,
extrãgând din raþionamentul Curþii, a considerat
cã autoritãþile nu pot, în declaraþiile publice, sã
foloseascã orice tip de vocabular, alegerea
termenilor fiind esenþialã pentru protejarea
garanþiilor în materie penalã. Singurul reprezentant ce poate în anumite condiþii sã
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246

244
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D. J. Harris, op. cit., p. 248, cauza Adolf c. Austriei,
Austria c. Italiei.
D. Bogdan, M. Selegean, Drepturi ºi libertãþi
fundamentale în jurisprudenþa Curþii Europene a
Drepturilor Omului, Ed. Praxis, p. 273.
L.E. Pettiti, op. cit., p. 270.

D. Bogdan, M. Selegean, op. cit., p. 273
R. Chiriþã, op. cit., p. 291.
248
M. Udroiu, O. Predescu, op. cit., p. 625.
249
R. Chiriþã, op. cit., p. 293.
250 R. Clayton, op. cit., p. 663.
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foloseascã un limbaj mai larg pentru a evidenþia
existenþa probelor suficiente de la dosarul cauzei
este procurorul, celelalte oficialitãþi nebeneficiind
de o astfel de libertate de exprimare251.
În stadiul incipient al anchetei nu sunt permise
declaraþiile interpretabile, în catalogarea lor
þinându-se cont de sensul real al termenilor ºi
nu de sensul literal al acestora. Sensul real al
termenilor se apreciazã în context, folosirea unei
terminologii asemãnãtoare atât de cãtre acuzat
cât ºi de cãtre autoritãþi putând duce la stabilirea
acestuia252. Pentru cã aceastã garanþie trebuie
sã fie efectivã, afirmaþiile publice sub forma
dubitativã sau interogativã nu sunt excluse de
plano de la aplicarea standardului impus de
articolul 6 din Convenþie.
Declaraþiile oficialilor statului nu atrag o
încãlcare a prezumþiei de vinovãþie dacã sunt
emise în cadrul procedurii judiciare, în decizie
motivatã.
Din cauza numãrului oarecum redus de opinii
doctrinare în aceastã materie, urmeazã sã
încercãm sã deducem din jurisprudenþa Curþii,
principiile de drept aplicabile, contextul în care
se poate invoca o încãlcare a prezumþiei de
nevinovãþie, calitatea subiecþilor precum ºi ceea
ce se înþelege prin terminologie adecvatã. În
acest demers, vom analiza hotãrârile Curþii
relaþionate la încãlcarea sau respectarea
prezumþiei de nevinovãþie în declaraþiile publice
ale oficialilor statului, de la prima hotãrâre în
materie pânã în prezent.253
În ceea ce priveºte principiile enunþate de
Curte, cadrul incipient în care acestea au luat
fiinþã este reprezentat de hotãrârea Allenet de
Ribemont c. Franþei, prima cauzã în care s-a
constatat o încãlcare a prezumþiei de nevinovãþie
datoratã unor declaraþii publice ale oficialitãþilor.
În aceastã cauzã, Comisia a evidenþiat faptul
cã prezumþia de nevinovãþie este cu precãdere
o garanþie proceduralã în cadrul procesului
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C. Bârsan, op. cit., p. 544.
C. Bârsan, op. cit., p. 546.
253
CEDO, cauza Ribemont c. Franþei, cererea nr. 15175/
89, hotãrârea din 10 februarie 1995, Butkevicius c.
Lituaniei; CEDO, cauza Lavents c. Letoniei, cererea
nr. 58442/00, hotãrârea nr. 28 noiembrie 2002,
definitivã la 28 februarie 2003; CEDO, cauza YB ºi alþii
c. Turciei, cererile nr. 48173/99 ºi 48319/99, hotãrârea
din 28 octombrie 2004; AL c. Germaniei; Freimanis ºi
Lidums c. Letoniei, cererile nr 73443/01 ºi 74860/01,
hotãrârea din 9 februarie 2006, definitivã la 09 mai
2006; din Gokceli c. Turciei; Soylemez c. Turciei,
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penal, dar cã scopul acestei garanþii este mai
extins, impunând obligaþii nu numai instanþelor
penale în determinarea vinovãþiei acuzatului, ci
ºi altor autoritãþi ale statului. Curtea, amintind cã
prezumþia de nevinovãþie este un element
necesar pentru existenþa unui proces echitabil
în accepþiunea datã de articolul 6 par. 1,
considerã cã aceastã prezumþie va fi încãlcatã
ori de câte ori o decizie judiciarã ce priveºte o
persoanã acuzatã de sãvârºirea unei fapte
penale reflectã opinia existenþei vinovãþiei înainte
ca aceasta sã fie stabilitã conform legii. Mai mult,
este suficient sã existe anumite raþionamente ale
instanþei care sã indice cã acuzatul este privit ca
fiind vinovat pentru a înfrânge garanþiile
referitoare la prezumþia de nevinovãþie. Aceste
încãlcãri pot exista ºi în cadrul unor procese ce
nu privesc direct stabilirea vinovãþiei.
Prezumþia de nevinovãþie trebuie privitã ºi
interpretatã dupã standardul edictat de Curte cu
privire la interpretarea Convenþiei în general
adicã drept o garanþie a unor drepturi reale ºi
efective spre deosebire de drepturile teoretice
ºi iluzorii. Prin prisma acestei interpretãri,
prezumþia de nevinovãþie poate fi încãlcatã nu
numai de cãtre judecãtor sau instanþã, dar ºi de
cãtre alte autoritãþi publice.
Relaþionat la libertatea de exprimare
garantatã de articolul 10 din Convenþie, Curtea
aminteºte cã o parte importantã a acestui drept
este libertatea de a primi ºi da informaþii, iar
articolul 6 paragraful 2 nu poate sã împiedice
autoritãþile sã informeze publicul cu privire la
anchetele penale aflate în desfãºurare. Cu toate
acestea, dreptul la informare este cenzurat de
necesitatea de a da informaþii cu toatã discreþia
ºi grija necesarã respectãrii prezumþiei de
nevinovãþie.
Reiterând principiile enunþate în cauza
Allenet de Ribemont, Curtea a trasat încã un
principiu important în analizarea încãlcãrii

cererea nr 46661/99, hotãrârea din 21 septembrie 2006,
definitivã la 21 decembrie 2006; cauza Guler c. Turciei,
cererea nr. 52746/99, hotãrârea din 21 decembrie 2006,
definitivã la 21 martie 2007; cauza Samoilã ºi Cionca
c. Romaniei, cererea nr. 33065/03, hotãrârea din 4
martie 2008, definitivã la 04 iunie 2008; cauza Vitan c.
României, cererea nr 42084/02, hotãrârea din 25 martie
2008, definitivã la 01 decembrie 2008; cauza Khuzhin
c. Rusiei, cererea nr. 13470/02, hotãrârea din 23
octombrie 2008, definitivã la 23 ianuarie 2009; cauza
Rupa c. României, cererea nr. 58478/00, hotãrârea din
16 decembrie 2008.

