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I.

Introducere

1. Prin scrisoarea din data de 2 august 2013, Șeful Administrației Prezidențiale a Ucrainei, Dl.
Lyovochkin, a solicitat Comisiei de la Veneția și Directoratului General pentru Drepturile Omului și
Supremația Legii al Consiliului Europei, exprimarea opiniei asupra proiectului de lege cu privire la
Procuratura Generală a Ucrainei (CDL-REF(2013)041 și asupra tabelului comparativ CDLREF(2013)043, în continuare, "Proiectul de Lege").
2. În calitate de raportori ai Comisiei de la Veneția au fost desemnați Dl. Nicolae Esanu, Dl. Peter
Paczolay, Dna Hanna Suchocka și Dl. Kaarlo Tuori.
3. În cadrul proiectului Suport pentru Reforma Justiției Penale din Ucraina, finanțat de Guvernul
Danemarcei, Directoratul pentru Drepturile Omului (DDO) al Directoratului General pentru Drepturile
Omului și Supremația Legii al Consiliului Europei i-a invitat pe Dl. Jeremy McBride, Dl. Eric Svanidze,
Dna Lorena Bachmaier Winter și Dl. Mikael Lyngbo să formuleze expertiza asupra proiectului de lege.
4. La data de 6 septembrie, o delegație a Comisiei de la Veneția și a DDO1, care a inclus Dl. Esanu,
Dl. McBride, Dl. Paczolay, Dna Suchocka, Dl. Svanidze și Dl. Tuori, însoțiți de Dl. Markert și Dl. Dürr
din cadrul Secretariatului Comisiei de la Veneția, Dl. Ristovski din cadrul Oficiului Consiliului Europei cu
sediul la Kiev și Dna Tskhomelidze din cadrul Proiectului DDO, a plecat într-o vizită la Kiev cu scopul
de a avea întrevederi cu diferite părți interesate. Delegația s-a întâlnit (în ordine cronologică) cu:
Dl. Igor Kaletnik, Vice Președintele Radei Supreme, Dl. Serhiy Kivalov, Președintele Comisiei
Parlamentare pentru Supremația Legii și Justiție, Dl. Andriy Kozhemiakin, Președintele Comisiei
Parlamentare pentru Suport Legislativ în Aplicarea Legii și alți membri ai acestei Comisii, Dl. Oleksandr
Lavrynovych, Președintele Consiliului Superior al Justiției, Dl. Viktor Pshonka, Procuror General, Dl.
Andriy Portnov, Consilierul Președintelui, Dl. Pavlo Petrenko, Membru al Fracțiunii Parlamentare BIUTBatkivşcina, Dl. Valeriy Karpuntsov, Membru al Fracțiunii Parlamentare a partidului politic UDAR, Dl.
Oleg Makhnytskiy, Președintele Fracțiunii Parlamentare „Svoboda”, precum și cu reprezentanții ONGurilor. Prezenta opinie reflectă rezultatele acestor întrevederi.
5. Având în vedere caracterul urgent al situației, Biroul Comisiei de la Veneția a autorizat
transmiterea proiectului acestei opinii către autoritățile din Ucraina înainte de punerea acestuia în
discuție în cadrul sesiunii plenare. Ca urmare a schimbului de opinii cu Dl. Vitaly Bilous, Procuror
General adjunct și cu Dl. Andriy Kozhemiakin, Președintele Comisiei Parlamentare pentru Suport
Legislativ în Aplicarea Legii, prezenta opinie a fost adoptată de către Comisia de la Veneția la cea de-a
96-ea Sesiune Plenară (Veneția, 11-12 octombrie 2013).
II.

Remarci generale

6. Dacă va fi aprobat, proiectul va înlocui Legea Ucrainei cu privire la procuratură, care a intrat în
vigoare la 5 noiembrie 1991 ('Legea din 5 noiembrie 1991') și care de atunci a fost amendată de
câteva ori, cu precădere în 2010 și 2012, fiind legea în vigoare.
7. Proiectul de lege cu privire la procuratura din Ucraina este una dintre legile cu privire la
procuratură care au fost elaborate pe parcursul anilor și pentru care Comisia de la Veneția a prezentat
opinia sa2.
8. Standardele Consiliului Europei care sunt relevante pentru legislația cu privire la procuratură pot fi
găsite în: Convenția Europeană a Drepturilor Omului (în continuare, Convenția Europeană) și
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului; Recomandarea Rec(2000)19 a Comitetului de
Miniștri către statele membre cu privire la rolul procuraturii în sistemul justiției penale3; Recomandarea
CM/Rec(2012)11 a Comitetului de Miniștri către statele membre cu privire la rolul procurorilor în afara
sistemului justiției penale4; Recomandarea 1604(2003) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
cu privire la rolul procuraturii generale într-o societate democratică, guvernată de supremația legii5;
Opiniile Comisiei de la Veneția; Raportul Comisiei de la Veneția cu privire la Standardele Europene
referitoare la independența sistemului judiciar: partea II - organele de urmărire penală6; Ghidul
1

Atunci când această opinie face recomandări către autoritățile din Ucraina, se are în vedere că acestea sunt recomandările
Comisiei de la Veneția și ale Directoratului pentru Drepturile Omului.
2
Opinia dl. James Hamilton cu privire la prezenta lege și proiectul de lege al Ucrainei cu privire la Procuratură (CDL (2001) 128,
7 decembrie 2001; Opinia doamnei H. Suchocka cu privire la prezenta lege și proiectul de lege al Ucrainei cu privire la
Procuratură (CDL (2001) 134, 7 decembrie 2001; Opinia cu privire la Proiectul de Lege care modifică Legea Ucrainei cu privire la
Procuratură (CDL-AD(2004)038, 12 octombrie 2004; Opinia cu privire la Proiectul de Lege al Ucrainei care modifică prevederile
constituționale cu privire la Procuratură (CDL-AD(2006)029, 17 octombrie 2006); Opinia cu privire la Proiectul de Lege al
Ucrainei cu privire la Procuratură (CDL-AD(2009)048, 27 octombrie 2009); și Opinia cu privire la Proiectul de Lege al Ucrainei cu
privire la Procuratură a Ucrainei (elaborat de Comisia Ucraineană pentru Consolidarea Democrației și a Supremației Legii) (CDLAD(2012)019, 15 octombrie 2012).
3
Adoptată la 6 octombrie 2000.
4
Adoptată la 19 septembrie 2012.
5
Adoptat la 27 mai 2003.
6
CDL-AD(2010)040, 3 ianuarie 2011.
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european cu privire la etica și conduita procurorilor ('Directiva de la Budapesta'), adoptat de Conferința
Procurorilor Generali din Europa7; Opinia nr. 3(2008) a Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni
cu privire la 'rolul procuraturii în afara domeniului dreptului penal'8; și Opinia nr.12 (2009) a Consiliului
Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) și Opinia nr.4 (2009) a Consiliului Consultativ al
Procurorilor Europeni (CCPE) cu privire la "Judecători și procurori într-o societate democratică"
('Declarația de la Bordeaux')9.
9. Aceste standarde pot fi găsite sub formă de sinteză în Dosarul Tematic al Principiilor pentru
elaborarea proiectului de lege cu privire la procuratură din Ucraina, elaborat ca parte componentă a
proiectului "Suport pentru Reforma Justiției Penale din Ucraina".
10. În primul rând, prezenta opinie face o succintă trecere în revistă a îngrijorărilor exprimate în
opiniile anterioare ale legii în vigoare. În continuare, aceasta descrie progresul semnificativ realizat de
proiectul de lege în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor standardelor Consiliului Europei și identifică
principalele aspecte ale proiectului de lege care încă mai prezintă unele problematici în acest sens. De
asemenea, prezenta opinie face o analiză a articolelor din proiectul de lege, axându-se pe acele
prevederi care necesită a fi modificate, clarificate, examinate în profunzime sau eliminate. La sfârșitul
opiniei, este prezentat rezumatul recomandărilor care au fost făcute și evaluarea generală a
acceptabilități proiectului de lege.
11. Această opinie se bazează pe traducerea spre engleză a proiectului de lege. Traducerea ar putea
să nu reflecte exact versiunea originală a punctelor enunțate și, anumite comentarii ar putea reieși din
dificultățile de traducere.
III.

Principalele critici exprimate în opiniile anterioare

12. Comisia de la Veneția a criticat legislația cu privire la Procuratura Generală (în continuare, "PG") în
opiniile sale anterioare, constatând că atribuțiile procuraturii depășesc considerabil cadrul funcțiilor pe
care serviciul de procuratură ar trebui să le aibă într-o societate democratică. Cu diferite ocazii,
Comisia a amintit autorităților din Ucraina că acestea trebuie să își respecte angajamentele de a
schimba rolul PG pentru ca ultima să se conformeze standardelor europene.10 Atunci când a aderat la
Consiliul Europei la 9 noiembrie 1995, Ucraina și-a asumat angajamentul prin care: rolul și atribuțiile
procuraturii se vor schimba (în special în ceea ce privește exercitarea controlului general al legalității),
transformând această instituție într-un organ care se aliniază la standardele Consiliului Europei.

A. Centralizarea excesivă și dependența Procurorului General de încrederea acordată de
Parlament.
13. Comisia a criticat accentul pus pe principiile unității și centralizării procuraturii, modelate după
fosta procuratură care exista în perioada sovietică, iar competențele Procurorului General, care
conduce o astfel de structură, sunt deosebit de largi și nu se limitează la asigurarea aplicării
armonizate a legii.11 Procurorii de la un nivel ierarhic inferior nu dispun de suficiente garanții pentru a-și
exercita funcțiile într-un mod independent sau autonom, în special în ceea ce privește executarea
instrucțiunile ilegale emise de procurorii superiori.
14. Pe de altă parte, articolul 122 al Constituției prevede că Parlamentul poate să exprime votul de
neîncredere a Procurorul General al Ucrainei12 Ultimul nu este membru al Guvernului și astfel,
Parlamentul nu ar trebui să aibă dreptul de a exprima o moțiune de neîncredere, care este un
instrument pur politic. Probabil s-ar putea percepe ca un instrument de aplicare a principiului separației
puterilor în organizarea instituțiilor de stat, dar puțin probabil că va oferi o soluție echitabilă și justă. Mai
mult decât atât, articolul 106.11 din Constituție nu impune limite cu privire la demiterea acestuia de
către Președinte. Procurorul General va fi demis doar în cazul încălcării grave a legii, ca urmare a unui
proces echitabil.
15. Combinația dintre centralizarea excesivă sub autoritatea Procurorul General și dependența
Procurorului General de organele politice creează probleme pentru independența sau autonomia
serviciului de procuratură.

7

La 31 mai 2005; CPGE (2005) 05.
CCPE (2008)3, adoptat la 15-17 octombrie 2008.
CM92009)192, 15 decembrie 2009.
10
A se vedea Opinia asupra Proiectului de Lege al Ucrainei cu privire la Procuratură (CDL-AD(2009)048), alineatele 28-30);
Opinia asupra Proiectul de Lege al Ucrainei cu privire la Procuratură
(CDL-AD (2009)048, alineatele 5-6.
" CDL-AD (2004)038, alineatele 31-33.
12
Articolul 122 din Constituție: "Procuratura Ucrainei este condusă de Procurorul General al Ucrainei, care este numit în funcție
la propunerea Radei Supreme a Ucrainei și este demis din funcție de către Președintele Ucrainei. Rada Supremă a Ucrainei
poate să își exprime neîncrederea în Procurorul General al Ucrainei, ceea ce va duce la demiterea acestuia din funcție. (...)".
8
9
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B. Rolul procurorului în afara sistemului justiției penale
16. Îngrijorările expuse în opiniile anterioare privitor la legea în vigoare, specifică faptul că
competențele acordate procurorilor din Ucraina depășesc considerabil cadrul funcțiilor realizate de
procurori într-un stat democratic de drept, ceea ce rezultă în faptul că procuratura devine o instituție ce
exercită atribuții în mod nejustificat și este similară unei procuraturi tipic sovietice.
17. Comisia de la Veneția recunoaște, că în unele state, procurorul general exercită atribuții care sunt
altele decât urmărirea penală și a declarat că aceste atribuții sunt legale, dacă sunt întrunite anumite
criterii. Atribuțiile trebuie realizate în așa fel încât să se respecte principiul separării puterilor în stat,
inclusiv să se asigure independența instanțelor de judecată, principiul subsidiarității, principiul
specialității și principiul imparțialității procurorilor.13 Această abordare solicită ca procuratura să fie
privată de atribuțiile extinse în domeniul supravegherii generale, care trebuie să fie preluate de
instanțe, în timp ce sarcina privind protecția drepturilor omului trebuie să fie transferată
ombudsmanului.
18. În Opinia sa din 2012 asupra unui proiect de lege anterior cu privire la Procuratura Generală a
Ucrainei, Comisia de la Veneția a stabilit că "Recomandarea CM/Rec(2012)11 cu privire la rolul
procurorilor în afara sistemului justiției penale prevede limite asupra competențelor pe care procurorii
ar putea să le aibă în afara domeniului dreptului penal. Aceasta însă nu ar trebui să fie percepută ca o
recomandare ca serviciile de urmărire penală să dispună de astfel de atribuții."14
19. În acest sens, trebuie de menționat că Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat
Recomandarea CM/Rec(2012)11 la data de 19 septembrie 2012 cu privire la rolul procurorilor
în afara sistemului justiției penale, în care stabilește, la "principii comune", faptul că
"5. Recomandarea Rec(2000)19 a Comitetului de Miniștri către statele membre cu privire la rolul
procuraturii în cadrul sistemului justiției penale trebuie să fie aplicată, mutatis mutandis, procurorilor
care au responsabilități și competențe în afara sistemului justiției penale în măsura în care prevede:
- garanții pentru ca aceștia să își exercite atribuțiile;
- legătura acestora cu ramura executivă, legislativă și judecătorească; și
- obligațiile și responsabilitățile acestora față de persoane."15
20. În consecință, alineatul 31 al Recomandării Rec(2000)1916, care prevede că "Atunci când
procurorii sunt îndreptățiți de a lua măsuri care aduc atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale
suspectului, trebuie să se realizeze controlul judiciar al acestor măsuri", trebuie de interpretat ca
solicitând controlul judiciar al oricărei decizii luate de un procuror, care aduce atingere drepturilor și
libertăților fundamentale ale persoanei, inclusiv activitățile realizate în cadrul atribuțiilor de
supraveghere sau a altor funcții în afara domeniului urmăririi penale.
21. Constituția Ucrainei din 1996 nu prevedea atribuții de supraveghere, dar le-a acceptat la punctul 9
din capitolul Prevederi Tranzitorii:
9. Procuratura continuă să exercite, în conformitate cu legislația în vigoare,.atribuția de
supraveghere asupra respectării și aplicării legilor și cea de investigare preliminară, până la
intrarea în vigoare a legilor care reglementează activitatea organelor de stat cu privire la
controlul asupra respectării legilor și până la crearea sistemului de investigare desfășurate în
etapa premergătoare judecății și punerea în aplicare a legilor ce reglementează aceste
operațiuni.
22. Modificările din 2004 la Constituție17 au introdus un nou alineat, al 5-lea, la articolul 121 din
Constituție, care prevedea că una din atribuțiile PG este "supravegherea respectării drepturilor și a
libertăților omului și a modului în care legile care reglementează aceste aspecte sunt respectate de
către autoritățile centrale și locale și oficialii și funcționării acestora". Această prevedere, care a fost
criticată de Comisia de la Veneția, a ancorat eficient PG în sistemul vechi, în care rolul extins al
procurorului apare ca rezultat al ineficienței altor instituții în ceea ce privește protecția drepturilor
omului. Totuși, acesta a fost abrogat prin decizia Curții Constituționale a Ucrainei din 30 septembrie
2010. În pofida acestei anulări, competențele de supraveghere au fost păstrate reieșind dintr-o
Prevedere Tranzitorie anterioară.
23. Într-o țară democratică, nu este necesar ca Procuratura Generală să aibă un rol atât de puternic
în acest domeniu și acest fapt a fost reiterat de câteva ori în opiniile anterioare ale Comisiei de la