prezumþiei de nevinovãþie în hotãrârea
Butkevicius c. Lituaniei. Fãcând trimitere la
cauza Daktaras c. Lituaniei, Curtea a subliniat
încã o datã importanþa alegerii termenilor folosiþi
de cãtre oficialitãþi în declaraþiile date, anterior
existenþei unei hotãrâri definitive ce stabileºte
vinovãþia acuzatului ºi faptul cã în analiza
încãlcãrii prezumþiei de nevinovãþie prin
declaraþiile publice ale oficialilor statului trebuie
sã se þinã cont de contextul ºi circumstanþele
particulare în care declaraþia a fost fãcutã.
Indirect, se indicã faptul cã amploarea
declaraþiilor, ocazia cu care au fost fãcute aceste
declaraþii, cât ºi posibilitatea acestora de a
influenþa publicul ºi instanþa sunt elemente ce
trebuie sã fie avute în vedere cumulativ ºi
interdependent atunci când se discutã o
încãlcare a art. 6 par. 2.
În cauza Lavents c. Letoniei, Curtea
aminteºte cã prezumþia de nevinovãþie poate fi
încãlcatã nu numai de cãtre membrii puterii
judecãtoreºti, ci ºi de cãtre alte autoritãþi învestite
cu putere publicã. Curtea reitereazã cã prezumþia
de nevinovãþie poate fi înfrântã chiar ºi în lipsa
unei constatãri formale, dacã decizia instanþei
conþine o motivare care insinueazã cã instanþa
îl considera pe cel interesat ca fiind vinovat.
Lãrgind sfera de aplicare a acestei ipoteze,
Curtea considerã cã ea se aplicã ºi în materia
declaraþiilor oficiale date de cãtre autoritãþile
publice. Declaraþiile, deºi au formã dubitativã sau
interogativã, nu ies de sub incidenþa articolului 6
paragraful 2, deoarece ceea ce intereseazã este
sensul real al declaraþiilor, ºi nu forma lor literalã.
Referindu-se la modul de analizare a
declaraþiilor, Curtea a trasat anumite reguli în
cauza YB c. Turciei. Astfel, s-a considerat cã
declaraþiile agentului public sunt de naturã sã
intre sub incidenþa prevederilor Convenþiei, ºi cã,
deºi dreptul la informare trebuie respectat,
raportându-ne la natura infracþiunii ºi la
circumstanþele cauzei se poate aprecia dacã
publicarea unor fotografii ale acuzaþilor este de
naturã sã aducã atingere prezumþiei de
nevinovãþie. Trebuie de asemenea privit în
ansamblu dacã din declaraþiile oficialilor reies
destul de multe elemente de identificare a
acuzaþilor, chiar dacã nu au fost nominalizaþi ºi
dacã aceste declaraþii coroborate cu alte
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CEDO, cauza Mircea c. României, cererea nr. 41250/
02, hotãrârea din 29 martie 2007, definitivã la

informaþii existente dau o identitate certã celor
puºi sub acuzare, existând astfel posibilitatea de
a induce aparenþa unei culpabilitãþi evidente.
Curtea precizeazã cã, deºi autoritãþile judiciare
nu sunt responsabile de acþiunile întreprinse de
presã ºi deºi existã un drept al autoritãþilor sã
informeze cu privire la procedurile judiciare aflate
în desfãºurare, acest drept se rezumã la
enunþarea unor elemente obiective din cadrul
procedurii ºi trebuie sã fie lipsite de orice
apreciere subiectivã ºi personalã ºi de orice
prejudecatã referitoare la vinovãþia acuzatului.
Având în vedere cele expuse mai sus, Curtea
înþelege sã examineze atitudinea autoritãþilor
global, ancoratã în contextul social creat ºi
relaþionatã la acþiunile altor persoane interesate
în cauzã pentru a stabili dacã prezumþia de
nevinovãþie a fost încãlcatã sau nu. Astfel, în
cauza Mircea c. României254 s-a considerat cã
din pricina unei perioade lungi de timp de la
desfãºurarea campaniei în presã pânã la
pronunþarea condamnãrii de cãtre instanþã
coroborat cu faptul cã judecarea cauzei este de
competenþa unor profesioniºti ce nu sunt uºor
influenþabili nu s-a adus atingere prezumþiei de
nevinovãþie. În alte cauze, precum Akay c.
Turciei ºi Priebke c. Italiei, campania virulentã
în presa naþionalã a fost consideratã ca o
încãlcare a prezumþiei de nevinovãþie pentru care
statul este rãspunzãtor din pricina lipsei de
acþiune în vederea stopãrii acestor încãlcãri. În
cauza Soylemez c. Turciei, Curtea aminteºte
cã nu orice campanie de presã poate fi de naturã
sã înfrângã prezumþia de nevinovãþie subliniind
cã este evident cã instanþele interne nu judecã
nicio cauzã în vid, cã este normal ca un proces
ce atrage atenþia opiniei publice sã fie mediatizat
atât înainte, cât ºi în timpul desfãºurãrii procedurilor penale ºi cã recurenþii ar trebui sã
demonstreze cã a existat o campanie de presã
atât de virulentã împotriva lor încât sã fie de
naturã sã influenþeze societatea ºi instanþa în
sensul unei opinii referitoare la vinovãþia lor ºi
de asemenea, cã au existat declaraþii ale
oamenilor politici care sã fie de naturã sã aducã
atingere garanþiilor stabilite de art. 6 paragraful
2. Prin urmare, ca o campanie de presã sã atragã
rãspunderea statului, aceasta trebuie sã aibã o
anumitã amploare, sã fie atât de virulentã,

29.06.2007, www.echr.coe.int.
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continuã ºi susþinutã încât sã depãºeascã pragul
minim de informare obiectivã ºi sã poatã în mod
real sã influenþeze pãrerea generalã asupra
cauzei ºi în special pãrerea pe care instanþa ar
putea sã ºi-o formeze cu privire la vinovãþia
acuzaþilor.
Din hotãrârea Curþii în cauza Al c. Germaniei
se pot desprinde anumite principii relaþionate la
contextul în care o declaraþie oficialã poate sã
aducã atingere prezumþiei de nevinovãþie. În
aceastã hotãrâre este clar evidenþiat principiul
conform cãruia o declaraþie a unei autoritãþi
publice, fie ea formalã sau informalã, poate
aduce atingere prezumþiei de nevinovãþie, în
funcþie de circumstanþele speþei. În speþã, nu s-a
constatat o încãlcare a prezumþiei de nevinovãþie,
deoarece declaraþia oficialului statului a fost
exprimatã sub forma unei scrisori cu un
destinatar determinat ºi nu a avut efecte pe plan
exterior. Interpretând acest raþionament putem
deduce cã în cazul în care declaraþia fie este
destinatã publicului larg, fie are efecte exterioare
importante, putând influenþa în vreun fel opinia
publicã ºi instanþa, se poate ridica o problemã
pe tãrâmul articolului 6 paragraful 2. De
asemenea, în aceeaºi cauzã, Curtea atrage
atenþia faþã de termenii plini de ambiguitate ºi
nesatisfãcãtori din punct de vedere al
standardului impus de jurisprudenþa europeanã,
dar în acelaºi timp instituie o posibilitate de
acoperire a acestui viciu prin asigurarea tuturor
garanþiilor impuse de articolul 6 paragraful 2 în
cadrul procedurilor judiciare ºi prin motivarea
temeinicã ºi clarã pe care instanþa a efectuat-o
în cauzã.
În cauza Guler c. Turciei, Curtea a constatat
cã declaraþiile oficiale trebuie sã aibã o anumitã
amploare ºi þinta lor sã fie chiar acuzatul, simple
referiri la faptã sau la organizaþia responsabilã
de comiterea infracþiunii fãrã vreo trimitere de
naturã sã permitã identificarea acuzatului
neputând fi invocate pentru a constata o
încãlcare a prezumþiei de nevinovãþie.
În decizia pronunþatã în cauza Samoilã ºi
Cioncã c. României255, Curtea subliniazã cã
prezumþia de nevinovãþie este înfrântã în cazul
în care declaraþiile oficialilor statului referitor la
vinovãþia acuzaþilor sunt independente total de
procedura penalã aflatã în desfãºurare, cu

precãdere dacã acestea sunt exprimate în
conferinþe de presã convocate cu acest scop. În
ceea ce priveºte atribuirea anumitor declaraþii
unui oficial al statului, Curtea considerã cã atât
timp cât acele declaraþii existã în presã, iar
subiectul cãruia i se atribuie nu revine asupra
lor în mod public ºi nici nu încearcã în vreun fel
sã le combatã sau sã obþinã o dezminþire, existã
o prezumþie relativã cã aceste declaraþii îi revin
ºi cã sunt conforme cu ceea ce s-a vrut a fi
declarat. Mai mult, Curtea constatã cã în cazul
unei mediatizãri a cauzei, elemente precum
prezentarea acuzaþilor în faþa instanþei în hainele
din penitenciar ori cu cãtuºe la mâini sunt de
naturã a aduce atingere prezumþiei de
nevinovãþie.
În cauza Vitan c. României256, Curtea a
apreciat cã o declaraþie oficialã nenuanþatã ºi fãrã
a fi integratã în contextul procedurii penale poate
fi consideratã ca fiind o declaraþie oficialã
relaþionatã la vinovãþia acuzatului de naturã sã
aducã atingere prezumþiei de nevinovãþie.
Într-o cauza recentã, Khuzhin c. Rusiei,
Curtea reitereazã întregul raþionament aplicabil
în cazul declaraþiilor oficialilor statului referitor la
prezumþia de nevinovãþie.
Curtea expune faptul cã articolul 6 par. 2 are
ca principal scop prevenirea unei subminãri a
noþiunii de proces echitabil prin declaraþii
prejudiciale fãcute în strânsã legãturã cu
procesul aflat în desfãºurare. Prezumþia de
nevinovãþie este unul din elementele esenþiale
necesare pentru respectarea garanþiilor impuse
de paragraful 1 al articolului 6. Aceastã prezumþie
interzice pronunþarea prematurã a instanþei cu
privire la vinovãþia celui acuzat, dar se aplicã ºi
declaraþiilor celorlalþi oficiali publici, dacã aceste
declaraþii sunt în legãturã cu procedurile penale
aflate în desfãºurare ºi dacã prin ele se
încurajeazã opinia publicã sã considere cã
suspectul este vinovat ºi se prejudecã cauza
înainte ca autoritatea judiciarã competentã sã
se pronunþe.
Prezumþia de nevinovãþie este încãlcatã ori
de cate ori într-o decizie judiciarã ori o declaraþie
publicã este iteratã opinia cã acuzatul este
vinovat fãrã ca aceastã vinovãþie sã fi fost
stabilitã în conformitate cu legea. Este suficient
ca în lipsa oricãrei constatãri formale sã existe

255
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CEDO, cauza Samoilã ºi Cioncã c. României, cererea
nr. 33065/03, hotãrârea din 4 martie 2008, definitivã la
04.06.2008. www.echr.coe.int.
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CEDO, cauza Vitan c României, cererea nr. 42084/
02, hotãrârea din 25 martie 2008, definitivã la
01.12.2008, www.echr.coe.int.

un raþionament care sugereazã cã, fie instanþa,
fie celelalte oficialitãþi considerã cã acuzatul este
vinovat. Trebuie sã existe o distincþie clarã ºi
fundamentalã între declaraþiile în care se spune
cã cineva este suspectat de comiterea unei
infracþiuni ºi o declaraþie clarã cã o persoanã a
sãvârºit infracþiunea în discuþie, fãcutã în lipsa
unei hotãrâri definitive de condamnare. Curtea
subliniazã încã o datã importanþa alegerii
vocabularului ºi terminologiei folosite în
declaraþiile publice ºi în actele oficiale atunci
când este vorba de o persoanã care nu a fost
judecatã ºi condamnatã în mod definitiv de cãtre
instanþa competentã.
În cauzele Matijaseviccantra c. Serbiei ºi
Nestak c. Slovaciei, se reaminteºte importanþa
distincþiei ce trebuie fãcutã între suspiciuni cu
privire la vinovãþie ºi certitudini cu privire la
vinovãþia celui acuzat. În acest sens, în Gokceli
c. Turciei, Curtea nu a constatat o încãlcare a
prezumþiei de nevinovãþie deoarece declaraþiile
publice date de judecãtor cu privire la luarea unei
mãsuri asiguratorii în cursul procedurii judiciare
fãceau referire doar la existenþa unor suspiciuni
ce planau asupra acuzatului, ºi nu la stabilirea
vinovãþiei.
În ceea ce priveºte subiecþii cãrora li se aplicã
exigenþele impuse de jurisprudenþa Curþii,
aceºtia sunt indicaþi în hotãrârile analizate prin
diferite sintagme: public authorities 257 ,
représentants de lEtat, agent de lEtat258,
public officials259 sau autorités investies du
pouvoir publique260. Deºi terminologia folositã
de Curte nu este unitarã, considerãm cã toate
aceste sintagme desemneazã reprezentanþii
statului, învestiþi cu putere publicã indiferent
dacã este vorba de executiv, legislativ sau
puterea judecãtoreascã, aflaþi în exerciþiul
funcþiei la momentul declaraþiilor ºi care exprimã
opiniile sau dau aparenþa cã exprimã aceste
opinii în numele instituþiei pe care o reprezintã
ºi nu în nume propriu.
Din punct de vedere al subiectului care face
declaraþia, jurisprudenþa CEDO a trasat un cadru
destul de vast de exemple în ceea ce priveºte
persoanele care pot încãlca prin declaraþii

257
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259

CEDO, cauza Ribemont c. Frantei, cererea nr. 15175/
89, hotãrârea din 10 februarie 1995.
CEDO, cauza YB ºi altii c. Turciei, cererea nr. nr. 48173/
99 ºi 48319/99, hotãrârea din 28 octombrie 2004.
CEDO, cauza Altun c. Germaniei, cererea nr. 10308/
83,decizia din 3 mai 1983.

publice prezumþia de nevinovãþie: în hotãrâri
precum Allenet de Ribemont c. Franþei ºi
Butkevicius c. Lituaniei întâlnim membri ai
executivului cu funcþii de reprezentare (Ministrul
de Interne, ªeful Parlamentului) alãturi de
reprezentanþi ai sistemului judiciar (Directorul
Secþiei de Investigaþii Criminale Paris, procurorul
cauzei în Butkevicius), în hotãrâri precum
Lavents c. Letoniei, Soylemez c. Turciei,
Freimanis c. Letoniei, Al c. Germaniei, subiect
activ al încãlcãrilor prezumþiei de nevinovãþie
este însuºi magistratul ce judecã fie cauza, fie
arestarea preventivã, iar într-o altã serie de
cauze, precum Samoilã ºi Cioncã c. României,
Vitan c. României, Khuzhin c. Rusiei sau YB
c. Turciei încãlcarea prezumþiei de nevinovãþie
se datoreazã fie magistraþilor rãspunzãtori de
urmãrirea penalã (procurorul), fie organelor de
anchetã (poliþie, direcþia antitero). Însãºi Curtea,
în jurisprudenþa sa, a statuat cã puterea de
convingere pe care o are oficialul statului, rangul
pe care acesta îl are în cadrul aparatului de stat,
încrederea publicã de care beneficiazã sunt
elemente care, raportate la comportamentul
agentului statului trebuie sã imprime o mai mare
grijã ºi prudenþã în declaraþiile publice faþã de
anchetele penale în curs261.
În ceea ce priveºte persoana vãtãmatã de
declaraþiile oficiale am ales sã tratãm calitatea
pe care aceasta trebuie sã o aibã în corelaþie cu
contextul în care sunt fãcute declaraþiile
deoarece în opinia noastrã, în funcþie de aceste
douã elemente, în jurisprudenþa Curþii au fost
trasate douã tipare pe care se poate constata o
încãlcare a prezumþiei de nevinovãþie prin
declaraþii publice.
Primul tipar apãrut în jurisprudenþa Curþii
poate fi evidenþiat în cauzele Butkevicius c.
Lituaniei, Lavents c. Letoniei, Freimanis c.
Letoniei, Samoila ºi Cionca c. României ºi
Vitan c. României. În aceste cauze, declaraþiile
oficialilor statului au fost determinate de calitatea
celor acuzaþi, care fie erau persoane de
notorietate publicã, fie aveau funcþii importante
în aparatul de stat. Atenþia publicului ºi
mediatizarea, indirect ºi posibilitatea de a aduce
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CEDO, cauza Lavents c. Letoniei, cererea nr. 58442/
00, hotãrârea nr. 28 noiembrie 2002, definitivã la 28
februarie 2003.
261 highest state officials (cauza Butkevicius c. Lituaniei),
highest ranking officers (cauza Ribemont c. Franþei)
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atingere prezumþiei de nevinovãþie, au fost
determinate nu atât de infracþiunea sãvârºitã,
care în general era fie o infracþiune economicã,
fie o infracþiune de serviciu, ci de senzaþionalul
pe care o persoanã publicã îl poate induce
anchetei penale.
Un al doilea tipar apare în cauze precum
Allenet de Ribemont c. Franþei, Khuzhin c
Rusiei, Soylemez c. Turciei, Guler c. Turciei
sau Rupa c României262 în care atenþia publicã
este atrasã nu atât de persoana celui acuzat,
cât de gravitatea infracþiunii comise, de calitatea
victimei infracþiunii, de impactul pe care un anumit
gen de infracþiune îl are asupra opiniei publice.
Relativ la genul de infracþiuni care atrag atenþia
publicã, într-un anumit context social dat, putem
sã evidenþiem importanþa lor prin cauzele în care
România a fost condamnatã vizavi de
infracþiunile de corupþie sau de trafic de influenþã
sau cauzele în care Turcia a fost condamnatã
pentru declaraþiile fãcute în cauzele ce priveau
organizaþiile ilegale ºi activitãþile acestora. În
aceste cauze, o predispoziþie a publicului de a
urmãri un anumit tip de anchetã, vizavi de
infracþiuni frecvent întâlnite în societatea
respectivã ºi care sunt aduse în atenþia publicã
cu o anumitã consecvenþã face ca orice
declaraþie oficialã sã creeze un climat de
suspiciune ºi sã fie de naturã a inocula ideea
vinovãþiei celui acuzat cu mai mare uºurinþã.
Deºi în ceea ce priveºte contextul în care sunt
date publicitãþii declaraþiile, existã elemente
constante de analizã pe care Curtea le
cerceteazã precum: calitatea subiecþilor,
desfãºurarea anchetei anterior ºi ulterior
declaraþiilor, starea de libertate a acuzatului,
gravitatea infracþiunii, în opinia noastrã, contextul
determinant este mulat pe cele douã ipoteze
expuse mai sus, referitoare la calitatea
acuzatului.
Într-o primã ipotezã, cea în care acuzatul este
o persoanã publicã, fie din mediul politic, fie din
lumea afacerilor, fie din sistemul judiciar,
încãlcarea articolului 6 paragraful 2 a fost
constatatã în strânsã legãturã cu faptul cã orice
expunere publicã a persoanei are o influenþã atât
în rândul populaþiei în general, cât ºi relaþionat
la viaþa personalã ºi profesionalã a celui în cauzã.
Astfel, o declaraþie în care un oficial al statului