'5 CDL-AD(2012)019, al. 99.
15
Secțiunea C.5, Recomandarea CM/Rec(2012)11,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1979395&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLo
gged=F5D383.
16
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=376859&Site=CM.
1
8 Nr. 2222-IV din 8 decembrie 2004.
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Veneția.18 Comisia de la Veneția a sugerat ca articolul 121.5 din Constituție să fie eliminat, în vederea
limitării atribuției Procuraturii Generale. S-a argumentat că acest lucru va oferi un nou impuls pentru a
reforma procuratura din Ucraina și de a promova "abandonarea" vechiului model al procuraturii. Acest
mesaj, pe lângă celelalte mesaje transmise, a fost acceptat și implementat prin hotărârea Curții
Constituționale din 30 septembrie 2010, care a declarat Legea nr.2222-IV din 8 decembrie 2004 nulă și
a reinstituit varianta din 1996 a Constituției19, astfel abrogând articolul 121.5.
24. În modul acesta, pe lângă rolul de urmărire penală, legea existentă atribuie Procuraturii Generale
competențe de monitorizare a aderenței la legi și aplicarea acestora de către agențiile implicate în
operațiuni de detectare, interogare și investigații la etapa premergătoare procesului de judecată,
reprezentând interesele persoanelor sau ale statului în instanță și monitorizând aderența la lege în
executarea hotărârilor judecătorești pe cazuri penale și aplicarea altor căi de atac legate de limitarea
libertății personale20.
25. Păstrarea principalei funcții de supraveghere - în pofida caracterului tranzițional – a fost o sursă
repetată de îngrijorare nu doar din cauza caracterului acesteia, dar și din motiv că este sprijinită de
competențele extinse ale procurorilor de a cita persoanele să compară în fața acestora, de a avea
acces în localurile instituțiilor publice și private și de a ordona realizarea acțiunilor pentru conformarea
la prevederile legii21. Funcția generală de supraveghere și competențele conexe conferă Procuraturii
Generale o abilitate extinsă de a interveni în activitatea executivului și în interesele și activitățile
persoanelor și a organizațiilor. Această capacitate implică dreptul Procurorului General, dar și al altor
procurori, de a participa la lucrările Radei Supreme, a conducerii ministerelor, a agențiilor executive
centrale, consiliilor locale și altor organe administrative.22 Individual și cumulativ, aceste competențe și
drepturi intră în contradicție cu principiul separării corecte a puterilor într-un stat democratic și
reprezintă o amenințare la adresa drepturilor și libertăților care sunt protejate prin Constituție.
26. În legătură cu aceasta, este important de a conștientiza că Recomandarea Comitetului de Miniștri
CM/Rec(2012)11 către statele membre cu privire la rolul procurorilor în afara sistemului justiției penale
nu trebuie percepută ca o încurajare de a păstra funcția de supraveghere generală, cu atribuțiile
conexe acesteia, așa după cum este în Ucraina. Mai degrabă, este doar o recomandare legată de
garanțiile care trebuie instituite atunci când se exercită rolul de supraveghere.
27. Motivul pentru care un astfel de rol nu este potrivit în cazul Ucrainei a fost elucidat de Comisia de
la Veneția:
Unicul model istoric care există în Ucraina este modelul procuraturii sovietice (și țariste). Acest
model reflectă un trecut nedemocratic și nu este compatibil cu standardele europene sau valorile
Consiliului Europei. Acesta este motivul pentru care Ucraina, atunci când a aderat la Consiliul
Europei, a trebuit să își asume angajamentul de a transforma instituția sa într-un organ care s-ar
conforma standardelor Consiliului Europei23.
28. Capacitatea de a reprezenta interesele cetățenilor este problematică, din cauza capacității
conferite de a participa la orice procedură judiciară unde apar astfel de interese, indiferent de dorințele
persoanelor fizice sau chiar capacitatea acesteia de a acționa din numele său (și, astfel, contrar
dreptului acesteia la acces în instanță în temeiul articolului 6 al Convenției Europene) și de a se adresa
în instanță ori de câte ori aceasta consideră necesar și de a înainta recurs oricăror decizii ale instanței
care vizează acele interese. Mai mult ca atât, este nejustificat deoarece (a) Procurorul General este de
asemenea împuternicit de a acționa cu scopul de a urmări apărarea intereselor statului și acest lucru ar
putea, în mod evident, să contravină intereselor persoanei care este reprezentată și (b) astfel de
organisme ca Ombudsmanul, sunt mult mai potrivite în a apăra interesele persoane împotriva
statului.24 Crearea centrelor de asistență legală gratuită prevăzute în secțiunea 12 a proiectului de lege
este binevenită. Astfel de centre vor dispune de mai multă capacitate de a asista persoanele fizice
comparativ cu ombudsmanii.
29. Trebuie de menționat că dificultățile ce reies din capacitatea de a reprezenta interesele cetățenilor
sunt exacerbate de competențele adiționale ale procurorului de a face recurs sau recurs în casație și
de a depune cerere de revizuire a oricăror hotărâri ale instanțelor, pe cazuri civile, administrative și
economice, indiferent dacă acesta a fost sau nu implicat în careva proceduri în urma cărora se
pronunță o hotărâre25.
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C. Alte probleme
30. Alte îngrijorări care au fost expuse în opiniile anterioare și care sunt relevante pentru legea în
vigoare și pentru reforma legată de serviciul de procuratură din Ucraina, includ:
- amenințări la adresa independenței acestuia din cauza mandatului relativ scurt, simultan cu
reinvestirea în funcție a Procurorului General și a procurorilor ierarhic inferiori26;
- amenințări la adresa independenței ce rezultă din absenței unor garanții potrivite împotriva
demiterii Procurorului General27;
- absența contribuțiilor din partea unui organ tehnic, apolitic în procesul de numire în funcție a
Procurorului General;
- absența unui control independent asupra activității și administrării Procuraturii;
- absența mecanismelor prin care se asigură că numirea și renumirea cazurilor care se
conformează cerințelor de imparțialitate și independență și intensificarea activității adecvate a
sistemului justiției penale;
- absența unor criterii obiective, așa precum competența și experiența, care reglementează
activitatea de procuror28;
- absența unor căi în justiție pentru procurorii cărora le este solicitată executarea ordinelor și
instrucțiunilor ilegale emise de superiorii acestora;
- absența unor criterii obiective și proceduri echitabile pentru inițierea unor acțiuni disciplinare
împotriva procurorilor29; și
- posibilitatea de a restricționa investigările și reportajele mass-mediei prin interzicerea
'interferenței' în funcțiile Procuraturii30.
31. Proiectele anterioare și prezentul proiect de lege sunt foarte detaliate și reglementează aspecte
care ar putea să se regăsească în alte legi secundare sau decrete. O astfel de reglementare detaliată
ar putea produce confuzii și duce la situații când aspectele importante nu vor putea fi clar distinse de
cele mai puțin importante.
IV.

Analiza articolelor

32. Ca reacție la criticile repetate, autoritățile din Ucraina au elaborat noul proiect de lege cu privire la
Procuratură. Acest proiect de lege a fost întocmit de către administrația prezidențială, ca urmare a
consultărilor cu Procuratura Generală și alte părți interesate. O evaluare detaliată, pe articole, a noului
proiect de lege arată progresul realizat de autori, dar de asemenea, identifică unele probleme care
necesită a fi soluționate.
A. Secțiunea 1. Principiile de organizare a activității procuraturilor
33. Articolul 1 specifică într-un mod corespunzător, dar general, care este rolul Procuraturii.
34. Articolul 2 prevede la alineatul 1 patru atribuții ale Procuraturii și anume: urmărirea penală,
reprezentarea intereselor persoanelor fizice sau ale statului, supravegherea agențiilor care activează în
operațiuni de detectare, interogare și investigare la etapa premergătoare procesului de judecată și
supravegherea executării hotărârilor instanțelor pe cazuri penale și respectarea legilor privind limitarea
libertății personale. După cum a fost deja menționat,31 unele dintre aceste funcții comportă o serie de
problematici.
35. Având în vedere îngrijorările legate de caracterul excesiv al competențelor procurorilor, se salută
prevederea de la alineatul 3 prin care 'Procuratura nu trebuie să fie investită cu atribuții care nu sunt
prevăzute de Constituția Ucrainei'. Desigur, această prevedere va putea deveni funcțională doar ca
urmare a modificării articolului 121 din Constituție32.
36. Este necesar de a specifica că sintagma 'cazurile prevăzute de lege'33 de la alineatul 1.2 face
referință doar la proiectul de lege. Aceasta nu se va aplica altor prevederi legale de a exercita atribuții
care nu sunt prevăzute de Constituție sau de proiectul de lege. Acest punct are o importanță deosebită
în contextul modificărilor propuse la articolele 7 și 259 din Codul Ucrainei cu privire la contravențiile
administrative, în măsura în care acestea se referă la 'monitorizarea alinierii la legislația din domeniul
combaterii corupției'34. Aceste elemente ale modificărilor propuse depășesc cadrul atribuțiilor prevăzute
de acestea și astfel, trebuie eliminate. Mai mult decât atât, extinderea structurii sintagmei menționate
anterior, de asemenea va avea efectul de a permite serviciului procuraturii de a reprezenta interesele
26
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oricărei persoane fizice în circumstanțe care le depășesc pe cele specificate în articolul 24 din proiectul
de lege și care nu se vor conforma la standardele europene. Astfel, acest alineat trebuie să expună, în
termeni mai clari, sensul prezentei sintagme; probabil, este necesară introducerea cuvântului 'prezenta'
înainte de 'lege'.
37. În plus, clauza prevăzută la alineatul 1.2 prin care Procuratura trebuie să dețină funcția de a
reprezenta 'interesele ... statului în instanță' este nejustificat de largă, deoarece aceste interese ar
putea, teoretic, viza orice aspect pe care statul îl consideră ca fiind conex funcțiilor sale sau o
preocupare generală a sa, chiar dacă aceasta ar implica intervenția în procedurile care vizează
drepturile și obligațiile specifice ale persoanelor fizice și ale entităților de drept privat. Deși articolul 24.3
contribuie, într-o oarecare măsură, la posibila limitare a cadrului prezentei prevederi prin excluderea
dreptului de reprezentare acolo unde funcția este atribuită unei anumite entități guvernamentale, alta
decât Procuratura35, încă mai rămân incertitudini legate de interesele pentru care se va prevedea
reprezentarea. Astfel, până la eliminarea integrală a acestei atribuții, ar fi oportun să se definească clar
caracterul intereselor pentru care se va prevedea reprezentarea. Aceasta poate fi realizată prin
excluderea reprezentării în cazurile în care interesele nu sunt decât morale sau politice, prin a
prevedea că acest lucru este posibil doar atunci când se va aduce atingere drepturilor specifice ale
statului.
38. Articolul 3 stabilește o declarație de principii, scopul cărora este de a guverna activitatea
Procuraturii. Acest articol este pe deplin justificabil și reprezintă o detaliere a declarației concise de
principii din articolul 3 al legii existente. De o importanță deosebită este includerea în declarație a
neutralității politice a Procuraturii, a inadmisibilității imixtiunii Procuraturii în activitățile autorităților
legislativului, executivului și judiciare, a respectului față de independența judecătorilor și a
transparenței activității Procuraturii.
39. Totuși, trebuie de menționat că definiția supremației legii, prevăzută la alineatul 1.1, nu este
definiția care este general aplicată și este diferită de cerința de a respecta supremația legii, stipulată în
articolul 5 din Codul de Etică și Conduită Profesională a Procurorilor, adoptat în 2012. Cu siguranță, nu
sunt obiecții față de obiectivul specificat în definiția de la alineatul 1.1, dar ar fi de preferat ca pentru
acest obiectiv, să fie prevăzut principiul discreționarității în articolul 3 - la fel cum este prevăzut în
articolul 6 al Codului – iar supremația legii să fie definită în concordanță cu Codul.
40. De remarcat faptul că lista prevederilor din articolul 3 include și conceptul de 'teritorialitate' pe lista
de cerințe stabilite în Cod, dar omite din ultima listă următoarele principii: prioritatea intereselor;
toleranța; egalitatea în fața legii; umanism; prezumția nevinovăției; integritate și demnitate profesională;
promovarea încrederii în autoritatea organelor procuraturii; confidențialitate; neimplicare în luarea
deciziilor sau a măsurilor ilegale; și comportament exemplar și disciplină. Cu siguranță, principiul
menționat în articolul 3 al proiectului de lege ar putea fi interpretat în așa fel încât să cuprindă cel puțin
unele dintre cerințele stabilite în Cod, dar, ar fi oportun ca articolul 3 să fie armonizat mai explicit la lista
din Cod.
41. Termenul de 'interferență ilegală' de la alineatul 1.6 figurează în mai multe prevederi ale
proiectului de lege, dar în engleză, termenul 'illegitimate' (nelegitim) are o rezonanță mai mare decât
termenul 'unlawful' (ilicit) sau 'illegal' (ilegal). Totuși, aceasta ar putea fi din cauza traducerii, pentru că
de exemplu, în articolul 16.1.3 se utilizează 'interferență ilegală', în timp ce sintagma 'interferență
nelegitimă' este utilizată în articolul 16.2 și articolul 44.1.7 și se referă la intervenția într-un 'mod, care
este altul decât stabilit prin lege'. Deci, aceasta poate fi doar o problemă legată de traducere.
42. Articolul 4 evocă ierarhia normelor, inclusiv aplicabilitatea directă a tratatelor internaționale și este
o prevedere salutabilă36.
43. Articolul 5 limitează exercitarea atribuțiilor Procuraturii doar la procurori și nu este nepotrivit.
Totuși, trebuie de precizat în mod clar că această exclusivitate nu se aplică atribuțiilor care pot fi
exercitate de alte entități, așa precum Comisarul Parlamentului Ucrainei pentru Drepturile Omului37.
44. Articolul 6 prevede obligația Procuraturii Generale de a informa publicul și Rada Supremă despre
activitățile acesteia. Acest lucru este o noutate și este salutabil, pentru că consolidează principiul
transparenței din articolul 3.1.8.
45. Totuși, este necesar de a preciza dacă obligația legată de public ține doar de Procuratura
Generală (după cum este stipulat la alineatul 1) sau se extinde și asupra procuraturii (după cum este
menționat la alineatul 3).