262

CEDO, cauza Rupa c României, cererea nr. 58478/00,
hotãrâre din 16 decembrie 2008, www.echr.coe.int.
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prin care respectiva persoanã publicã este
catalogatã ca vinovatã de comiterea unei
infracþiuni este de naturã sã determine opinia
publicã, deja interesatã de imaginea pe care
acesta o are în societate, sã considere cã
vinovãþia este doveditã, dar mai mult, este de
naturã sã afecteze în mod deosebit credibilitatea
acuzatului, viaþa sa publicã, statutul social
precum ºi viaþa sa economicã.
În cea de-a doua ipotezã relaþionatã la un
anumit gen de infracþiuni frecvente într-un anumit
stat, contextul pe care îl are în vedere Curtea
este deosebit de larg ºi priveºte o întreagã
societate ºi modul în care statul trateazã ca
politicã generalã, infracþionalitatea specificã. În
acest context, este importantã constanþa unei
anumite situaþii vizavi de un grup infracþional sau
un tip de infracþiune, propaganda statului în
politica de reprimare a infracþionalitãþii ºi opinia,
deja formatã, a publicului referitor la acest tip de
problemã socialã. Spre exemplu, în cazul Turciei,
lupta contra organizaþiilor ilegale de naturã
comunistã sau fascistã a determinat o
dezaprobare publicã puternicã, în rândul
populaþiei existând o reacþie standard de a
considera vinovatã orice persoanã care pare a
avea o legãturã cu astfel de organizaþii. În
momentul în care opinia publicã are deja o idee
preconceputã referitoare la acest tip de
organizaþie, idee susþinutã ºi inoculatã prin
acþiunile statului ºi mediatizatã puternic de cãtre
presã, o declaraþie prin care un oficial al statului
statueazã public apartenenþa unui acuzat la o
organizaþie ilegalã este de naturã sã influenþeze
opinia publicã în a-l considera pe acesta vinovat
de orice infracþiune ce i se imputã.
În ceea ce priveºte cazul României, în epoca
post-comunistã, opinia publicã este puternic
interesatã de infracþiunile de luare de mitã sau
trafic de influenþã, pe un fond al mediatizãrii lor
puternice ºi a persoanelor care sunt suspectate
de astfel de infracþiunii, al politicii statului care le
expune ca infracþiuni de maxim interes ºi largã
rãspândire la orice nivel ºi ca reacþie faþã de lipsa
de condamnãri în acest domeniu. În acest
context, orice caz relaþionat la o infracþiune de
corupþie stârneºte exaltarea opiniei publice ºi
expunerea în mass-media are, cu rapiditate.

efectul unei condamnãri populare a celui
suspectat.
Curtea a þinut cont în hotãrârile sale ºi de
apartenenþa declaraþiilor la cadrul oficial
sancþionând acele declaraþii scoase cu totul din
contextul procedurii penale. Astfel, în cauza
Ribemont c. Franþei, Curtea a þinut cont de
faptul cã declaraþiile au fost fãcute într-un context
paralel cu orice informare publicã privind
anchetele penale, în cadrul unei conferinþe de
presã privind bugetul poliþiei ºi cã acestea au
fost folosite într-o anumitã mãsurã pentru a
sublinia importanþa instituþiei pentru populaþie ºi
a justifica oarecum necesitatea suportãrii
costurilor din bugetul public.
De asemenea, un alt element de analizã
contextualã este cursul anchetei în urma
declaraþiilor. În majoritatea cauzelor, la scurt timp
dupã publicarea declaraþiilor acuzatului, fie i s-a
restrâns libertatea prin dispunerea arestãrii
preventive, fie a fost pus sub acuzare în mod
oficial, fie a fost trimis în judecatã.
Prin urmare, în ceea ce priveºte contextul în
care sunt fãcute declaraþiile oficiale considerãm
cã punctele de referinþã în aprecierea încãlcãrii
prezumþiei de nevinovãþie, din punct de vedere
al plasãrii temporale ºi spaþiale, sunt interpretate
prin raportare la capacitatea persoanei acuzate
sau a situaþiei concrete de a atrage atenþia
publicã, la posibilitatea oficialilor statului de a
inocula o idee cu privire la vinovãþia celui
suspectat de comiterea infracþiunii ºi la
posibilitatea ca acele declaraþii sã poatã aduce
o atingere imparþialitãþii instanþei pe de-o parte,
ºi pe de altã parte, posibilitatea de a influenþa
viaþa socialã ºi profesionalã a celui acuzat prin
deformarea imaginii sale publice ori prin lipsirea
lui temporarã de libertate.
În ceea ce priveºte terminologia folositã de
cãtre oficialii statului, Curtea impune o obligaþie