35

A se vedea al. 87.
Referitor la aspectele legate de tratatele semnate de Procurorul General, a se vedea al. 183-184.
37
A se vedea al. 101-103.
36

9
46. Mai mult ca atât, ținând cont de importanța asigurării independenței sau a autonomiei procuraturii,
ar fi de dorit ca la alineatul 2 să se pună un accent mai mare asupra faptului că obligația de raportare a
Procuraturii Generale către Rada Supremă trebuie să aibă un caracter general, fără a se oferi detalii
despre cazurile individuale. Acest lucru ar putea fi realizat de exemplu, dacă prevederea ar fi stipulat
că Rada Supremă va fi informată despre 'activitatea generală' a procuraturii sau despre activitatea sa
'în ansamblu', prezentându-se datele statistice relevante și analiza activităților realizate.

B. Secțiunea 2. Principiile organizatorice ale procuraturii
47. Articolul 7 stabilește structura procuraturii, care include și Procuratura Generală, și procuraturile
regionale și locale. De asemenea, prevede principii unificate de organizare și funcționare a procuraturii,
statutul unificat al procurorilor, procedurile unificate de suport organizațional, finanțare exclusivă de la
bugetul de stat și soluționarea problemelor interne de către autoritățile autonome (de autoguvernare)
ale procuraturii. În afară de specificarea limitării corespunzătoare la resursele de finanțare, această
prevedere este remarcabilă pentru că introduce noțiunea de autonomia procuraturii.
48. Comparativ cu articolul 7 din legea în vigoare, proiectul de lege nu prevede specializare în cadrul
procuraturii, de exemplu, pe domeniile anti-corupție, crimă organizată sau justiție juvenilă. O astfel de
posibilitate ar putea fi autorizată împreună cu garanțiile procedurale care asigură că același nivel de
protecție a drepturilor individuale se aplică și în cazul unor simpli procurori.
49. Articolul 9 prevede competențele pe care le poate avea Procurorul General și în general, acestea
sunt corespunzătoare. În ceea ce privește numirea și destituirea procurorilor în/din funcții
administrative (care sunt deținute pe un termen de 5 ani care poate fi prelungit), este salutabil faptul că
decizia nu este lăsată doar în seama Procurorului General, pentru că proiectul de lege prevede un rol
pentru Consiliul Procurorilor din Ucraina în ceea ce privește numirea în funcție și un rol al acestui
Consiliul și al Comisiilor de Calificare și de Disciplină în procesul de demitere38. Totuși, acest rol al
Consiliului Procurorilor din Ucraina în legătură cu numirea este doar de a propune recomandări39 și, în
timp ce motivele pentru demitere sunt prevăzute în proiectul de lege, nu există prevederi care să
specifice criteriile pentru numire și (probabil încă mai important, luând în calcul riscul existenței unei
influențe inadecvate) reînvestire în funcție administrativă. Astfel, este necesar de a include în proiectul
de lege, probabil la articolul 40, atât a criteriilor necesare pentru astfel de numiri (acele care se referă
la experiență, integritate, opinii și management), cât și a procesului prin care acestea vor fi evaluate. În
plus, va fi oportun ca proiectul de lege să solicite prezentarea unei decizii motivate pentru refuzarea
respectării recomandărilor propuse de Consiliul Procurorilor din Ucraina.
50. Mai mult decât atât, este necesar de a clarifica care este cadrul competențelor prevăzute la
alineatul pentru 'a aproba actele cu privire la aspectele ce țin de organizarea activității procuraturii'. În
special, ar fi util de a cunoaște dacă această competență se referă doar la organizarea internă, ceea
ce este corespunzător atât timp cât nu contravine legislației sau se extinde asupra exercitării puterii
discreționare de către procurori, ceea ce ar depăși directivele menționate la alineatul 1(12) și astfel, se
va încălca independența procurorilor.
51. În plus, sunt necesare unele clarificări legate de caracterul și extinderea competențelor conferite
de 'alte legi', după cum este menționat la alineatul 1(13), pentru a stabili dacă schimbarea produsă de
proiectul de lege este la fel de extensivă după cum se dovedește a fi.
C. Secțiunea 3. Statutul Procurorilor
52. Articolul 16 enumeră în primul rând diferite reglementări din cadrul proiectului de lege care au
drept scop de a asigura independența procurorilor – unele sunt incluse, dar majoritatea dintre acestea
se axează pe alte prevederi și în general, toate sunt corespunzătoare.
53. Aceste reglementări trebuie să includă în mod clar acele care vor asigura că nu există nici o
interferență nepotrivită în procesul de exercitare a competențelor procurorilor, după cum aparent
încearcă să facă articolele 16.1.3 și 16.1.4, articolul 16.2 și articolul 16.4. Totuși, este necesar a defini
clar cadrul a ceea ce este 'nepotrivit' nu doar pentru conformarea la cerințele articolului 7 al Convenției
Europene, cu scopul de a evita orice risc de urmărire penală, condamnare sau pedepsire arbitrară, dar
de asemenea pentru a asigura că cadrul competențelor procurorului se află în concordanță cu
standardele Consiliului Europei40.
54. Din păcate, există unele incertitudini dacă articolul 16.1.3 și articolul 16.2 abordează interferența
ilegală sau, vorbind în termeni mai puțin exacți, interferența 'ilegitimă' – după cum s-a menționat41 - dar
38
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se presupune că se are în vedere primul sens. Totuși, în afară de această posibilă îngrijorare (care ar
putea să nu fie justificată), nu sunt precizate cu exactitate motivele impunerii răspunderii, deoarece
alineatul 1.4 se referă la 'răspunderea în temeiul legii' pentru 'sfidarea procurorului' și alineatul 4 se
referă la 'influența exercitată în diferite modalități asupra procurorilor'42 și 'nerespectarea procurorilor'
implicând 'răspundere stabilită prin lege'. Nu se fac alte referințe la nici un alt termen din proiectul de
lege și este necesar de a stabili unde este prevăzută această răspundere și dacă cadrul acesteia este
definit. Cel puțin, la prima vedere, poziția referitor la cadru poate fi percepută prin comparație mai puțin
favorabilă cu alineatul 2 din articolul 7 al legii în vigoare, care stipulează: 'orice influență exercitată
asupra unui ofițer al procuraturii cu scopul de a împiedica exercitarea atribuțiilor acestuia sau de a-l
îndemna pe acesta să adopte o hotărâre nejustificată, va atrage răspundere, așa după cum este
prevăzut de lege'. Actuala formulare, în special a conceptelor de la alineatul 4, este în așa fel încât
răspunderea ar putea fi impusă într-un mod în care ar limita libertatea mass-mediei și a observațiilor
publicului și aceasta contravine prevederilor articolului 10 al Convenției Europene. O astfel de
răspundere riscă să sufoce critica legitimă și dezbaterile publice. Modificările la aceste prevederi sunt
necesare pentru a preveni amestecul nejustificat în activitățile agențiilor mass-media. Prin urmare,
răspunderea pentru 'nerespectare' din articolul 16 trebuie să fie clar definită în lege și trebuie să
excludă critica legitimă în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului și
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
55. De asemenea, este necesar de a clarifica ce competențe implică obligația ce se conține în
alineatul 5 de 'a lua măsurile necesare pentru a elimina amenințarea' la adresa independenței
procurorilor.
56. Articolul 17 se axează pe măsura în care procurorii fac subiectul ordinelor emise de către
superiorii acestora. Se pare că într-o astfel de formulare, se face distincție dintre obligația de a
îndeplini ordinele administrative fără rezerve, fie că acestea au fost emise de Procurorul General sau
șefii procuraturilor regionale sau locale și unitățile structurale și măsura în care instrucțiunile (și
probabil ordinele administrative) pot fi emise de către procurorii superiori (după cum este definit în
alineatul 3) referitor la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
57. Obligația de a îndeplini ordinele administrative pare a funcționa fără probleme și este clar, în
temeiul alineatului 1, că se limitează aspectele organizaționale, iar limitarea sau încălcarea
independenței procurorilor în exercitarea competențelor sale nu poate fi considerată o justificare.
58. Comisia de la Veneția insistă ca 'independența' (sau autonomia) procurorilor să fie diferită de cea
a judecătorilor.43 Într-o astfel de formulare, instrucțiunile emise procurorilor de la organele ierarhic
inferioare nu contravin standardelor europene, însă sunt necesare garanții procedurale pentru a evita
posibilele abuzuri de putere din partea procurorilor superiori. Totuși, în ceea ce privește instrucțiunile
care sunt emise de procurorii superiori, proiectul de lege nu este deloc clar, ținând cont de formularea
presupuselor garanții de asigurare a independenței în alineatul 3 - adică, procurorii, atunci când își
exercită competențele legate de realizarea funcțiilor, 'trebuie să fie independenți și să adopte în mod
independent deciziile legate de procedura de exercitare a unor astfel de competențe, conducându-se
de lege' - și de termenii competența de a emite instrucțiuni din același alineat și referința în alineatul 4
la ordinele și instrucțiunile administrative 'care au legătură directă cu exercitarea atribuțiilor de serviciu
de către procurori'.
59. În primul rând, utilizarea termenului 'independență' la alineatul 3, deși fără îndoială trebuia să se
refere la garanția din articolul 16, este un concept prea vag în prezentul context și va fi mult mai clar
dacă se va menționa că procurorul 'nu era obligat să acționeze la ordinul procurorului ierarhic superior,
cu excepția cazurilor specificate în continuare'.
60. Dar ce este mai important, protecția 'independenței' la alineatul 3 pare a fi preocupată mai
degrabă de procedură decât de conținut, pentru că face referință doar la 'procedura de exercitare a
unor astfel de competențe'. Principalele componente ale standardului cu privire la independența
internă/individuală a procurorilor și anume, dreptul de a solicita ca instrucțiunile adresate unui procuror
pe cazuri individuale să fie confirmate în scris, dreptul la o procedură pentru solicitarea înlocuirii
procurorului și, în cazurile de pretinsă ilegalitate, dreptul de a sesiza curtea sau alt organ independent,
precum consiliul procuraturii trebuie incluse în acest alineat.44
61. În plus, având în vedere circumstanțele specifice țării45, de asemenea este oportun de a pune
accent pe protecția împotriva amestecului superiorilor în fiecare caz aparte, prin stipularea faptului că
orice ordine sau instrucțiuni specifice emise unui procuror de către un procuror ierarhic superior trebuie
întotdeauna făcute în scris, procurorul în cauză având dreptul de a solicita argumente suplimentare în
legătură cu instrucțiunile, care de asemenea vor fi transmise în formă scrisă.
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62. La fel, autorizarea prin alineatul 4 a 'instrucțiunilor', dar și a 'ordinelor administrative' 'legate direct
de exercitarea atribuțiilor de către procurori' face confuză distincția dintre cele două categorii de
atribuții ierarhice și activitățile procurorilor aparent introduse în primele trei alineate ale prezentei
prevederi.
63. Alineatul 4 prevede clar că emiterea sau executarea unui ordin sau instrucțiune vădit ilegală de
către procurorul ierarhic superior atrage răspundere în conformitate cu legea. Totuși, trebuie să fie
specificat clar că un procuror nu doar va refuza îndeplinirea unui astfel de ordin, dar va putea solicita
să nu se ocupe de nici un caz asupra căruia va avea impact acea instrucțiune sau acel ordin și va
putea sesiza curtea sau alt organ independent în legătură cu ordinele sau instrucțiunile pretinse a fi
ilegale.46
64. În concluzie, în mod ideal, toate instrucțiunile emise către procurorii ierarhici inferiori
trebuie să fie în formă scrisă, iar instrucțiunile orale trebuie să fie confirmate în scris, la
solicitare (sau retrase) și în cazul unei afirmații precum că o instrucțiune este ilegală, instanța
de judecată sau un alt organ independent, de exemplu, Consiliul Procuraturii, va decide asupra
legalității acesteia.47
65. În sfârșit, fiind în conformitate cu principiile transparenței și ale răspunderii, proiectul de lege
trebuie să specifice că toate instrucțiunile generale și directivele de politici emise procurorilor
urmează a fi publicate.
66. Titlul articolului 18 'Cerințe privind incompatibilitatea' nu pare destul de potrivit, deoarece
conținutul acestuia se referă mai degrabă la activitățile pe care procurorii nu trebuie să le desfășoare,
decât la ceea ce li se solicită să facă. Totuși, aceasta ar putea fi din cauza unor aspecte de traducere.
67. Articolul 18.5 nu este criticabil, dar este straniu de a-l plasa sub titlul 'Cerințe de incompatibilitate',
deoarece prevede posibilități de detașare la Comisia de Calificare și de Disciplină a Procurorilor,
Academia Națională a Procuraturii din Ucraina și alte instituții, așa după cum este prevăzut de lege. Cu
siguranță, este pe deplin adecvat ca procurorii detașați către aceste instituții să nu dețină funcția lor de
procuror pe durata detașării. Însă, prevederea care autorizează detașarea trebuie să fie distinctă de
acea care restricționează capacitatea de a desfășura activitatea de procuror în timpul detașării.
68. În plus, cerințele stabilite de această prevedere nu sunt complete, deoarece abordează doar
legăturile cu instituțiile publice, după cum se pretinde, dar trebuie să fie confirmat faptul că 'mandatul
reprezentativ' din alineatul 1 se referă doar la funcția electivă publică și nu se va extinde asupra
funcțiilor prin numire (de exemplu, într-o biserică sau asociație a părinților elevilor). Totuși, unele
tangențe cu sectorul privat, ca de exemplu, afaceri sau apartenența la anumite organizații ar putea să
nu fie compatibile cu desfășurarea activității de procuror și atunci, va fi necesar ca această prevedere
să fie extinsă și asupra unor astfel de cazuri.
69. Articolul 19 stabilește pentru prima dată drepturile și obligațiile generale ale procurorului, inclusiv
aspectele legate de apartenența la sindicate, fapt ce nu este nici potrivit, nici salutabil.
70. Totuși, este de dorit ca sursa 'regulilor eticii procurorilor' menționate la alineatele 2 și 4.4 să fie
identificată, pentru că altfel, temeiului pentru orice pretinsă deficiență ar putea să îi lipsească siguranța
necesară pentru obligațiile care duc la răspundere disciplinară și alte tipuri de răspundere. Fără
îndoială, sursa acestor reguli este cea menționată în articolul 69.2.5 și anume, Codul de etică și
conduită profesională a procurorilor, care trebuie aprobat de Conferința Ucraineană a Angajaților
Procuraturii. Totuși, trebuie de menționat că nu sunt stipulări în prevederile tranzitorii prin care Codul
de etică și conduită profesională adoptat în 2012 ar deveni aplicabil până la data adoptării acestuia de
către Conferința Ucraineană a Angajaților Procuraturii.
71. În plus, ar fi oportun ca alineatul 4.3 să precizeze faptul că procurorii trebuie să respecte toate
legile și nu doar legea cu privire la combaterea corupției48, chiar dacă referința specifică la această
lege este logică și corespunzătoare.
72. Mai mult ca atât, urmează a se specifica în cadrul acestei prevederi că trebuie să existe obligația
de a depune o declarație anuală cu privire la proprietate, venituri, cheltuieli și datorii financiare sau să
se indice unde va fi specificată impunerea unei astfel de obligații, deoarece nerespectarea acesteia
este prevăzută la articolul 44.1.4 ca motiv pentru inițierea procedurilor disciplinare, dar, nicăieri în
prezentul proiect de lege nu este specificat clar despre obligația de a depune o astfel de declarație.
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Conform alineatului 10 al Recomandării Rec(2000)19, procurorul poate solicita numirea unui alt responsabil de caz dacă
instrucțiunile afectează conștiința sa.
47
CDL-AD(2010)040, para. 59.
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Probabil Legea Ucrainei cu privire la prevenirea și combaterea corupției.
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73. Articolele 20-22 vizează aspecte legate de răspunderea procurorilor – ceea ce reprezintă o
noutate - și legitimațiile de serviciu și gradele de clasificare și în principiu, acestea nu prezintă nici o
problemă.
74. Totuși, capacitatea conferită Procurorului General prin articolul 22.4 de a numi procurorii în grade
mai înalte (și ca urmare, se stabilește un plafon mai înalt de remunerare) după cum este menționat în
alineatul 1.2-.4 fără a respecta sistemul obișnuit de promovare, poate submina independența
procurorilor, deoarece o astfel de promovare nu depinde de nici un criteriu obiectiv. Astfel de criterii
trebuie să fie introduse, iar Comisia Superioară de Calificare și de Disciplină va verifica conformarea la
acestea.

D. Secțiunea 4. Exercitarea atribuțiilor procurorilor
1. Cadrul reprezentării
75. Principala îngrijorare față de păstrarea funcției de reprezentare a intereselor persoanei fizice și a
statului în instanță a fost abordată anterior49. Articolul 121 din Constituție trebuie modificat în
vederea eliminării funcției reprezentării intereselor persoanelor fizice. Secțiunea 12 a proiectului
de lege deja prevede crearea centrelor de asistență juridică gratuită, care ar trebui să preia de la
procuratură reprezentarea intereselor persoanelor fizice împreună cu alte agenții specializate care au
fost instituite pentru a proteja interesele persoanelor care nu pot acționa în numele lor (tutori etc.).
Până la adoptarea acestor modificări și până la instituirea acestor centre, neconcordanța dintre
această atribuție de reprezentare de către procuratură și standardele Consiliului Europei trebuie
diminuată prin amendamentele la proiectul de lege. Exercitarea acestei funcții de către organele de
procuratură trebuie să fie subsidiară serviciilor existente, prestate de centrele de asistență juridică.
76. Articolul 24, alineatul 1, face referință la capacitatea procurorului de a realiza acțiuni 'procedurale
sau de altă natură, ale căror scop este protejarea intereselor cetățeanului sau ale statului în modul
prevăzut de dreptul procedural'. Această prevedere nu specifică clar care se intenționează a fi statutul
procedural al procurorului în cadrul procedurilor pertinente. Pare clar, din alineatele 2-4 și articolul 25,
că procurorii au dreptul de a acționa din numele unei părți (reclamant sau solicitant) indiferent de
dorințele persoanei în cauză și de capacitatea de exercițiu a acesteia,50 precum și indiferent de opiniile
entităților relevante atunci când reprezintă interesele statului. Ținând cont de faptul că, contrar opiniei
Comisarului Parlamentului Ucrainean pentru Drepturile Omului, modificările propuse la Codul de
Procedură Civilă al Ucrainei nu se extind și asupra rolului procurorului în reprezentarea intereselor
cetățenilor sau ale statului, în temeiul alineatului 2 al articolului 45, concluzia este că proiectul de lege
intenționează să păstreze discreționaritatea fără rezerve pentru procurori, pentru ca aceștia să poată
să interfereze cu dreptul la acces în instanță al persoanelor fizice și juridice implicate în proces.
77. Această incertitudine există și în amendamentele propuse de a fi făcute de proiectul de lege la
Legea Ucrainei cu privire la procedurile executorii, în temeiul căreia un procuror va avea dreptul de a:
"participa la procedurile executorii inițiate de alții, cu condiția că a reprezentat interesele
cetățeanului sau ale statului în instanță, pe cazul respectiv" și poate deveni "parte la acele
proceduri executorii ".51
78. Chiar dacă procurorul ar putea interveni în procedurile în care acesta reprezintă în mod evident și
justificabil o persoană fizică care nu poate să acționeze de sine stătător52 sau statul, în circumstanțe în
care drepturile legale specifice ale persoanei sau ale statului sunt implicate în proceduri pe care nici
persoana fizică și nici statul nu le-a inițiat și în care ei nu au fost pârâtul inițial, procurorul trebuie să se
limiteze la exercitarea anumitor competențe pe care le are persoana sau statul în procedurile
corespunzătoare.
79. Astfel, ar fi oportun de a modifica articolele 24 și 25, precum și prevederile relevante ale Codului
de Procedură Civilă și amendamentul propus la Legea Ucrainei cu privire la procedurile executorii,
precizând în mod explicit că, în condițiile în care se permite, procurorul trebuie să dispună doar de
competențele persoanei fizice sau ale autorității (agenției) de stat pe care acesta le reprezintă.
80. Este de menționat că, spre deosebire de articolul 2 al proiectului de lege, dar, reflectând articolul
121 din Constituție, aceste prevederi utilizează termenul de 'cetățean' și nu pe cel de 'persoană'. În
măsura în care acest lucru nu este legat de traducere, atunci, apare o diferență dintre cetățean și orice
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altă persoană, contrar articolului 14 al Convenției Europene și în consecință, articole 24 și 25 trebuie
modificate pentru a exclude un astfel de caz.
81. Alineatul 2 al articolului 24 prevede că capacitatea de a reprezenta interesele cetățeanului va
surveni 'atunci când acesta nu va fi capabil de a-și proteja drepturile care i s-au încălcat sau atacat sau
de a-și exercita capacitățile procedurale din cauza vârstei (minori), incapacității sau a capacității
reduse'. Această formulare în mod clar depășește capacitatea intelectuală și ar putea include situații în
care o persoană nu dispune de mijloace pentru a iniția proceduri cu scopul de a-și proteja drepturile și
pentru care introducerea asistenței legale ar putea fi o soluție potrivită. Astfel, va fi oportun de a limita
capacitatea de reprezentare de către un procuror la cazurile de incapacitate de exercițiu fie pe motive
de vârsta, fie din alte motive.
82. Totuși, este necesar de a specifica că, capacitatea procurorilor de a acționa în numele minorilor
sau a altor persoane ce nu dispun de capacitate legală, nu le permite acestora să depășească
unilateral capacitatea părinților, reprezentanților legali sau a altor persoane care au autorizația de a
acționa din numele lor și, dacă acesta nu este cazul, prevederea urmează a fi modificată pentru a
asigura existența unei astfel de protecții. Cu siguranță, această îngrijorare nu este aplicabilă situațiilor
în care instanța deja a privat părinții de capacitate, etc. din motive care au fost expuse în legislația
corespunzătoare. În plus, trebuie să existe o oportunitate pentru ca persoana declarată incapabilă de
a-și proteja independent drepturile sau exercita competențele legale, să poată să conteste o pretinsă
incapacitate.
Rolul procurorului în reprezentarea unei persoane trebuie să fie subsidiar și atât persoana, cât
și orice altă persoană care are dreptul de a o reprezenta, trebuie să aibă capacitatea de a
contesta această reprezentare în instanță.
83. Prevederea suplimentară de la alineatul 4 referitoare la reprezentarea intereselor cetățeanului,
spre deosebire de stat, nu pare a fi în acord cu prevederile articolului 128 al Codului de procedură
penală53 și, ținând cont de ultima prevedere, de fapt nu este necesară și trebuie eliminată.
84. Necesitatea de a limita reprezentarea de către procurorii a interesului statului în legătură cu
anumite drepturi legale ale acestuia, deja a fost menționată54 și astfel, această prevedere trebuie
modificată, pentru ca acest fapt să fie realizat prin acordarea competenței de reprezentare 'în cazurile
de încălcare sau amenințare cu încălcare a intereselor legale specifice ale statului.' Mai mult decât
atât, trebuie să fie confirmat faptul că sintagma 'amenințare cu încălcare' nu este mai cuprinzătoare
decât circumstanțele care garantează o decizie anticipativă în procedurile civile.
85. Deși ar părea implicit, articolul 24.2 trebuie să prevadă explicit că un procuror poate
reprezenta interesele unei persoane doar după ce a justificat intervenția sa și după ce instanța a
acceptat aceste motive.
86. Absența oricărei prevederi corespunzătoare la alineatul 3 al articolului 24 în ceea ce privește
necesitatea procurorului de a demonstra că acesta are dreptul de a reprezenta interesele statului,
sugerează că acest lucru nu este solicitat, în pofida precondițiilor din acel alineat cu privire la
capacitatea procurorului de a reprezenta aceste interese. Diferența în abordare este nejustificată și
acest alineat trebuie modificat pentru ca să solicite ca dreptul de a reprezenta interesele statului să fie
stabilit înainte ca procesul să continue.
87. Trebuie de menționat că, deși capacitatea procurorilor de a reprezenta interesele statului în
temeiul alineatului 3 al articolului 24 este doar o poziție de rezervă, în sensul că aceștia nu trebuie să
intervină în cazurile în care alte agenții guvernamentale au acel rol, această limitare este impusă de
clauza prin care procurorii pot acționa acolo unde protecția intereselor statului 'nu se realizează în
modul corespunzător', fapt ce va pune la dispoziția procurorilor o mai mare libertate în ceea ce privește
evaluarea făcută de acele agenții guvernamentale referitor la necesitatea de a deferi cauza în instanță
și de a permite deciziei procurorilor să aibă prioritate asupra deciziei agențiilor. Acest lucru nu este
adecvat și prezentul alineat trebuie modificat în vederea limitării competenței de reprezentare la
cazurile în care nici o altă agenție guvernamentală nu dispune de competența de a oferi servicii de
reprezentare. Analogic cu procedura prevăzută în articolul 24.2, procurorului trebuie să i se
permită de a prelua reprezentarea intereselor statului de la alte autorități de stat, în temeiul
articolului 24.3, doar după ce instanța a aprobat acest fapt.
53