de diligenþã în alegerea vocabularului, dar nu
instituie în mod direct un standard terminologic
sau o listã de termeni care, fiind folosiþi, ar încãlca
prezumþia de nevinovãþie. Cu toate acestea,
analizând hotãrârile în care s-a constat o
încãlcare a prezumþiei de nevinovãþie se pot
trage numeroase concluzii cu privire la alegerea
terminologicã.
Deºi declaraþiile care au fost considerate cã
încalcã prezumþia de vinovãþie sunt extrem de
variate prin mesajul particular pe care doresc sã
îl transmitã, existã totuºi anumite constante care,
în opinia noastrã, apar în toate cauzele judecate
de cãtre Curte ºi analizate în aceastã lucrare.
Una dintre aceste constante priveºte tonul
general al declaraþiilor, care induce opinia de
certitudine a ceea ce exprimã, de probare
absolutã a vinovãþiei.
Folosirea frazelor scurte, concise, afirmative,
cu conþinut enunþiativ ºi declarativ clar, cu verbe
puternice din punct de vedere semantic în ceea
ce priveºte rezonanþa faþã de receptor, utilizarea
timpului prezent, a modului indicativ, evitarea
condiþionalului optativ, evitarea nuanþãrii
termenilor, toate acestea duc la formarea
certitudinii existenþei vinovãþiei ºi a gradului de
adevãr pe care îl au declaraþiile. În unele hotãrâri,
vinovãþia este enunþatã direct263 în alte cauze,
vinovãþia este indicatã prin exprimarea certitudinii
organului statului cu privire la acest aspect.264
Înfrângerea prezumþiei de vinovãþie prin tonul
ºi modul de construcþie al întregului discurs poate
fi sintetizat din analiza cauzelor reprezentative
în mai multe categorii: fie se doreºte consolidarea
unui discurs prin enunþãri largi ºi complete a
faptelor, cu detalii ce au un impact puternic
asupra publicului, cu datarea exacta a faptelor
pe care acuzaþii le-au sãvârºit, cu expunerea
întregului proces de executare a infracþiunii265
ca în cauzele Guler c. Turciei ºi Soylemez c.

263

(...) Ces agissements établissent la culpabilité (...) [du
requérant] en ce qui concerne linfraction de trafic
dinfluence. (...) (cauza Vitan c. Romaniei) The
Prosecutor General confirmed that [he had] enough
sound evidence of the guilt of A. Butkevièius (cauza
Butkevicius c. Lituaniei)
264 In my opinion, that offence is very much characteristic
of all the Khuzhin brothers in its cruelty and
meaningless brutality. I think that the personal qualities
of the Khuzhin brothers and [their] desire to have free
labour have led to this crime. (cauza Khuzhin c. Rusiei).
When asked whether or not he doubts that A.
Butkevièius accepted a bribe, the Chairman of the

265

Seimas said: on the basis of the material in my
possession I entertain no doubt. (cauza Butkevicius
c. Lituaniei).
(...) sur la base de renseignements indiquant que des
militants de lorganisation illégale 4. Sol (Bolþevik
Troçkist) Ýnþa Örgütü (...) préparaient des actes armés,
une opération a été lancée le 11 juin 1997 sous la
coordination de la direction de la sûreté, à lissue de
laquelle (...) seize personnes, dont le responsable de
lorganisation à Ankara, ont été interpellées (...) Au
cours des perquisitions effectuées aux domiciles et
dans les bureaux des membres de lorganisation, ont
été trouvés :
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Turciei, fie se încearcã construirea unui discurs
emoþional, prin punerea în discuþie a comportamentului anterior al acuzaþilor, prin prezentarea
trãsãturilor determinante de caracter ºi punerea
în opoziþie a acestor trãsãturi îndoielnice cu
caracterul ireproºabil al victimei infracþiunii ca în
cauza Khuzhin c. Rusiei 266, fie se prezintã un
discurs în care cazul este tratat cu deosebitã
uºurinþã, este catalogat ca un caz simplu, în care
toate lucrurile sunt clare, inclusiv vinovãþia
acuzaþilor, ca în cauza Allenet de Ribemont c.
Franþei 267.
În ceea ce priveºte propriu-zis termenii folosiþi,
trebuie tras un semnal de alarmã pe de o parte,
în ceea ce priveºte verbele alese ºi pe de altã
parte, în ceea ce priveºte substantivele ºi
adjectivele folosite pentru a-l determina pe
acuzat. În ceea ce priveºte verbele, Curtea a
privit circumspect formulãri de genul este
dovedit, avem certitudinea, este sigur, nu
existã îndoialã. De aici, putem trage concluzia
cã folosirea verbelor ce indicã certitudine,
siguranþã, cu conotaþie absolutã ºi irefragabilã
asupra a ceea ce se spune, poate aduce atingere
prezumþiei de nevinovãþie, dacã sunt raportate
la culpabilitatea acuzatului. Curtea a trasat o linie

clarã între afirmaþii de genul este suspect de a
fi comis infracþiunea ºi a comis infracþiunea,
considerând cã prima nu pune probleme în ceea
ce priveºte prezumþia de nevinovãþie, în timp ce
cea de-a doua poate înfrânge aceastã prezumþie.
Pe de altã parte, catalogarea acuzatului prin
termeni peiorativi, degradanþi, cu conotaþie
negativã, ce duc la calificarea sa fie din punct
de vedere penal, fie din punct de vedere moral,
ridicã aceeaºi problemã pe tãrâmul prezumþiei
de nevinovãþie ca ºi verbele utilizate. Spre
exemplu, folosirea termenului de acolit ºi
instigator în cauza Allenet de Ribemont c.
Franþei, folosirea termenului de mituitor ºi
victimizat artificial în cauza Butkevicius c.
Lituaniei, folosirea termenilor de proprietari de
sclavi, cruzi, insolenti, lacomi în cauza
Khuzhin c. Rusiei.
O altã problemã în declaraþiile autoritãþilor este
folosirea încadrãrii juridice a faptei fãrã ca acest
lucru sã fie stabilit în mod legal, ºi stabilirea
formei de participaþie penalã. Prin detalierea
completã a conþinutului constitutiv al infracþiunii268, prin încadrarea faptelor în incriminarea
stabilitã de lege269, prin catalogarea participaþiei
penale în cazul acuzatului270, toate acestea fãrã

 deux revolvers de calibre 7.65 et leurs cartouches,
 un fusil à pompe,
 des sprays et peintures synthétiques destinés à
linscription sur les murs,
 plusieurs revues et déclarations de lorganisation
illégale,
 des matériaux chimiques destinés à la fabrication
dexplosifs.
Il a été constaté que les membres de lorganisation
avaient organisé et participé :
 en décembre 1995, à différentes dates et dans
différents lieux, à des inscriptions sur les murs dans le
district de Mamak,
 en juin 1996, à une réunion illégale dans le quartier
de ªirintepe durant laquelle une pancarte portant la
signature de 4. Sol a été brandie et un cocktail Molotov
lancé,
 en décembre 1996, à différentes dates, à linscription
de graffitis portant la signature de 4. Sol sur des murs
de maisons dans les quartiers de ªahintepe et Fahri
Korutürk,
en mars 1997, à linscription de graffitis portant la
signature de 4. Sol sur quatre automobiles et sur des
murs de maisons dans quatre différentes rues. Au total,
ont été constatés quinze actes de graffitis, un [jet] de
[cocktail de] Molotov et trois actes liés à des pancartes.
Les accusés, ainsi que des documents dinvestigation,
seront transmis au parquet près la cour de sûreté de
lEtat.
The Khuzhin brothers are, by their nature, cruel,
insolent and greedy; they wished to get cheap or, more

precisely, free labour. On the other hand, the victim V.,
a person with no fixed abode, mild and gentle.... We,
that is, prosecutors and the police, have known these
brothers from the time when they were still minors...
We investigated the acts committed by the brothers
but they could not be held criminally liable by virtue of
their young age. After they reached the age [of majority],
they found themselves in the dock. All three brothers
were convicted of disorderly acts. In my opinion, that
offence is very much characteristic of all the Khuzhin
brothers in its cruelty and meaningless brutality. I think
that the personal qualities of the Khuzhin brothers and
[their] desire to have free labour have led to this crime.
The haul is complete. All the people involved are now
under arrest after the arrest of Mr De Varga-Hirsch. It
is a very simple story. A bank loan guaranteed by Mr
de Broglie wasto be repaid by Mr Varga-Hirsch and Mr
de Ribemont. That is correct. I can ...[unintelligible] the
facts for you by saying that the case arose from a
financial agreement between the victim, Mr de Broglie,
and Mr Allenet de Ribemont and Mr Varga. Mr
Poniatowski: It is a very simple story. A bankloan
guaranteed by Mr de Broglie was to be repaid by Mr
Varga-Hirsch and Mr de Ribemont.
One or two facts were and are convincing. [The
applicant] took the money while promising criminal
services butck.
I qualify the offence as an attempt to cheat...
The instigator, Mr De Varga, and his acolyte, Mr de
Ribemont, were the instigators of the murder.
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sã existe o stabilire legalã de cãtre organul
competent, se poate ajunge nu numai la
influenþarea publicului, dar ºi la influenþarea
magistraþilor ce urmeazã sã judece cauza
aducându-se astfel atingere prezumþiei de
nevinovãþie.
Un semn de întrebare se ridicã ºi faþã de
folosirea markerilor argumentãrii, fie cei care
amplificã mesajul transmis, fie cei care îl întãresc.
Folosirea expresiilor superlative precum ºi a
celor ce denotã implicare emoþionala sunt foarte
des aproape de pragul dintre încãlcarea
articolului 6 ºi respectarea lui. Exprimarea bogatã
în adjective cu conotaþie negativã poate fi de
naturã sã încalce prezumþia de nevinovãþie. De
asemenea, reacþia autoritãþilor, de mirare, de
perplexitate faþã de modul de sãvârºire al
infracþiunii, faþã de comportamentul acuzatului
sau faþã de încercarea acestuia de a-ºi dovedi
nevinovãþia pot sã influenþeze opinia publicã ºi
pe cei chemaþi sã se pronunþe asupra vinovãþiei.
Caz practic - comunicatele organelor de
urmãrire penalã române
Relevanþa principiilor pe care speram cã
le-am extras în capitolul anterior poate fi
evidenþiatã cu uºurinþã, prin analizarea câtorva
comunicate de presã, date publicitãþii de
organele de urmãrire penalã aflate la acest
moment pe treapta cea mai înaltã a ierarhiei în
sistemul român de drept: Direcþia Naþionalã
Anticorupþie (D.N.A.), Direcþia de investigare a
infracþiunilor de criminalitate organizatã ºi
terorism (D.I.I.C.O.T.) ºi Parchetul de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (I.C.C.J.).
Motivele pentru care am ales aceste trei instituþii
sunt multiple: în primul rând toate cele trei fac
parte din vârful ierarhiei organelor de urmãrire
penalã, în al doilea rând sunt instituþii cu
expunere publicã foarte mare, iar în al treilea
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În dosarul 1/D/P/2004 procurorii Direcþiei de Investigare
a Infracþiunilor de Criminalitate Organizate ºi Terorism
- Biroul Teritorial Braºov au dispus la data de 15
decembrie 2004, prin ordonanþã motivatã, începerea
urmãririi penale ºi punerea în miºcare a acþiunii penale
faþã de inculpatul D.E.A. pentru sãvârºirea infracþiunilor
de omor deosebit de grav, tâlhãrie ºi nerespectarea
regimului armelor ºi muniþiilor. Procurorii, în colaborare
cu lucrãtori ai Inspectoratul Poliþiei Judeþene Braºov,
în cadrul activitãþii de urmãrire penalã efectuatã, au
administrat pânã în prezent probe de naturã a contura
vinovãþia inculpatului.

rând deoarece cel puþin una dintre aceste instituþii
este în atenþia permanentã a publicului ºi a
mediilor internaþionale, activitatea ei fiind puternic
contestatã.
Comunicatele ce urmeazã a fi analizate sunt
emise în momentele cheie ale anchetei penale,
în cauzã nefiind incidentã nicio hotãrâre definitivã
de condamnare a celui în cauzã. Apariþia lor
marcheazã fie începerea urmãririi penale, fie
punerea în miºcare a acþiunii penale, fie
trimiterea în judecatã a inculpatului.
În analiza noastrã, având în vedere cã
instituþiile sunt binecunoscute, ne vom concentra
asupra terminologiei folosite ºi, acolo unde este
cazul, asupra contextului socio-politic în care s-a
desfãºurat ancheta. Este interesant de
menþionat, în unele situaþii ºi atitudinea opiniei
publice cu privire la ancheta penalã în general,
ºi la comunicat în special. De asemenea vom
analiza diferite comunicate din momente
temporale distincte, pentru a putea degaja o
eventualã evoluþie a modului în care acestea sunt
realizate.
Vom începe cu câteva informãri realizate de
Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie.
Un prim comunicat271 se înscrie în tiparul
contextual în care o infracþiune deosebit de gravã
atrage atenþia publicã având în vedere faptul cã
inculpatul este suspectat de sãvârºirea
infracþiunilor de omor deosebit de grav ºi tâlhãrie.
În opinia noastrã, comunicatul Parchetului
I.C.C.J. încalcã prezumþia de nevinovãþie a
inculpatului pe urmãtoarele considerente: deºi
cauza este încã în faza de urmãrire penalã, din
comunicat reiese clar cã vinovãþia inculpatului a
fost doveditã temeinic în acest sens, fãcându-se
trimitere la o probã care, în opinia generalã, face
o dovadã absolutã cu privire la identitatea

Astfel, pe baza unei expertize ADN efectuatã de
specialiºti ai Institutului Naþional de Criminalisticã din
cadrul Inspectoratului General al Poliþiei Române a fost
identificat profilul genetic al inculpatului, stabilindu-se
cã D.E.A. este autorul dublului asasinat sãvârºit la data
de 6 decembrie 2004 asupra victimelor S.D. ºi C.M.,
farmaciste la S.C. T. S.R.L. Braºov. Inculpatul a fost
reþinut pe o perioadã de 24 de ore, urmând a fi prezentat
Tribunalului Braºov în vederea emiterii unui mandat
de arestare preventivã pe o perioadã de 29 de zile.
Cercetãrile continuã în cauzã pentru stabilirea tuturor
împrejurãrilor în care s-a comis fapta, precum ºi pentru
identificarea tuturor participanþilor (5 decembrie 2004).
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fãptuitorului: proba ADN; nicãieri în comunicat
nu se aminteºte ºi nici mãcar nu se insinueazã
cã existã posibilitatea existenþei unei nevinovãþii
în ceea ce îl priveºte pe inculpat spunându-se
doar cã, pânã în prezent, existã probe de naturã
sã contureze vinovãþia inculpatului ºi cã pe baza
expertizei ADN inculpatul este autorul dublului
asasinat; comunicatul este construit astfel încât
idea centralã a vinovãþiei este conturatã clar,
sprijinindu-se pe argumente probatorii; ultima
frazã a comunicatului dã impresia cã eventuala
continuare a cercetãrilor nu mai priveºte
vinovãþia inculpatului ci activitãþi exterioare de
genul circumstanþierii cauzei ºi gãsirea
eventualilor complici; nicãieri în comunicat nu se
menþioneazã cã inculpatul ar beneficia de o
prezumþie de vinovãþie pânã la judecarea lui
definitivã ºi nici cã în cauzã s-au administrat
probe ºi în favoarea lui, singurele probe
administrate fiind de naturã sã contureze
vinovãþia inculpatului; toate expresiile verbale
folosite utilizeazã modul indicativ ºi nu condiþional
optativ, fiind enunþiative ºi neþinând în niciun fel
cont de distincþia fãcutã de Curte între suspiciune
ºi certitudinea vinovãþiei: este autorul, a fost
identificat profilul genetic al inculpatului, de
asemenea se folosesc substantive cu puternic
impact la public: specialiºtii au dovedit cã
profilul genetic este al inculpatului ºi cã el este
vinovat de sãvârºirea infracþiunii, inculpatul a
comis un dublu asasinat ºi nu un omor
deosebit de grav.
Un al doilea comunicat272 al aceleiaºi instituþii
priveºte o ipotezã distinctã faþã de comunicatul
analizat mai sus deoarece subiectul acestui
comunicat este o persoanã publicã, la acel
moment un membru al puterii executive, iar fapta
pentru care este cercetat este relaþionatã la un
subiect sensibil pentru opinia publicã, fiind vorba
de colaborarea cu poliþia politicã în timpul
regimului comunist.