Acesta prevede, după cum urmează:
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88. Sintagma "interesele statului" poate fi interpretată destul de larg și ar putea include principiul
general al legalității, ceea ce ar avea drept consecință aplicarea eronată a legii, chiar și în rapoartele
dintre persoanele fizice, fiind percepută ca o încălcare a intereselor statului - situație în care procurorul
va trebui să intervină. O astfel de interpretare a intereselor statului va fi de facto reintroducerea
supravegherii generale. Pentru a evita o interpretare în sens prea larg, articolul 24.3 trebuie să
definească interesele statului ca "drepturi legale ale statului" (de ex. drepturi de proprietate, drept
de impozitare, etc.). Un simplu interes de politică publică nu este suficient.
89. Deoarece alineatul 3 al articolului 24 nu menționează rolul procurorilor de a reprezenta interesele
statului excluse în cazul companiilor de stat, această prevedere poate fi interpretată ca permițându-le
acestora să acționeze din numele acelor companii, ceea ce ar fi absolut necorespunzător, ținând cont
de rolul atribuit pentru gestionarea acestora. Acest alineat va trebui să fie modificat pentru a exclude în
mod explicit orice competență de a reprezenta interesele companiilor de stat.
2. Competențe conferite pentru stabilirea motivelor reprezentării
90. Competențele prevăzute la alineatul 5 par a fi prea largi. Nu există nici o logică 'procedurală' în a
prevedea că un procuror are dreptul de 'a intra liber' în toate clădirile menționate, de a primi copiile
documentelor, de a accesa baze de date, de a realiza inspecții sau audituri pentru a examina dosarele
judecătorești și de a primi explicații. Este stipulat că doar ultima dintre acestea poate fi făcută mai
degrabă cu acordul subiecților decât la solicitarea procurorului. Totuși, de fapt, procurorul trebuie să
urmărească realizarea obiectivelor legate de aceste competențe prin recurgerea la mijloace obișnuite,
care există în procedura civilă pentru a obține hotărâri judecătorești preliminare sau interimare cu
scopul de a preveni prejudiciile ireparabile, securizând și păstrând posibilele probe sau asigurând
nedivulgarea acestora la etapa premergătoare judecății.
91. Aceste competențe sunt o reminiscență a acelor exercitate în cadrul anchetelor preliminare în
contextul procedurilor penale și în cadrul funcției de supraveghere generală. Acest fapt este consolidat
de alineatul 8, care face referință la acțiunea întreprinsă de procurori în cazul în care au fost stabilite
elementele infracțiunilor administrative sau penale. În consecință, există un risc major de inegalitate a
armelor și astfel, de încălcare a dreptului la un proces echitabil în temeiul articolului 6.1 al Convenției
Europene55. Această problemă gravă nu poate fi remediată prin atribuirea de competențe identice sau
similare avocaților, așa cum se pretinde în modificările propuse a fi făcute de proiectul de lege a
Ucrainei cu privire la avocatură și Asociația Avocaților,56 deoarece nu există garanții precum că
procurorii și avocații vor avea, de fapt, același material la dispoziție. Conferirea unora dintre aceste
competențe avocaților ar părea chiar problematică.
92. Mai mult ca atât, aceste competențe, în special în modul în care sunt formulate la alineatul 7, vor
duce la discrepanțe considerabile dintre poziția procurorilor și alte părți 'de rând' la procesul civil,
declanșând o problemă legată de egalitatea armelor.
93. În absența unui mandat al instanței, competențele prevăzute în articolul 24.5, mai ales
accesul liber în clădiri și accesul la baza de date nu sunt adecvate, în cazul în care procurorul
are un rol reprezentativ și atunci când ele sunt necesare doar pentru a stabili motivele
reprezentării. Totuși, obiectivele legate de aceste competențe ar putea fi realizate, dacă se recurge la
solicitarea hotărârilor judecătorești preliminare sau interimare, adică, la mijloacele obișnuite care există
în procedura civilă.
94. În mod similar, modificarea propusă la Legea Ucrainei cu privire la procedurile executorii care
permit procurorului, în scopul verificării existenței motivelor pentru care acesta participă la procedurile
executorii, să 'examineze documente legate de aceste proceduri executorii, să extragă fragmente și să
facă copii de pe acestea,57 trebuie făcută doar cu autorizarea prealabilă a instanței în cauză sau după
demonstrarea justificării necesității intervenției în procedurile executorii. Prin urmare, amendamentul
propus trebuie modificat corespunzător.
95. Odată ce motivele pentru reprezentarea intereselor persoanelor sau ale statului au fost stabilite,
articolul 24.6 conferă procurorului o serie de competențe, inclusiv inițierea revizuirii hotărârilor
judecătorești care au fost pornite de alte persoane. Articolul 24.6 trebuie să specifice clar că la
reprezentarea intereselor persoanei sau ale statului, procurorul se va bucura de drepturile
procedurale ale părții pe care acesta o reprezintă.
96. Deși capacitatea de a încheia acorduri de soluționare a litigiului înainte de proces constă în
respectarea bunei practici de procedură civilă, descrierea de la alineatul 7 referitor la modul prin care
55
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se ajunge la astfel de soluționări este inutil de detaliată și, atunci când este asociată cu 'notificările de
alertă' și măsurile specifice enumerate la acest alineat, se creează impresia că procurorul ordonă și nu
propune și astfel, acționează în temeiul competențelor care însoțesc funcția de supraveghere generală.
Pentru această prevedere, ar fi suficientă autorizarea procurorului de a încheia acorduri de soluționare
înainte de proces. Alineatul 7 trebuie modificat corespunzător.
97. Doar prin adoptarea tuturor modificărilor menționate anterior se va evita orice incompatibilitate
majoră cu standardele Consiliului Europei.
98. Articolul 25 urmărește reglementarea distribuirii competențelor dintre diferite niveluri de procurori
în cazul reprezentării intereselor persoanei sau ale statului. Nu trebuie să se interpreteze că se acordă
competențe suplimentare la cele stabilite prin articolul 24.
99. Articolul 25.5 prevede că Procurorul General și adjuncții acestuia, precum și șefii procuraturilor
regionale pot depune o cerere de revizuire a hotărârilor Curții Supreme împotriva hotărârilor adoptate
în materie civilă, administrativă și economică. Contrar prevederilor articolelor 25.4 și 24.6, articolul 25.5
nu solicită prezența unei circumstanțe noi pentru a depune cererea. Acest lucru poate fi neintenționat
sau o greșeală de traducere. Dacă, totuși, competențele sunt într-adevăr conferite procurorului care
solicită revizuirea deciziei finale în absența unei circumstanțe noi, aceasta ar fi o încălcare a principiului
res judicata, dar și a articolului 6 din Convenția Europeană și trebuie modificat.
100. Articolul 26 se referă la supravegherea respectării legilor de către agențiile care desfășoară
activitate operativă de investigații, anchetă și investigații la etapa urmăririi penale, precum și se ocupă
de coordonarea dintre agențiile care aplică legea, și nu reprezintă probleme.
101. Totuși, este important ca rolul pe care acesta îl stabilește să fie perceput ca unul de completare și
nu unul care subminează rolul Comisarului Parlamentului Ucrainei pentru Drepturile Omului în calitate
de Mecanism Național de Prevenire în conformitate cu Protocolul Opțional la Convenția împotriva
Torturii și altor tratamente crude, inumane și degradante sau pedepse58.
102. De asemenea, este oportun de a evoca articolul 17.4 pentru a prevedea la sfârșitul alineatului 1 al
prezentei prevederi că emiterea instrucțiunilor care depășesc competențele procurorilor va atrage după
sine răspundere în conformitate cu legislația.
103. Articolul 27 vizează supravegherea respectării legilor în executarea hotărârilor judecătorești în
materie penală și aplicarea măsurilor de constrângere care limitează libertatea personală. În general,
conținutul acestuia este corespunzător, dar, rolul pe care acesta îl stabilește trebuie perceput ca unul
de completare și nu unul care subminează rolul Comisarului Parlamentului Ucrainei pentru Drepturile
Omului în calitate de Mecanism Național de Prevenire.
104. În plus, este necesar de a clarifica faptul că competența atribuită prin alineatul 1.2 de a 'intervieva'
o persoană deținută, se limitează la scopurile rolului de supraveghere care este stabilit prin această
prevedere. În măsura în care nu există o astfel de limitare, prezentul alineat trebuie modificat pentru a
preciza că este atât de restrictiv.
105. Mai mult decât atât, este necesar de a clarifica cadrul competenței procurorului în temeiul
alineatelor 3 și 4 de a elibera pe cineva deținut sub pretinsa autoritate a altcuiva, pentru că se
subînțelege nu doar detenția printr-o decizie administrativă, dar și acea care este rezultatul 'unei
hotărâri judecătorești'. Atât timp cât prevederile se extind asupra detenției în temeiul hotărârii
judecătorești și nu fac doar referință la o anumită categorie de instituții în care persoana este deținută,
este necesar de a preciza în mod clar că este vorba de situații în care persoana este deținută în astfel
de instituții, în absența unei hotărâri judecătorești valide sau când este depășit termenul indicat.
E. Secțiunea 5. Proceduri pentru numirea în funcția de procuror
106. Articolul 28 prevede cerințele față de un candidat la funcția de procuror. Definiția sintagmei
'experiență de muncă' de la alineatul 1.2 referitoare la una dintre cerințele față de un candidat la funcția
de procuror pare nejustificat de largă ca sens. Bineînțeles, aceasta nu se limitează la domeniul justiției
penale sau la o activitate la un anumit nivel (de exemplu, în calitate de avocat) și reieșind din aceasta,
poate să existe diferența dintre experiența necesară pentru a fi numit în calitate de procuror în cadrul
unei procuraturi regionale sau a Procuraturii Generale. Deși ultima variantă nu poate fi aplicată în cazul
unei numiri inițiale în funcție, prezenta cerință nu este suficient de exactă în ceea ce privește baza
desemnării în această funcție importantă și astfel, caracterul cerinței date trebuie revizuit.
107. Nu este clar care este intenția sau efectul celei de-a doua propoziții de la alineatul 4 - 'Trăsăturile
specifice ale numirii în funcție a Procurorului General al Ucrainei se vor reglementa prin prezentul…' –
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deoarece această numire în funcție este reglementată de articolul 41 al proiectului de lege. În aceste
condiții, pare potrivit de a elimina această propoziție.
108. Articolul 30 prezintă detalii cu privire la procedura de selectare și în general, este
corespunzătoare. Totuși, prezenta formulare a alineatului 1.1 ar putea fi interpretată ca permițând
Comisiei Superioare de Calificare și Disciplină a Procurorilor din Ucraina să suplimenteze lista de
cerințe pentru selectarea candidaților la funcția de procuror. Astfel, ar fi mai bine dacă acest alineat ar
fi modificat pentru a face referință în mod expres la lista de cerințe prevăzută la articolul 28.
109. Examenul de capacitate care va fi aplicat în cazul concursurilor pentru suplinirea funcției de
procuror este reglementat prin articolul 32 – care prevede înregistrarea acestuia și publicarea
rezultatelor și în general, este corespunzător. Totuși, prevederea de la alineatul 7 prin care examenul
de capacitate este valabil doar doi ani ar putea avea consecințe nejustificat de grave asupra oricărui
candidat de succes pentru care nu se va găsi un post vacant în această perioadă de timp și astfel,
candidatul va fi nevoit să treacă din nou prin aceeași procedură. Desigur, aceasta ar putea să nu se
întâmple în practică, dar este necesar de a urmări impactul acestei limitări specifice și să existe
posibilitatea de a o modifica reieșind din experiența acumulată.
110. Articolul 33 prevede o verificare specială a datelor candidatului la funcția de procuror care a
susținut examenul de capacitate și care, în principiu, este potrivit. Procedura pentru astfel de verificări
trebuie să reiasă din Legea Ucrainei cu privire la prevenirea și combaterea corupției, care nu a fost
examinată la elaborarea acestei opinii.
111. Totuși, este de dorit să existe o legătură clară dintre cursurile speciale de instruire care trebuie
urmate în temeiul alineatului 4 și studiile din cadrul Academiei Naționale a Procuraturii Ucrainei,
prevăzute la articolul 34.
112. Articolul 35 se referă la procedura ce reglementează concursurile de ocupare a funcției de
procuror și în general, este corespunzător. Totuși, se pare că nu există nici o bază pentru determinarea
faptului dacă instruirile speciale prevăzute la articolul 34 au fost sau nu finalizate cu succes (alineatul 3
al prevederii prezente face doar o referire la candidații care 'au avut instruiri speciale' ) și a modului
prin care se soluționează disputele legate de o astfel de finalizare a instruirilor. Prin urmare, este
necesar de a elucida dacă instruirea trebuie sau nu evaluată – fapt ce va fi apreciat - și, cum în acest
caz, se vor soluționa disputele legate de reușita finalizării?
113. Articolele 36-38 se referă la numirea oficială a procurorilor în funcție, la depunerea jurământului și
numirea provizorie în funcție. Articolul 39.3 prevede că la întoarcerea la locul de muncă a persoanei
care deține o funcție permanentă, persoana care ocupă temporar un post va fi demisă în cazul în care
nu sunt alte funcții vacante. Persoana care deține o funcție temporară trebuie să fie trecută pe lista de
rezervă pentru viitoarele funcții vacante, după cum este prevăzut în articolul 38.3.
114. Este oportun de a declara în mod clar că numirea în funcția de procuror cade sub incidența
dispozițiilor cu privire la eliberarea din funcție până la vârsta de pensionare, care este prevăzută la
articolul 63.
115. Articolul 39 se referă la transferul procurorului de la un organ al Procuraturii la altul, inclusiv
ocuparea temporară a funcțiilor de nivel ierarhic superior și în general, nu prezintă probleme. Cu toate
acestea, alineatul 2 va trebui să specifice anumite criterii de evaluare a concursurilor de transfer către
o altă procuratură de nivel ierarhic superior. Există probabilitatea, după cum este prevăzut la articolul
35.1, că concursul va fi reglementat conform articolului 35, deși vor fi necesare și alte aspecte pe lângă
rezultatele la examenele de capacitate, pentru a fi numit în funcție în cadrul unei procuraturi ierarhic
superioare. Prin urmare, acest alineat trebuie modificat în mod corespunzător.
116. Articolul 40 face referință la funcțiile administrative din cadrul procuraturii. Mandatul stabilit pentru
funcțiile administrative, altele decât cele de Procuror General, este de 5 ani și, pentru că poate fi
prelungit, deja s-a menționat59 că este necesar de a consolida mecanismele pentru a asigura că cei ce
vor fi renumiți în funcție nu vor compromite propria independență.
117. Deși în proiectul de lege nu se face referință la durata mandatului Procurorului General, acest
lucru este reglementat în articolul 122 al Constituției, care prevede un mandat de cinci ani. Totuși, cu o
zi înainte de vizita delegației Comisiei de la Veneția la Kiev, Rada Supremă a votat cu o majoritate
covârșitoare modificările la Constituție și le-a prezentat Curții Constituționale. Deși amendamentele se
referă la sistemul judecătoresc, una dintre acestea ține de articolul 122 și va elimina orice referință la
durata mandatului prevăzută de Constituție. Aceasta poate fi interpretată în materie de extindere a
mandatului până la vârsta de pensionare, dar acest lucru este inadmisibil. Cel mai probabil, durata
mandatului va trebui specificată doar în lege. Cu toate acestea, în loc să elimine definiția mandatului
din Constituție, articolul 122 din Constituție va trebui modificat pentru ca să prevadă un mandat
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mai mare decât actualul de cinci ani și să excludă re-alegerea60 pentru a proteja persoanele
desemnate în funcția de Procuror General de orice influență politică.61
118. Articolul 41 prevede numirea în funcție a Procurorului General, iar condițiile de eligibilitate sunt în
general, corespunzătoare. Totuși, cerința de la alineatul 2.3 precum că eligibilitatea pentru numirea în
funcția de Procuror General al Ucrainei depinde de deținerea uneia dintre funcțiile menționate în
articolul 15, care sunt funcții de procuror ierarhic superior, semnifică faptul că nu va fi posibil de numit
persoane din afara serviciului de procuratură, dar o calificare profesională documentată în sistemul
juridic, ținând cont de oportunitatea de a recurge la o astfel de experiență din exterior, va fi deosebit de
valoroasă în cazurile în care o schimbare majoră a rolului procurorului va fi afectată de prevederile
proiectului de lege. Este necesar de a examina cât de oportun este de a restricționa în acest mod
eligibilitatea de a fi numit în această funcție.
119. De asemenea, proiectul de lege nu prevede nici o formă de verificare tehnică a corespunderii
candidaților la funcția de Procuror General, fapt care a fost anterior menționat ca o recomandare a
Comisiei de la Veneția față de precedentul proiect de lege62. După cum s-a indicat, o astfel de
procedură – care să corespundă cu dispozițiile articolului 122 din Constituție – este necesară, pentru a
asigura că Președintele și Rada Supremă sunt informați corect în legătură cu calitățile candidaților
înainte de a numi și aproba desemnarea persoanei. Articolul 41 trebuie modificat pentru a
prevedea că un organ consultativ, ca de exemplu Comisia Superioară de Calificare și Disciplină
a Procurorilor, poate oferi recomandări fără caracter obligatoriu cu privire la candidați, înainte
ca Președintele și Rada Supremă să adopte o decizie.
120. Dispozițiile articolului 43 se referă la eliberarea din funcție a Procurorului General și, după cum sa menționat63, nu abordează preocupările menționate anterior - și anume, faptul prin care cadrul
existent poate fi aplicat incorect fie de Președinte (Executiv) sau de către Rada Supremă (Legislativ)
cu scopul de a afecta independența serviciului de procuratură și recomandările emise în acest sens
rămân valabile64. Articolul 106.11 din Constituție trebuie modificat și va prevedea că Procurorul
General poate fi eliberat de funcție de către Președinte, doar pe anumite motive și că Procurorul
General are dreptul la un proces echitabil. Mai mult decât atât, articolul 122 din Constituție
trebuie modificat și se va elimina votul de neîncredere a Procurorului General. Totuși, acest fapt
nu trebuie să excludă adoptarea proiectului de lege în temeiul actualei Constituții.
121. În această privință, s-a menționat că articolul 52.3 prevede că Procurorul General este eliberat din
funcție de Președinte, din cauza imposibilității de a desfășura atribuțiile sale pe motiv de sănătate,
încălcarea cerinței de compatibilitate, răspundere administrativă pe cazuri de corupție, condamnare,
pierderea cetățeniei Ucrainei, declararea dispariției sau a decesului și demisie voluntară. Se apreciază
faptul că articolul 52.3 stabilește motivele pentru eliberarea din funcție. Majoritatea acestor motive
solicită o evaluare independentă de către o instanță de judecată înainte ca ele să fie luate în calcul și,
astfel, articolul nu pare să intre în contradicție cu Constituția stipulând necesitatea unei evaluări
independente a corectitudinii eliberării din funcție a Procurorului General.
122. În procesul de reformare a Constituției, se va introduce o procedură consultativă cu privire
la Procurorul General, acordându-i acestuia dreptul de a fi audiat înainte ca să fie adoptată o
decizie nefavorabilă. Totuși, în absența unei astfel de modificări constituționale, se va institui o
procedură preliminară în cadrul Comisiei Superioare de Calificare și Disciplină a Procurorilor cu
scopul de a consulta Președintele și Rada Supremă cu privire la posibilele încălcări ale
responsabilităților profesionale ale Procurorului General. Desigur, o astfel de procedură nu este
obligatorie în cazul Președintelui sau a Radei Supreme. Acest gen de procedură stabilește clar că o
astfel de acțiune este excepțională și în consecință, protejează organul procuraturii de orice influență
inadecvată.
123. Deși articolul 122 din Constituție nu prevede expres demisia voluntară, prin aceasta se
subînțelege forma de încetare a activității la fel ca și cea care rezultă din finalizarea mandatului actual
de cinci ani. Totuși, noțiunea de a fi 'concediat' de la alineatul 1.1, precum și din articolul 65, pare
nepotrivită ca modalitate de a descrie pe cineva care renunță la locul de muncă. Reieșind din
comentariile făcute anterior cu privire la mandatul stabilit pentru Procurorul General65, formularea
acestei prevederi trebuie să fie modificată în mod corespunzător.
124. Mai mult decât atât, alineatul 3 pare să se bazeze pe ipoteza că cineva care a activat în funcția de
Procuror General, ar putea continua să activeze în calitate de procuror, dacă persoana în cauză a fost
anterior numită în această funcție. Acest aspect trebuie să fie reanalizat.
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125. Fără a ține cont de comentariul precedent, pare a fi nepotrivit ca un Procuror General care a fost
eliberat din funcție pe motiv de vot de neîncredere, adică, a desfășurat incorect atribuțiile sale, să
continue să activeze în calitate de procuror.