272

Ca urmare a solicitãrilor venite din partea presei, privind
stadiul cercetãrilor în dosarul 745/P/2007, Biroul de
Informare Publicã ºi Relaþii cu Presa din cadrul
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie este împuternicit sã aducã la cunoºtinþa opiniei
publice urmãtoarele:
Procurori ai Secþiei de Urmãrire Penalã ºi Criminalisticã
au dispus, la data de 14 august 2008, începerea
urmãririi penale faþã de M.M.O., sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de fals în declaraþii, prevãzutã de art. 292
din Codul Penal.
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Este important de amintit contextul social în
care a fost emis comunicatul ºi reacþia
preconstituitã a populaþiei faþã de acest subiect,
deoarece în opinia noastrã, cu cât contextul
social este de aºa naturã încât sã influenþeze
pãrerea generalã, cu atât declaraþiile publice ale
autoritãþilor trebuie sã fie mai reþinute. În perioada
post comunistã, opinia publicã din România a
avut un interes exacerbat pentru condamnarea
publicã a unor activitãþi de tipul poliþie politicã
mai ales în ceea ce priveºte persoanele aflate
în zona politicã. Existã deci o înclinaþie în rândul
opiniei publice, determinatã ºi de constituirea
unei comisii speciale care studiazã acest tip de
comportament ºi dã verdicte de apartenenþã la
acest tip de activitate, de a considera cã orice
afirmaþie publicã referitoare la acest subiect este
conformã cu adevãrul. În acest context social
Parchetul I.C.C.J., în comunicatul emis, a
catalogat declaraþia învinuitei ca fiind
necorespunzãtoare cu adevãrul, prin aceasta,
spunând în concret cã a sãvârºit fapta de fals în
declaraþii ºi mai mult, cã a fost membru al poliþiei
politice comuniste. Mai mult, comunicatul
prezintã ca fiind dovedit întregul element material
al infracþiunii prin catalogarea ca neconformã cu
adevãrul a declaraþiei ºi prin stabilirea faptului
cã aceastã declaraþie a produs consecinþe
juridice.
Ca urmare a acestei anchete ºi a opiniei
formate în rândul publicului prin mediatizarea
cazului, învinuita s-a retras ulterior din viaþa
publicã. Mai mult, chiar din motivarea
comunicatului reiese cã presiunea mediaticã ºi
interesul presei interne au fost determinante
pentru aceastã informare din partea Parchetului
I.C.C.J., ceea ce poate insinua cã instituþiile
statului sunt în general sensibile ºi influenþabile
de cãtre presiunea publicã mediaticã. Având în
vedere contextul general, considerãm cã acest
comunicat este de naturã a aduce atingere

Infracþiunea reþinutã constã în aceea cã, în calitate de
deputat în Parlamentul României, a completat, la data
de 23.03.2006, declaraþia pe propria rãspundere
privind apartenenþa sau neapartenenþa ca agent ori
colaborator al poliþiei politice comuniste,în sensul cã
nu a fost agent sau colaborator al poliþiei politice,
aceastã declaraþie nefiind corespunzãtoare adevãrului
ºi producând consecinþe juridice pânã în luna martie
2007, când susnumitei i-a încetat calitatea de deputat
în Parlamentul României.

prezumþiei de nevinovãþie, deoarece, deºi în
cadrul lui nu se spune clar cã acuzata este
vinovatã, totuºi, prin expunerea ca probate a
elementelor infracþiunii, prin emiterea acestor
afirmaþii de o instituþie ce beneficiazã de un grad
ridicat de încredere ºi prin efectele pe care le-a
avut, a putut fi de naturã a influenþa publicul în a
crede cã învinuita este vinovatã de chiar mai mult
decat ce i se imputa legal.
Din pãcate ºi comunicatele recente ale
acestei instituþii pãstreazã acelaºi stil de
enunþare, încercând prin detalierea exageratã a
probelor administrate, sã creeze aparenþa unei
vinovãþii dovedite încã din faza de urmãrire
penalã.
În ceea ce priveºte comunicatele emise de
Direcþia Naþionalã Anticorupþie (DNA), înainte de
a trece la o analizã a unora dintre acestea este
necesar sã facem câteva menþiuni cu privire la
imaginea ºi scopul pe care le are aceastã
instituþie. Instituþia a fost creatã în contextul unei
preocupãri deosebite în societatea româneascã
faþã de lupta împotriva corupþiei, din acest
motiv, activitatea DNA fiind monitorizatã mult mai
atent atât la nivel oficial cât ºi la nivelul opiniei
publice. Rezultatele nemulþumitoare ale acestei
instituþii, în viziunea publicului, au fãcut ca
întreaga activitate a D.N.A. sã fie contestatã ºi
cã aºteptarea unei condamnãri într-un caz de
corupþie mediatizat sã fie oarecum asiduã în
rândul populaþiei. Având în vedere acest context,
tot ce înseamnã comunicate, declaraþii, activitãþi
realizate de D.N.A. ca instituþie sau de cei care
lucreaza în cadrul ei, sunt percepute foarte
puternic în exterior. Din acest motiv, modul în
care aratã orice luare de poziþie din partea D.N.A.
trebuie privit ca producând mai multe efecte în
rândul opiniei publice decât ar produce în mod
normal o informare de acest gen. În acelaºi timp,
ºi volumul de informaþii cerut de cãtre presã, de
exemplu, este mult mai mare, iar analiza
acestora se face cu mai multã preocupare.
Studiind luãrile de poziþie ale D.N.A. cu privire
la anchetele în curs de desfãºurare trebuie
subliniat de la început cã acestea au ca subiect
persoane puternic mediatizate, persoane din
273

Serviciul Teritorial Anticorupþie Constanþa a dispus, prin
rechizitoriu, trimiterea în judecatã a inculpaþilor M.D.A.
 agent principal de poliþie, ºi S.N.  agent de poliþie,
ambii de la Secþia de Poliþie nr. 5 din municipiul
Constanþa, sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de luare
de mitã. Din probele administrate în cauzã rezultã cã
cei doi poliþiºti au primit, fiecare, câte 500 de mii de lei
de la conducãtorul unui autoturism, pentru a nu-l
sancþiona în legãturã cu încãlcarea unor reguli de