F. Secțiunea 6. Răspunderea disciplinară a procurorului
126. Articolul 44 prevede motivele pentru luarea măsurilor disciplinare împotriva procurorilor - inclusiv
includerea declarațiilor publice care încalcă prezumția nevinovăției – toate fiind corespunzătoare.
Totuși, este necesar de a clarifica sensul de la alineatul 1.5 a 'încălcării cu regularitate a eticii
procurorilor,' în măsura în care oferă un fundament pentru adoptarea măsurilor disciplinare împotriva
procurorilor, în temeiul acestei dispoziții.
127. În Lege urmează a fi introdus un sistem de evaluare a performanțelor ca bază obiectivă pentru
măsurile disciplinare. Un astfel de sistem va oferi criterii obiective clare de evaluare și va include
garanțiile necesare pentru contestațiile evaluărilor negative.
128. Articolul 44 trebuie să excludă în mod clar că achitarea persoanei acuzate de un procuror
poate duce la luarea măsurilor disciplinare împotriva procurorului, cu excepția situațiilor în care
acuzațiile au fost aduse din neglijență gravă și din rea-credință. Se pare că din cauza fricii legate
de indicatorii de performanță și a măsurilor disciplinare, procurorii exercită presiune asupra
judecătorilor cu scopul de a evita achitarea persoanei. Actualmente, procurorii se simt obligați să
câștige orice proces, de frică să nu le fie aplicate măsurile disciplinare. Într-un sistem democratic în
care predomină supremația legii, procurorii sunt părți care se supun principiului egalității armelor și
pierd cazuri fără ca acest lucru să implice luarea măsurilor disciplinare împotriva lor.
129. Articolul 46 face referință la capacitatea și obligația de a denunța conduita procurorilor și în
general, este corespunzător. Totuși, este necesar de a clarifica care este caracterul obligației de la
alineatul 2 de a reclama un caz de încălcare disciplinară. Ipotetic, neîndeplinirea acestei obligații va
reprezenta un motiv pentru inițierea unei proceduri disciplinare împotriva procurorilor, însă, nu este
clară poziția în legătură cu alte persoane. Astfel, este important ca acest lucru să fie clarificat,
deoarece obligația se aplică 'oricărei persoane care conștientizează acest lucru', iar o obligație legală
pentru persoanele care nu activează în cadrul organelor de drept nu este potrivită. Totuși, ar putea fi o
problemă de traducere.
130. În plus, ar fi de dorit ca aspectele legate de capacitatea Comisiei de Calificări și Disciplină de a
depune plângeri și, prin urmare, de a iniția procedurile disciplinare să fie descrise mai explicit la
alineatul 3.
131. Procedura care reglementează realizarea procedurilor disciplinare împotriva procurorilor este
prevăzută de articolele 47 și 48. Cu toate acestea, se cere a clarifica ce acțiune se poate adopta în
cazul în care procedurile disciplinare sunt întrerupte în temeiul alineatului 2.4 din cauza eliberării din
funcție sau a încetării atribuțiilor de serviciu ale unui procuror, deoarece această întrerupere ar putea
avea ca rezultat interzicerea victimei prejudiciului de a avea dreptul la recurs, ceea ce ar reprezenta
într-o anumită măsură, încălcarea articolului 13 al Convenției Europene.
132. Mai mult decât atât, competența de a obține informații de la persoane și organizațiile cetățenilor
conform articolului 47.5 este largă și este necesar de a modifica proiectul de lege pentru a asigura
respectul față de dreptul de a refuza auto-incriminarea și față de privilegiul profesionist legal,
precum și exercitarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Proiectul de lege
urmează a fi modificat pentru a stipula că orice răspundere în temeiul articolului 47.7 poate fi
stabilită doar în baza nerespectării mandatului emis de instanță.
133. Mai mult ca atât, se va analiza posibilitatea includerii unei atribuții în această prevedere cu scopul
de a suspenda procurorul care întârzie aprobarea rezultatului procedurii disciplinare. Acesta este un
element important al standardelor internaționale ale investigării cazurilor de încălcare gravă a
drepturilor omului.
134. Articolul 49 se referă la determinarea procedurilor disciplinare inițiate împotriva procurorilor și în
general, este acceptabil. Totuși, este necesar de a preciza că membrul organului care realizează
procedurile disciplinare și care a desfășurat investigația, nu are dreptul să participe sau să fie prezent
la deliberare și votarea făcută de organ pe cazul respectiv. O astfel de posibilitate va intra în
contradicție cu cerințele legate de imparțialitate în temeiul articolului 6.1 al Convenției Europene. O
astfel de limitare a participării acestui membru al agenției va fi introdusă, cel mai probabil, printr-o
definiție a termenului de 'membri' din prima propoziție a alineatului 1.

19
135. Proiectul de lege urmează a fi modificat pentru a include o prevedere prin care se permite
contestarea membrului agenției care realizează procedurile disciplinare sau recuzarea acestuia în
cazurile în care există motiv de suspiciune în legătură cu imparțialitatea acestuia.
136. De asemenea, este necesar de a clarifica punctul prevederii de la alineatul 6 care specifică
nedezvăluirea opiniilor divergente, deoarece acestea ar putea fi importante pentru exercitarea dreptului
de apel în temeiul articolului 51. În măsura în care un procuror nu are acces la acestea pentru acest
scop, prevederea ar trebui modificată în mod corespunzător.
137. Articolul 50 face referință la sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate împotriva unui procuror și
acestea sunt corespunzătoare. Cu toate acestea, alineatul 1 prevede că aceste sancțiuni ar putea să
nu fie aplicate împotriva Procurorului General. Acest lucru poate fi acceptabil, reieșind din libertatea
extinsă de acțiune la eliberarea acestuia din funcție, dar, această stipulare nu explică clar dacă
procedurile disciplinare pot fi totuși, instituite împotriva Procurorului General, însă, fără posibilitatea de
a impune careva sancțiuni. Această incertitudine apare deoarece aplicabilitatea articolelor 44-49 față
de Procurorul General nu este exclusă în mod clar. Astfel, este necesar de a elucida care este
răspunderea disciplinară a Procurorului General.
138. Urmează a fi specificat la alineatul 3 motivele pentru care șeful procuraturii relevante poate să
solicite ca istoricul sancțiunilor disciplinare impuse procurorului să fie întrerupt prematur, deoarece o
astfel de libertate de acțiune ar putea submina eficiența procesului disciplinar.
139. Mai mult ca atât, se presupune că cerințele privind compatibilitatea, care sunt stipulate la alineatul
5 sunt cele din articolul 18 al proiectului de lege, dar, ar fi de dorit ca acest lucru să fie prevăzut în mod
clar și această prevedere să fie modificată corespunzător.
140. Posibilitatea de a contesta rezultatele deciziilor luate în cadrul procedurilor disciplinare este
reglementată prin articolul 51. Punerea la dispoziție a unor mijloace de recurs la alineatul 1 este o
repetare inutilă a procedurilor și va duce la luarea unor decizii contradictorii. Ținând cont de faptul că
proiectul de lege prevede instituirea unui consiliu special al procuraturii, legătura cu Consiliul Superior
al Justiției trebuie întreruptă. În orice caz, doar instanței de judecată trebuie să îi revină rolul de a
contesta o hotărâre disciplinară adoptată de Comisia Superioară de Calificare și Disciplină.

G. Secțiunea 7. Eliberarea din funcție a procurorilor, suspendarea și încetarea
competențelor procurorilor
141. Articolele 52-63 stabilesc și descriu în detalii motivele pentru destituirea procurorilor și încetării
competențelor acestora, și în general, acestea sunt corespunzătoare. Totuși, se presupune că,
cerințele de compatibilitate menționate în articolul 51.1.2 și articolul 54 sunt cele din articolul 18 al
proiectului de lege și ar fi oportun ca acesta să specifice acest lucru într-un mod clar și această
prevedere urmează a fi modificată corespunzător.
142. Prevederea prin care procurorul nu poate continua desfășurarea atribuțiilor sale în situația în care
intră în vigoare o hotărâre care recunoaște că acesta se face vinovat de infracțiune de corupție
administrativă, nu este suficient de clară. Separat, aceasta ar putea fi interpretată în sensul în care
procurorul va fi considerat destituit din funcție din ziua în care hotărârea intră în vigoare și nu este
necesară adoptarea niciunui act oficial de destituire. Totuși, coroborat cu articolul 52, se pare că
această interpretare nu este corectă. Aceeași problemă apare și în legătură cu articolul 57.3 care
prevede o reglementare similară pentru condamnările penale.
143. În plus, cu excepția cazului în care este vorba de o problemă de traducere, textul va trebui
revizuit, deoarece în forma sa actuală, ar putea fi interpretat în sensul că procurorul poate fi destituit
din funcție chiar dacă acesta va fi găsit vinovat de neexecutarea unei simple obligații civile.
144. Mai mult ca atât, motivele de destituire prevăzute de articolul 52.1.4 și articolul 56 par nejustificat
de aspre, deoarece stabilirea unei persoane într-o funcție de subordonare imediată nu se face
obligatoriu din vina procurorului în cauză și securizarea unui transfer nu este ceva asupra căruia
acesta deține control. Într-un astfel de caz, procuratura în cauză ar putea să găsească o funcție
alternativă sau, să acorde persoanei date concediu plătit, până când va fi disponibil un loc de muncă.
Astfel, motivele ar trebui să fie modificate în mod corespunzător.
145. De asemenea, deși specificul serviciului ar putea permite destituirea pentru aproape orice
infracțiune, acest lucru ar fi disproporționat în cazul unor contravenții administrative ușoare (de ex., în
ceea ce privește încălcarea regulilor de circulație rutieră) și astfel, este necesar de a clarifica impactul
motivului de destituire din articolul 52.1.5 și articolul 57.
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146. În plus, este necesar de a clarifica privitor la încetarea cetățeniei Ucrainei, independent de voința
persoanei, ținând cont de faptul că pierderea cetățeniei este un motiv de demitere în articolul 52.1.6 și
articolul 58.
147. Adițional, demiterea, contrar încetării, pare nepotrivită în cazul persoanelor dispărute sau
decedate, așa după cum este stipulat în articolul 52.1.7 și articolul 59 și proiectul de lege trebuie
modificat corespunzător.
148. În mod similar, demiterea, contrar încetării, pare nepotrivită în cazul persoanelor care depun
voluntar cererea de demisie, așa după cum prevede articolul 52.1.8 și articolul 60 și proiectul de lege
trebuie modificat corespunzător.
149. Mai mult ca atât, demiterea, în temeiul articolului 52.1.10 și articolului 61 în cazul lichidării sau
reorganizării procuraturii în care activează persoana, pare să nu ofere protecție împotriva utilizării
acesteia pentru a submina garanția independenței din articolele 16 și 17. Este necesar de a introduce
posibilitatea de a ataca hotărârea instanței cu privire la reorganizare.
150. De asemenea, utilizarea sintagmei 'timp îndelungat' de la alineatul 2 al articolului 53 pentru scopul
determinării perioadei imposibilității de a îndeplini atribuțiile din cauza unor condiții legate de sănătate
și care este utilizată pentru a justifica demiterea, aparent este imprecisă și ar fi oportun de specificat că
acesta este un concept general, stipulat în alte legi, așa precum Codul Muncii al Ucrainei.
151. În fine, s-a menționat că vârsta la care competențele tuturor procurorilor, inclusiv ale Procurorului
General încetează, este mărită de la 65 la 70 de ani. Proiectul modificărilor constituționale prezentat de
Rada Supremă Curții Constituționale cu o zi înainte de vizita delegației Comisiei include aceeași vârstă
de pensionare pentru judecători.
152. Articolul 65 vizează adoptarea oficială a deciziei de demitere a Procurorului General și constituie
obiectul preocupărilor exprimate anterior cu privire la motivele pentru demiterea Procurorului General
al Ucrainei66 și este corespunzător. Totuși, ar fi oportun dacă alineatul 1 ar face referință în mod explicit
la prevederea ce conține aceste motive - actualul articol 43 și nu doar să specifice 'pe motive stipulate
aici'.
153. Articolul 66 se referă la suspendarea atribuțiilor procurorului pe durata detașării sau pe durata
urmăririi penale, sau a procesului de judecată, în temeiul articolelor 155-158 din Codul de Procedură
Penală și este corespunzător. Totuși, ar fi mai clar dacă articolele relevante din Codul de Procedură
Penală ar fi fost stipulate precis la alineatul 1.2. În plus, trebuie de precizat în mod clar că se suspendă
atribuțiile procurorului, nu și salariul sau asigurarea materială și socială a acestuia.
H. Secțiunea 8. Autonomia procuraturii și organele care asigură activitatea procuraturii
154. Articolele 67-74 se referă la aspectele legate de autonomia procuraturii. Aceste prevederi sunt
foarte complicate. Proiectul de lege a instituit un nou Consiliu al Procurorilor, prin proiectul modificărilor
constituționale transmise Curții Constituționale pentru aviz cu o zi înainte de vizita delegației Comisiei.
Totuși, legătura dintre procurori și Consiliul Superior al Justiției este păstrată, fapt considerat incoerent.
Această legătură trebuie să fie întreruptă.67
155. Ținând cont de preocupările legate de atribuțiile excesive ale organelor autonome menționate în
proiectul de lege al Ucrainei din 2012 cu privire la serviciul procuraturii68, alineatul 3 al articolului 69
urmează a fi modificat pentru a specifica că deciziile Conferinței sunt obligatorii pentru procurori în
măsura în care acestea se află în competențele acesteia și că aceste decizii nu pot fi impuse individual
procurorilor.
156. În plus, prevederea din alineatul 2 al articolului 70 cu privire la participarea Președintelui,
Președintelui Radei Supreme și a altor persoane enumerate în acest alineat la sesiunile Conferinței
ucrainene a angajaților procuraturilor nu este în concordanță cu noțiunile de independență și
autonomie, deși acești participanți nu sunt cu drept de vot. Prin urmare, aceasta trebuie eliminată.
157. Mai mult decât atât este necesar de a clarifica sistemul de vot pentru delegații la Conferința
specificată la articolul 71.2, care se referă la 'o bază alternativă'. Aceasta ar putea semnifica fie
alegerea candidaților sau ar putea puncta spre un sistem de transfer al voturilor preferențiale. Astfel,
trebuie să se elucideze mai exact care este propunerea. Dacă articolul 71.2 ar fi prevăzut că trebuie să
existe candidați alternativi, acest lucru ar fi fost exagerat. Dacă nu participau candidați alternativi la
procedura de selectare, procesul ar fi fost blocat.
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158. Contrar Conferinței, articolul 73 nu prevede nici un fel de aspecte legate de modul în care vor fi
selectați 'reprezentanții' procurorilor care vor constitui Consiliul Procurorilor din Ucraina, iar acest lucru
trebuie stipulat clar în proiectul de lege.
159. De asemenea, structura Consiliului este incompletă prin faptul că nu presupune nici o implicare a
persoanelor care nu activează în calitate de procurori69. Astfel, prezenta prevedere trebuie modificată
pentru a permite desemnarea cel puțin a unor membri care nu sunt procurori, așa precum avocați sau
profesori de drept.
160. Mai mult decât atât, prevederea de la articolul 74 legată de acordarea finanțării pentru Conferința
ucraineană a angajaților procuraturilor și Consiliul Procurorilor din Ucraina pare nejustificat de vagă și
nu prezintă nici un indiciu referitor la cine determină nivelul asistenței sau cine stabilește ce nivel de
asistență ar fi necesar. Este oportun ca această prevedere să fie modificată pentru a reglementa
aceste aspecte.
161. Articolul 75 face referință la statutul Comisiilor de Calificare și Disciplină. Totuși, structura
acestora sugerează că Comisiile sunt percepute ca ceva auxiliar serviciului de procuratură și nu ca un
element cheie în reglementarea și asigurarea autonomiei acesteia. În acest context, este surprinzător
faptul că aceste Comisii – spre deosebire, de exemplu, de Academia Națională a Procuraturii din
Ucraina70 - nu au statutul și nici alte atribute specifice unei entități juridice. Mai mult ca atât, nu au fost
stabilite mecanisme bugetare separate pentru Comisia de Calificare și Disciplină și absența acestora
va submina în mod inutil independența acestora. În consecință, este necesar de a modifica această
prevedere și de a rectifica omiterile și, prin urmare, de subliniat rolul major pe care îl joacă aceste
Comisii.
162. În ceea ce privește articolele 76-78, acestea se referă la apartenența la Comisia de Calificare și
Disciplină și în general, nu prezintă probleme. Cu toate acestea, deși este acceptabil ca membrii din
afara Comisiei de Calificare și Disciplină să nu fie aleși de nici un organ de urmărire penală,
aranjamentele prevăzute în articolele 76.2, 77 și 78 par nejustificat de greoaie și se propune să se
analizeze implicarea unui organ existent pentru astfel de scopuri. Soluția de rezervă este implicarea
Congresului universităților de drept și a instituțiilor academice menționat în prevederile tranzitorii.71
Acest lucru pare să fie mai simplu din perspectiva desemnării membrilor care nu sunt procurori.
163. În plus, pare nepotrivit – în ceea ce privește alineatul 4 din articolele 77 și 78 – ca președinții
Comisiilor Superioare Regionale de Calificare și Disciplină să deschidă procedurile organului de
selectare a membrilor care nu sunt procurori, deoarece acești președinți sunt procurori. Astfel, acest
alineat trebuie modificat pentru ca să prevadă ca acest rol trebuie să fie asumat de cineva care nu
activează în calitate de procuror.
164. De asemenea, este necesar de a preciza semnificația sintagmei 'două treimi' la alineatul 3,
articolul 76, luând în considerare faptul că articolul 81.5 prevede că opt din unsprezece membri trebuie
să participe la ședințele Comisiilor de Calificare și Disciplină pentru ca procedurile să fie considerate
valide.
165. În sfârșit, posibilitatea prevăzută de alineatul 8 al articolului 76, prin care președinții, vicepreședinții și secretarii Comisiilor de Calificare și Disciplină să poată să participe la soluționarea
problemelor abordate de către organele autonome ale procuraturii, cel puțin dacă aceasta implică mai
mult decât prezentarea opiniilor pentru acele organe, nu corespunde nici cu rolul de reglementare al
acestor membri ai comisiilor și nici cu rolul Conferinței ucrainene a angajaților procuraturilor în
desemnarea membrilor și adoptarea reglementărilor procedurale pentru comisii. De asemenea, nu
corespunde interdicției de la alineatul 1 al articolului 73 cu privire la procurorii care sunt membrii
Comisiilor de Calificare și Disciplină și a Consiliului Procurorilor din Ucraina. Astfel, este necesar ca
alineatul 8 să fie armonizat la articolul 73 pentru a evita ca președinții, vice-președinții și secretarii
Comisiilor de Calificare și Disciplină să dețină roluri conflictuale.
166. Articolul 79 prevede încetarea calității de membru al Comisiilor de Calificare și Disciplină și, în
general, este corespunzător.
167. Totuși, din câte s-a observat în legătură cu articolul 5372, încetarea din cauza imposibilității de a
desfășura atribuțiile pe motiv de sănătate este aparent vagă și ar fi de dorit să se specifice că este
vorba despre un concept general, care este prevăzut și de alte legi, așa precum Codul Muncii al
Ucrainei.
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168. Mai mult, motivele pentru încetarea calității de membru al Comisiilor de Calificare și Disciplină în
temeiul alineatului 1 trebuie să fie extinse pentru a include și alte funcții enumerate în propozițiile trei și
patru ale alineatului 2 al articolului 76, pentru ca aceste motive să fie extinse în vederea includerii și
altor funcții care împiedică desemnarea inițială în cadrul acestor comisii. Respectiv, acest alineat
trebuie modificat în mod corespunzător.
169. Însă, trebuie să existe o prevedere și o procedură de abordare a comportamentului inadecvat al
membrilor Comisiilor de Calificare și Disciplină, fapt ce ar face imposibilă continuarea activității
acestora în postura pe care o dețin. Prezentul articol urmează a fi modificat pentru a soluționa aceste
aspecte.
170. Articolele 80-82 se referă la atribuțiile, ședințele și activitățile Comisiilor de Calificare și Disciplină
și în general, sunt corespunzătoare. Totuși, dreptul de a avea acces la documente, etc. de la alineatul
3 al articolului 80 pare nejustificat de larg și, în măsura în care se aplică persoanelor fizice și
organizațiilor cetățenilor, nu va fi compatibil cu dreptul la respectul vieții private în temeiul articolului 8
al Convenției Europene, excepție fiind autorizarea acestuia de către instanță. În măsura în care
aceasta nu este o condiție care reglementează acest acces, prevederea dată trebuie să fie modificată
în mod corespunzător.
171. În plus, este necesar de a preciza dacă atribuția de a interoga persoanele este sau nu
reglementată de dreptul de a refuza auto-incriminarea și, în măsura în care acest lucru nu este așa,
protecția acordată prin acest drept trebuie să fie aplicată oricărui tip de interogare.
172. Mai mult decât atât, în ceea ce privește articolul 46.4, este necesar de a confirma că numele
persoanelor care sunt subiecte ale procedurii disciplinare, nu pot fi incluse în informația postată pe
pagina web, în temeiul alineatului 6 al articolului 81, adică, anterior adoptării deciziei pe marginea unui
anumit caz. Dacă acesta nu este cazul, prezentul alineat trebuie să fie modificat pentru a acorda
protecție împotriva dezvăluirilor, după cum pretinde articolul 46.4.
173. În plus, deși este prevăzut la alineatul 1, articolul 82 ca secretarii să fie 'disponibili' pentru a oferi
suport organizațional Comisiilor de Calificare și Disciplină, proiectul de lege nu prevede nici un criteriu
sau procedură de selectare a persoanelor care vor activa în cadrul secretariatelor. Nu este clar dacă
aceștia vor fi aleși din rândul procurorilor, deși alineatul 2 face referință la salariul acestora, bunăstarea
și protecția socială, reglementate prin proiectul de lege – care se referă în mod ciudat la titlu și nu la
'legea actuală' sau prevederile ce se conțin în aceasta - și Legea cu privire la serviciul public. Totuși,
nu este specificat nimic în legătură cu membrii secretariatului specific în prevederile recente ale
proiectului de lege care menționează aspecte ce țin de salariu, ajutor social și protecție socială. Este
imperios ca membrii secretariatului să aibă experiență vastă pentru a îndeplini sarcinile lor importante
și cazierul lor disciplinar trebuie să fie imaculat. Criteriile corespunzătoare de selectare, dar și
procedura de numire în funcție trebuie să fie incluse în prezenta prevedere. Mai mult ca atât, sunt
necesare mecanisme potrivite pentru a asigura independența celor care activează în cadrul Comisiilor,
iar articolul 82 urmează a fi modificat în mod corespunzător.
174. În sfârșit, este necesar de a clarifica ce fel de standarde și mecanisme disciplinare sunt aplicate
(în cazul în care există) față de membrii secretariatelor în măsura în care aceștia sunt aleși din rândul
procurorilor. În astfel de cazuri, ar fi adecvat ca să fie aplicate față de aceste persoane aceleași
standarde disciplinare care se aplică față de procurori, dar, va trebui ca aceste mecanisme să fie
ajustate, pentru a evita riscul ca acestea să fie judecătorii propriului caz. Este necesar ca acest aspect
să fie abordat corespunzător în articolul 82.
175. Articolul 83 se referă la Academia Națională a Procuraturii din Ucraina și este corespunzător.
Totuși, ținând cont de importanța cooperării internaționale în cadrul proiectului de lege73 și în clauzele
privind această Recomandare Rec(2000)19 a Comitetului Ministerial către statele membre cu privire la
rolul procuraturii în sistemul justiției penale74, instruirea procurorilor în limbile străine ar putea fi
transferată în competența Academiei.
176. Articolul 84 permite instituirea comisiilor procurorilor care vor fi organe consultative pentru
Procuratura Generală și procuraturile regionale și în principiu, acest lucru nu prezintă careva probleme.
Însă, este necesar de a preciza care va fi raportul dintre Conferința ucraineană a angajaților
Procuraturii și aceste comisii care vor fi instituite în temeiul prezentei prevederi, deoarece se pare că
există o suprapunere a funcțiilor acestora, deși comisiile sunt organe consultative, iar deciziile
Conferinței au un caracter obligatoriu.
177. Articolul 85 se referă la crearea unui Consiliu pentru Cercetare și Metodologie și alte instituții ale
procuraturii și, în general, este acceptabil. Dar, este necesar de a clarifica dacă membrii Consiliului
pentru Cercetare și Metodologie sunt doar procurori și dacă activitatea lor va fi pe normă întreagă sau
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fracțiune de normă. Consiliul va activa eficient și va putea obține beneficii dacă va include persoane
din mediul academic, care dispun de o expertiză relevantă în domeniul cercetării. Totuși, dacă se
dorește ca activitatea unor procurori să fie pe normă întreagă, atunci, va trebuie să existe o prevedere
prin care se vor suspenda competențele acestora pentru acea funcție și astfel, este necesar de a
modifica articolul 66 în mod corespunzător.
178. Mai mult ca atât, pare incompatibil cu funcția de bază a procurorilor ca aceștia să fie implicați,
după cum se permite în temeiul alineatului 4, în instituirea și gestionarea 'tipografiilor, companiilor de
acordare a protecției sociale, instituțiilor medicale' și fondarea unei agenții de presă scrisă. Într-adevăr,
acestea i-ar putea implica în situații de conflict de interese. Ar fi corect ca aceste servicii să fie
achiziționate printr-o procedură obișnuită de achiziții și acest alineat va trebuie să fie modificat în mod
corespunzător. Astfel de prevederi sunt trăsături tipice sistemului vechii procuraturi. Este îndoielnic
faptul că aceste prevederi se conformează articolelor 1 și 2 ale proiectului de lege, care definesc
Procuratura Generală într-un mod restrictiv.
I. Secțiunea 9. Suport material și social procurorilor și altor angajați ai procuraturii
179. Articolele 86- 96 se referă la suportul social și material care va fi acordat procurorilor, dar și altor
angajați ai procuraturii. Posibilitatea de a oferi prime individuale și locuințe poate duce la corupție sau
să submineze independența procurorilor, deoarece distribuirea sau alocarea acestor beneficii va
implica și un element de discreționalitate. Declanșarea unei astfel de probleme poate fi evitată doar în
cazul primelor, deoarece pentru acestea se stabilesc criterii absolut obiective.
180. Mai mult ca atât, se pare că tipul de suport material prevăzut de articolul 88 nu este potrivit.
Nevoile abordate trebuie să fie satisfăcute într-un mod adecvat, reieșind din salariile procurorilor. Acest
lucru se întâmplă deoarece dependența care este periclitată prin aceasta ar putea induce o presiune
asupra procurorilor care ar putea invoca independența care se presupune că le este garantată, fie să
conducă la reticență de a lucra independent din cauza fricii de a pierde anumite lucruri dacă s-ar
acționa în acel mod.75 Aceasta nu reprezintă ceva ce ar putea fi soluționat și să producă un anumit
rezultat, deoarece unele elemente ale suportului sunt deja prezente în legea în vigoare76. Totuși, se
observă că prevederile actuale sunt mai puțin extensive decât cele prezente și această tendință se va
putea urmări pe parcursul unei perioade adecvate de tranziție.