viaþa publicã (maExprimarea bogatã în
gistraþi, oameni po- adjective cu conotaþie
litici, directori de
negativã poate fi de
regii autonome,
naturã sã încalce
funcþionari imporprezumtia de
tanþi, cadre din
nevinovãþie. De
rândul poliþiºtilor)
asemenea, reacþia
care atrag inevitabil
atenþia mass-mediei autoritãþilor, de mirare,
interne ºi a popu- de perplexitate faþã de
modul de sãvârºire al
laþiei. Contextul
infracþiunii, faþã de
personal al celor
comportamentul
anchetaþi este ºi el
acuzatului
sau faþã de
încadrat într-un
încercarea
acestuia
de
anumit tipar: pera-ºi
dovedi
nevinovãþia
soanele anchetate
pot sã influenþeze
sunt bãnuite cã,
beneficiind de o opinia publicã ºi pe cei
poziþie de putere, chemaþi sã se pronunþe
asupra vinovãþiei.
sãvârºesc infracþiuni economice sau
fapte de corupþie ce pot cauza prejudicii foarte
mari, iar anchetarea ºi eventual condamnarea
acestora duce nu numai la pedepsirea lor în
materie penalã ci ºi la îndepãrtarea din funcþie
ºi din viaþa publicã. La acest context se adaugã
o dorinþã a unui anumit gen de public de a avea
un exemplu grãitor al pedepsirii unor oameni
influenþi pentru fapte tipice acestora, acelea de
corupþie.
Într-un comunicat D.N.A.273 din anul 2004, în
care sunt cercetaþi doi agenþi de poliþie pentru
sãvârºirea infracþiunii de luare de mitã întâlnim
expresii de genul din administrarea probelor
rezultã cã cei doi au sãvârºit , sugerând cã
sunt dispuºi sã primeascã mitã, dupã ce au
primit suma cerutã . Toate aceste elemente
susþin ideea de vinovãþie a celor doi inculpaþi,
organele de cercetare alegând sã foloseascã
timpul prezent, modul indicativ pentru a expune
ceea ce pânã la urmã nu era probat în faþa
instanþei. Din prezentarea faptelor, a intenþiei
celor doi inculpaþi, a modului operandi reiese cã
vinovãþia celor doi este doveditã în totalitate,
instituþia pe care o analizãm neputând nici mãcar
sugera într-o frazã cã pânã la stabilirea vinovãþiei
circulaþie. Inculpaþii i-au atras atenþia ºoferului cã
sãvârºirea abaterilor de care acesta era acuzat se
sancþioneazã cu amendã de cel puþin 1 milion cinci
sute de mii de lei ºi cu suspendarea permisului de
conducere, sugerând cã sunt dispuºi sã primeascã
mitã. Dupã ce au primit suma de bani, cei doi inculpaþi
nu au mai aplicat nici o sancþiune pentru contravenþia
comisã de conducãtorul autoturismului.
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de cãtre instanþa de judecatã, aceºtia sunt
prezumaþi nevinovaþi. Comunicatul provenind de
la organul specializat în infracþiunile de corupþie,
privind organele de poliþie ºi o faptã care este
constantã într-o oarecare mãsura ºi cu care
oricine poate relaþiona la nivel personal, poate
induce cu uºurinþã ideea vinovãþiei celor doi.
Într-o altã serie de comunicate, unul din anul
2005274 ºi celãlalt din anul 2007275, observãm
aceeaºi modalitate de informare care înfrânge
într-o mare mãsura prezumþia de nevinovãþie.
Ambele comunicate expun pe larg infracþiunile,
elementul material este raportat la fãptuitor în
mod direct ca fiind doveditã relaþia dintre
subiectul comunicatului ºi faptã, în fiecare dintre
cele douã comunicate se face trimitere la
împrejurarea cã ceea ce se relateazã presei
reiese cu certitudine din probele administrate,
detalierea este exhaustivã ºi, la o primã vedere,
convingãtoare. În ceea ce priveste acþiunile

învinuiþilor, prejudiciul cauzat, persoanele
referitor la care învinuiþii au spus cã au influenþã,
tonul comunicatului este categoric, nu reiese din
nicio frazã cã situaþia ar putea fi alta decât cea
prezentatã de cãtre DNA, nu existã nicio
menþiune cã invinuiþii ar putea fi nevinovaþi.
Într-un comunicat din 29 februarie 2008276,
apãrut ca reacþie la un articol publicat într-un ziar
de mare tiraj, luãrile de poziþie ale D.N.A. prind
un contur conform Convenþiei. Inculpatul este
doar cercetat pentru sãvârºirea unei infracþiuni,
menþiunile cu privire la probele administrate în
cauzã lipsesc, infracþiunea este doar numitã ºi
nu analizatã pe larg, se aminteºte clar cã acesta
beneficiazã de o prezumþie legalã de nevinovãþie
ºi mai mult, pentru clarificarea situaþiei, se
precizeazã cã stadiul procesual în care se aflã
cauza nu este de naturã sã stabileascã vinovãþia
acestuia, ci doar sã creeze premisele unei
judecãri echitabile ulterioare.
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reþinerii, dispusã astãzi de anchetatori, faþã de D.V. a
fost luatã ca urmare a faptului cã inculpatul a încercat
sã zãdãrniceascã aflarea adevãrului ºi sã influenþeze
unii martori din dosarul cauzei. Cercetãrile continuã.
275 La data de 2 februarie 2007 Serviciul Teritorial Oradea
 Biroul Teritorial Satu Mare a dispus trimiterea în
judecatã a inculpatului M.G.  ofiþer, cu gradul
profesional de comisar, în cadrul Serviciului Informaþii
ºi Protecþie Satu Mare, pentru sãvârºirea în concurs
real a unei infracþiuni de trafic de influenþã continuate
ºi a unei infracþiuni de instigare la dare de mitã.În fapt,
s-a reþinut cã inculpatul a profitat de funcþia sa în cadrul
S.I.P.I. Satu Mare ºi, prevalându-se de influenþã la
Conducerea Inspectoratului Situaþiilor de Urgenþã ºi a
Centrului Militar Satu Mare, a pretins ºi primit bani
pentru a rezolva încadrarea unei persoane la I.S.U.
Satu Mare, precum ºi scutirea de serviciu militar pentru
alte persoane la Centru Militar SatuMare. Obiectul
material al infracþiunilor de corupþie reþinute în sarcina
inculpatului este de 2.100 euro. Cu judecarea dosarului
a fost sesizat Tribunalul Satu Mare.
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Pentru corecta informare a opiniei publice menþionãm
cã ª.N. are calitatea de învinuit într-un dosar aflat pe
rolul D.N.A. Acesta este cercetat pentru sãvârºirea
infracþiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice
în legãturã cu o presupusã achiziþionare nelegalã a
unor produse biologice destinate prevenirii rãspândirii
unor boli la animale. În considerarea aspectelor legate
de prezumþia de nevinovãþie, facem precizarea cã
începerea urmãririi penale este o etapã a procesului
penal reglementatã de Codul de procedurã penalã
având ca scop crearea cadrului procesual de
administrare a probatoriului, activitate care nu poate,
în nicio situaþie, sã înfrângã principiul prezumþiei de
nevinovãþie.

Procurorii Serviciului Anchete Speciale din cadrul
Parchetului Naþional Anticorupþie au dispus, astãzi, faþã
de D.V.  avocat ºi fost senator  înlocuirea obligativitãþii
de a nu pãrãsi þara, luatã în octombrie 2004, cu mãsura
reþinerii pentru 24 de ore, sub aspectul sãvârºirii mai
multor infracþiuni de trafic de influenþã. Din probele
administrate în cauzã s-a stabilit cã, în cursul anului
2002, inculpatul a pretins ºi primit, în mod repetat,
bunuri ºi importante sume de bani în valutã, cu
promisiunea cã poate interveni pe lângã poliþiºti ºi
magistraþi, în scopul soluþionãrii favorabile a unor
dosare penale, sau îºi poate trafica influenþa asupra
unor funcþionari publici pentru a obþine diverse aprobãri.
Astfel, pe baza unor denunþuri formulate la Parchetul
Naþional Anticorupþie ºi a actelor de urmãrire penalã
efectuate de procurori, a rezultat cã D.V., în calitate de
apãrãtor ales al unui inculpat - condamnat la 15 ani
închisoare pentru sustragere de produse petroliere - a
primit de la acesta 5.600 USD cu promisiunea cã poate
interveni pe lângã unii magistraþi ai Curþii de Apel
Ploieºti pentru schimbarea încadrãrii juridice ºi
reducerea pedepsei stabilite de instanþa de fond.
Anchetatorii au reþinut, totodatã, cã inculpatul a pretins
ºi primit, de la un cetãþean german, un autoturism de
lux în valoare de peste 40.000 euro, afirmând cã, în
calitate de parlamentar, îºi poate trafica influenþa pe
lângã unii funcþionari publici din Ministerul Muncii pentru
aprobarea unor contingente de muncitori care urmau
sã lucreze cu firme din Germania, în baza unui contract
 cadru, intervenit între România ºi Germania. De
precizat cã, urmare existenþei acestui document,
angajarea forþei de muncã în strãinãtate se fãcea numai
cu aprobarea ministerului de resort. Din materialul
probator, rezultã, de asemenea, cã inculpatul a pretins
ºi primit, în acelaºi scop ºi în aceleaºi condiþii, diverse
bunuri materiale de la o persoanã din Tecuci. Mãsura
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