J. Secțiunea 10. Suport organizațional pentru procuratură
181. Articolul 97 face referință la garanțiile și compensația acordată persoanelor citate de procuratură
și într-o astfel de formulare, locul acestuia nu este în secțiunea proiectului legii care se axează pe
suportul material și social acordat procurorilor.
182. Este necesar de a clarifica dacă cadrul competențelor procurorilor de a cita persoane în birourilor
lor depășește acel cadru prevăzut prin articolul 24 al proiectului de lege și secțiunea 11 a Codului de
procedură penală.

K. Secțiunea 11. Cooperare internațională
183. Articolele 98-100 se referă la aspectele de cooperare internațională care trebuie să fie asumate
de Procuratură. Trebuie să se specifice că nu se va stabili nici o cooperare cu alte state în conformitate
cu articolul 98 într-un mod care să contravină garanțiilor constituționale ale Ucrainei și obligațiilor ce
reies din tratatele cu privire la drepturile omului. Acest lucru este crucial, ținând cont de posibilitățile
nedeterminate prevăzute în a doua propoziție a alineatului 1, întrucât acest lucru, de exemplu, ar putea
avea potențialul de a reglementa cooperarea legată de extrădare sau predare a unei persoane. Dacă
această protecție nu există, prezenta prevedere ar putea fi modificată ca sa prevadă acest fapt.
184. În plus, nu este potrivit ca Procurorul General să aibă responsabilitatea specifică prevăzură în
articolele 99 și 100 în ceea ce privește semnarea și denunțarea tratatelor, deoarece aceasta este mai
degrabă o funcție executivă și legislativă. În orice caz, semnarea și denunțarea oricăror tratate nu
trebuie să contravină garanțiilor constituționale ale Ucrainei și obligațiilor ce reies din tratatele cu privire
la drepturile omului. Aceste prevederi trebuie amendate în mod corespunzător.
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L. Secțiunea 12. Prevederi finale
185. Prezenta secțiune face referință la prevederile finale, incluzând intrarea în vigoare a diferitor
prevederi și modificarea în consecință a altor legi. Legea va intra în vigoare într-un termen de trei luni
începând cu ziua următoare anunțării de către Comisia Superioară de Calificări și Disciplină a
procurorilor din Ucraina și Consiliul procurorilor din Ucraina a inițierii activităților sale. Se pare că nu
sunt fixate termenele limită când Comisia Superioară de Calificări și Disciplină a procurorilor din
Ucraina și Consiliul procurorilor din Ucraina vor face acest anunț.
Ținând cont de importanța intrării în vigoare a legii cât mai curând posibil, trebuie să se
stabilească un termen limită de intrare în vigoare.
186. Necesitatea de a interveni cu anumite modificări la amendamentele propuse la Legea Ucrainei cu
privire la procedurile executorii s-a menționat anterior77.
187. În plus, amendamentele propuse la articolele 7 și 250 din Codul Ucrainei cu privire la
contravențiile administrative se referă la supravegherea respectării legilor din domeniul combaterii
corupției, care depășește cadrul funcțiilor prevăzute de proiectul de lege. Astfel, aceste amendamente
propuse, trebuie modificate pentru a elimina supravegherea respectării legilor din domeniul combaterii
corupției.
188. Codul de procedură civilă, în special alineatul 2 al articolului 45, urmează a fi modificat pentru ca
să corespundă restricțiilor legate de prevederea cu privire la reprezentarea persoanelor fizice și a
organelor (entităților) de stat în instanță, de către procuror.78
189. Mai mult ca atât, este necesar de a elucida dacă competența de supraveghere care va fi
menționată și în articolul 17 al legii Ucrainei cu privire la agențiile și serviciile pentru copii și instituțiile
speciale pentru copii79 și inclusă în articolul 31 al legii Ucrainei cu privire la asistența psihiatrică80 se
limitează la aspectele legate de restricția asupra libertății personale. În măsura în care aceste
amendamente nu sunt atât de limitate, ele trebuie să fie modificate pentru a evita ca acestea să devină
o formă de supraveghere generală.
190. Și, s-a menționat că unele amendamente, nu par să aibă ceva în comun cu prevederile proiectului
de lege, așa precum amendamentul la Legea Ucrainei cu privire la justiție și statutul judecătorului
referitor la salariul de bază a unui funcționar al curții și la Legea Ucrainei cu privire la avocatură și
asociația avocaților referitor la finanțarea organizațiilor de autoguvernare ale avocaților.
M. Secțiunea 13. Prevederi tranzitorii
191. Această secțiune conține prevederi tranzitorii, care în general, nu prezintă probleme. Totuși,
stipularea în clauza 13 a faptului că acțiunile menționate în această prevedere includ doar
'recomandări pentru Procuratura Generală' nu pare destul de solidă pentru a asigura că acțiunea
necesară implementarea proiectului de lege este de fapt instituită. Astfel, prevederea trebuie
modificată pentru ca cerințele legate de acțiuni să fie întrunite de către Procuratura Generală.
192. Pe lângă prevederea de la alineatul 2 din secțiunea XIII prin care toți își păstrează funcțiile lor și
gradele lor de clasificare pe parcursul perioadei de reorganizare care va urma după adoptarea
proiectului de lege, vor fi incluse și unele prevederi legate de planurile de reorganizare, care ar putea fi
diferite și mult mai cuprinzătoare decât reorganizările care au loc în cadrul activității menționate în
articolele 52.1.10 și 61. Incapacitatea de a specifica procesul care va fi adoptat ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de lege ar putea duce la o situație de incertitudine inutilă, care ar fi în detrimentul
principiului independenței.
V.

Concluzii

193. Prevederile proiectului de lege cu privire la Procuratură din Ucraina, prezentate spre avizare în
august 2013 – în materie de ce a fost inclus și, mai mult decât atât, ceea ce s-a omis - constituie un
progres important comparativ cu propunerile anterioare de a înlocui legea existentă. Acestea au stabilit
clar o bază solidă de instituire a unui serviciu de urmărire penală care să se alinieze la standardele
europene și care va răspunde nevoilor unui sistem modern de justiție penală.
194. Comisia de la Veneția salută faptul că proiectul de lege include progrese semnificative orientate
spre realizarea cerințelor standardelor Consiliului Europei. Acestea includ:
- excluderea funcției de supraveghere generală din atribuțiile Procuraturii81;
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- excluderea dreptului procurorilor de a participa la ședințele Radei Supreme, a organelor de
conducere a ministerelor, agențiilor executive centrale, consiliilor locale și a altor organe
administrative;
- îmbunătățirea declarației de principii privind activitatea Procuraturii82;
- introducerea unei clauze cu privire la drepturile și obligațiile procurorului83;
- îmbunătățirea prevederilor cu privire la asigurarea independenței procurorilor84;
- înlăturarea investigatorilor din cadrul procuraturilor85;
- stabilirea unor criterii și procese mai specifice de desemnare a procurorilor86;
- ameliorarea criteriilor și a proceselor utilizate în cadrul acțiunilor disciplinare înaintate împotriva
procurorilor87;
- întocmirea unor prevederi mai cuprinzătoare privind motivele de destituire a procurorilor88;
- introducerea aranjamentelor cu scopul de a securiza autonomia în cadrul Procuraturii89; și
- consolidarea prevederilor noului Cod de Procedură Penală cu privire la admiterea în procesul
penal a probelor obținute prin constrângere, în afara procesului de investigație desfășurat în
etapa premergătoare judecății90.
- instituirea centrelor de consultanță legală gratuită, care vor putea prelua de la procuratură
funcția de reprezentare a intereselor persoanelor91.
- eliminarea articolului cu privire la uniforma oficială pentru procurori92.
195. Unele aspecte cheie ar putea fi abordate doar în cadrul procesului actual de revizuire a
Constituției. Acestea sunt, după cum urmează:
• Articolul 106.11 din Constituție trebuie modificat și va prevedea că Președintele poate demite
Procurorul General din motive specifice, ca urmare a unui proces echitabil.
• Articolul 121 din Constituție trebuie modificat cu eliminarea funcției de reprezentare a
intereselor persoanelor.
• Articolul 122 din Constituție trebuie modificat cu eliminarea votului de neîncredere acordat
Procurorului General.
Totuși, elaborarea acestor modificări nu trebuie să împiedice adoptarea proiectului de lege în temeiul
actualelor prevederi constituționale.
196. În general, proiectul de lege reprezintă o bază bună pentru finalizarea reformei serviciului
procuraturii. Totuși, există cinci probleme majore, care încă reprezintă obstacole serioase în calea
alinierii la standardele europene și care ar putea fi soluționate prin modificarea proiectului de lege.
197. Prima și cea mai importantă – proiectul de lege - prin articolele 2.1.2, 24 – încă prevede păstrarea
funcțiilor care depășesc domeniul justiției penale legat de reprezentarea intereselor persoanei și a
statului. În așteptarea revizuirii la care s-a făcut referință anterior, proiectul de lege trebuie să reducă
cadrul funcțiilor păstrate. Astfel, prevederile relevante din proiectul de lege trebuie modificate în așa fel
încât să reducă din sfera lor de influență, care creează impresia că o bună parte din funcția de
supraveghere generală de fapt, este păstrată. În acest context, cele mai specifice recomandări sunt:
• Articolul 24.2 trebuie modificat și va prevedea că rolul procurorului în reprezentarea persoanei
trebuie să fie subsidiar și atât persoana, cât și oricine care are dreptul de a reprezenta
persoana, trebuie să fie în măsură să obiecteze împotriva unei astfel de reprezentări în
instanță.
• Articolul 24.2 și 24.3 trebuie să prevadă expres că procurorul poate reprezenta interesele unei
persoane fizice sau ale statului doar după ce a prezentat justificarea intervenției sale și după
acceptarea acestor motive de către instanța de judecată.
• Pentru a evita o interpretare într-un sens prea larg, articolul 24.3 va defini interesele statului ca
"drepturile legale ale Statului", ceea ce poate constitui fundament pentru reprezentarea de
către procuror.
• Competențele extinse din articolul 24.5, care nu sunt solicitate pentru stabilirea motivului
pentru reprezentare, în special accesul liber în clădiri și accesul la bazele de date ar trebui să
fie eliminate.
• Articolul 24.6 trebuie modificat pentru a acorda procurorului doar competențele unei persoane
fizice sau ale unui organ de stat pe care acesta le reprezintă.
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198. Cea de-a doua problemă este faptul că prevederile privind protecția independenței procurorilor
omit standardele și procedurile de asigurare a independenței interne a procurorilor, cu excepția
Procurorului General, și anume:
• Articolul 17 trebuie modificat pentru a prevedea că instrucțiunile emise unui procuror ierarhic
inferior trebuie să fie în formă scrisă și la solicitare, orice instrucțiune în formă verbală trebuie
confirmată în formă scrisă (sau să fie retrasă).
• În cazul unei pretinse afirmații că o instrucție este ilegală, o instanță de drept sau un organ
independent precum Consiliul Procurorilor, va decide asupra legalității acestei instrucțiuni.
• Toate instrucțiunile generale și directivele de politici emise pentru procurorii trebuie să fie
publicate.
199. Cea de-a treia problemă se referă la funcția Procurorului General, în sensul că continuă să existe
amenințări la adresa independenței acestuia din cauza mandatului relativ scurt, simultan cu
reinvestirea în funcție și din cauza absenței unor garanții potrivite împotriva demiterii93. În plus, nu au
fost elaborate prevederi privind rolul unui organ tehnic sau apolitic în procesul de numire în funcție a
Procurorului General94. Proiectul de lege trebuie să fie modificat, după cum urmează:
• Articolul 41 va fi modificat pentru a prevedea că un organ consultativ, probabil Comisia
Superioară de Calificări și Disciplină a Procurorilor, oferă consultanță care nu are caracter
obligatoriu cu privire la candidați, înainte ca Președintele sau Rada Supremă să adopte o
decizie de desemnare.
• Articolul 43 trebuie să fie amendat pentru a prevedea existența unei proceduri preliminare
înainte de Comisia Superioară de Calificări și Disciplină a Procurorilor cu scopul de a oferi
consultanță care nu are caracter obligatoriu Președintelui sau Radei Supreme în ceea ce
privește încălcările responsabilităților profesionale ale Procurorului General.
200. Cea de-a patra problemă constă în faptul că prevederile importante din articolul 16 cu referire la
protecția independenței procurorilor oricum continuă să impună restricție asupra investigației
nejustificate și a reportajelor elaborate de mass-media prin interzicerea 'interferenței' în activitatea
acestora95. În principal:
• Articolul 16 trebuie modificat pentru a defini clar răspunderea pentru 'lipsa de respect' ca
excluzând critica legitimă conform Convenției Europene a Drepturilor Omului și a jurisprudenței
Curții Europene a Drepturilor Omului.
201. Cea de-a cincea preocupare se referă la procedura disciplinară, care solicită garanții suplimentare
pentru procuror, reducerea atribuțiilor organului de urmărire penală și o reglementare clară a procedurii
de apel împotriva sancțiunilor disciplinare:
• Articolul 44 trebuie să excludă în mod expres că achitarea unei persoane acuzate de către un
procuror poate duce la proceduri disciplinare împotriva procurorului sau să fie percepute ca un
indicator negativ de performanță, cu excepția cazului când acuzațiile au fost aduse din
neglijență gravă sau cu rea intenție.
• Articolul 47 trebuie să asigure respect pentru privilegiul împotriva auto-incriminării și privilegiul
juridic profesional, precum și exercitarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Doar
nerespectarea mandatului emis de curte poate antrena răspundere, așa cum este prevăzut în
articolul 47.7.
• Articolul 51 trebuie să prevadă că apelul depus împotriva unei sancțiuni disciplinare adoptate
de Comisia Superioară de Calificare și Disciplină trebuie să îi revină doar instanței.
202. Adițional la aceste principale deficiențe, există multe puncte importante legate de prevederile
individuale pentru care sunt solicitate modificări și/sau clarificări.
203. În final, ținând cont de importanța intrării în vigoare în cel mai scurt timp posibil a legii, trebuie să
fie stabilit un termen limită fix pentru aceasta.
204. Deși încă multe rămân a fi făcute, modificările necesare pentru proiectul de lege vor putea fi
realizate fără mari dificultăți în cadrul deja stabilit. Aceste modificări vor duce la transformarea
Serviciului de Procuratură – un angajament pe care Ucraina și l-a asumat când a aderat la Consiliul
Europei.
205. Comisia de la Veneția și Directoratul pentru Drepturile Omului rămân la dispoziția autorităților din
Ucraina pentru orice asistență ulterioară cu privire la cele elucidate.
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