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Constituția României, Art. 53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.
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Cerințe pentru a se putea dispune arestarea preventivă:

I. condiții generale – art.202 C.proc.pen.
•	Probe – suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea infracțiunii
•	Scopuri: asigurarea bunei desfășurări a procesului penal, împiedicarea sustragerii de la urmărire penală/judecată, prevenirea comiterii de noi infracțiuni
•	Absența unui impediment (art. 16 C.proc.pen.)
•	Măsurile: necesare atingerii scopului și proporționale cu gravitatea acuzației

II. Invocarea unuia dintre cazurile de arestare preventivă – art.223 C.proc.pen. 
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Cazurile de arestare: art. 223 C.proc.pen:

-	sustragerea de la procedurile judiciare (alin.1, lit.a)
-	interferarea acuzatului cu probatoriul administrat(alin.1, lit. b)
-	presiuni asupra persoanei vătămate / înțelegeri frauduloase cu aceasta (alin.1, lit. c)
-	săvârșirea cu intenție a unei noi infracțiuni (alin.1, lit.d)
-	privare de libertate este necesară pentru înlăturarea unui pericol pentru ordinea publică (alin.2)
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OBLIGAȚIA MOTIVĂRII DISPUNERII MĂSURII PREVENTIVE


Art.203 C.proc.pen:
(5) În cursul urmăririi penale şi al procedurii de cameră preliminară, cererile, propunerile, plângerile şi contestaţiile privitoare la măsurile preventive se soluţionează în camera de consiliu, prin încheiere motivată, care se pronunţă în camera de consiliu
    (6) În cursul judecăţii, instanţa de judecată se pronunţă asupra măsurilor preventive prin încheiere motivată. 
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Criteriile pentru determinarea necesității de a preîntâmpina pericolul pentru ordinea publică ( conform art.223 alin.2 C.proc.pen.)

-	pe baza evaluării gravităţii faptei, 
-	a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia,
-	 a anturajului şi a mediului din care acesta provine, 
-	a antecedentelor penale şi 
-	a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia 
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PERICOL PENTRU ORDINEA PUBLICA  - PERICOL SOCIAL  AL INFRACȚIUNII?

-	Rezonanţa în opinia publică, o anumită stare de nesiguranţă provocată de faptele comise sau aspectele referitoare la persoana acuzatului au fost evidenţiate drept elemente constitutive ale pericolului pentru ordinea publică, noţiune care ar trebui separată de « pericol social al faptelor » comise (deciziile din 28 februarie 1997 şi 16 noiembrie 2005 ale Curţilor de Apel Braşov şi respectiv Oradea şi decizia din 16 august 1990 a Curţii Supreme de Justiţie).

-	diferit, într-o decizie nr.1435 din 15 martie 2002- Curtea Supremă de Justiţie a considerat că existenţa unui pericol pentru ordinea publică trebuie examinată nu numai pe baza profilului personal al inculpatului, ci şi al pericolului social al infracţiunii pentru care acuzatul este urmărit, a reacţiei publice la comiterea infracţiunii şi a posibilităţii ca alte persoane să comită fapte similare în lipsa unei reacţii ferme împotriva persoanelor acuzate de aceste fapte
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Pericolul pentru ordinea publică nu poate reieși exclusiv din gravitatea presupuselor fapte
DUMONT-MALIVERG c. FRANCE, 31 mai 2005, 57547/00;68591/01

63. La Cour reconnaît que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Dans des circonstances exceptionnelles, cet élément peut donc entrer en ligne de compte au regard de la Convention, en tout cas dans la mesure où le droit interne reconnaît la notion de trouble à l’ordre public provoqué par une infraction. Cependant, on ne saurait l’estimer pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits de nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait l’ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (I.A. c. France, précité, § 104).
65. La Cour rappelle que des éléments concrets comme la continuation prolongée d’actes répréhensibles, l’importance du dommage subi et la nocivité de l’inculpé peuvent avoir de l’importance pour les juges (voir Matznetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, pp. 32-33, § 9). Elle rappelle également que la gravité d’une infraction peut conduire les autorités à placer et laisser un suspect en détention provisoire pour empêcher de nouvelles infractions, si les circonstances de la cause, notamment les antécédents et la personnalité de l’intéressé, rendent le danger plausible et la mesure adéquate (Clooth c. Belgique, arrêt du 12 décembre 1991, série A no 225, p. 15, § 40).
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Pericolul pentru ordinea publică nu poate fi analizat în abstract
DUMONT-MALIVERG c. FRANCE, 31 mai 2005, 57547/00;68591/01
64.Elle rappelle notamment que le risque de trouble à l’ordre public ne doit pas être abordé abstraitement, en se bornant à faire référence à la nature du crime en cause, aux circonstances dans lesquelles il a été commis ou aux états psychiques de l’accusé et de la victime (Bouchet c. France, précité, § 43). Or force est de constater que les juridictions d’instruction se sont référées à l’ordre public de manière abstraite, sans préciser en quoi l’élargissement du requérant, en tant que tel, aurait eu pour effet de le troubler.
Calmanovici c. României:
 pericolul pentru ordinea publică în chestiune nu se presupune, ci trebuie dovedit, în special ţinând cont de riscul unei noi infracţiuni a inculpatului sau de reacţia publică declanşată de faptele comise. 
- -în cazul tulburărilor aduse ordinii publice : dacă un asemenea motiv poate fi luat în calcul potrivit art. 5 în circumstanţe excepţionale şi în măsura în care dreptul intern recunoaşte această noţiune, acesta nu poate fi considerat relevant şi suficient decât dacă se bazează pe fapte de natură să indice că eliberarea deţinutului ar tulbura cu adevărat ordinea publică (Letellier c. Franței)
Lauruc c. României
-riscul de tulburare a ordinii publice nu poate fi invocată în abstract de către autorități
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Motivarea arestării preventive nu poate fi suplinită de indicarea textelor de lege aplicate
Boicenco c. Moldova, 41088/05, 11 iulie 2006:
 -143. Curtea constată că atât prima instanță cât și Curtea de Apel, când au dispus luarea și apoi prelungirea arestării preventive, au citat dispozițiile legale relevante fără a indica motivele pentru care au apreciat ca fiind întemeiate aprecierile cum că aplicantul ar fi putut sa obstrucționeze ancheta, să se sustragă sau să comită noi fapte;
Mamedova c. Rusia, 7064/05 , 1 iunie 2006
80. Curtea observă că deciziile de prelungire a detenției aplicantului nu au ținut seama în mod corespunzător de situația personală a acestuia. În cea mai mare parte a acestor decizii, instanțele naționale au folosit aceleași formule sumare și stereotipe
Bycov c. Rusia, 4378/02, 10.09.2009
65....în perioada supusă examinării, instanțele au analizat de cel puțin 10 ori solicitările de eliberare ale aplicantului, de fiecare dată refuzându-le motivat de riscul de sustragere, de obstrucționare a justiției, de exercitare de presiuni asupra martorilor. Cu toate acestea, hotărârile judecătorești nu au mers mai departe decât a enumera aceste motive, fără a le fundamenta cu argumente relevante și suficiente
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Toate infracțiunile de corupție / asimilate sunt foarte grave, impunându-se astfel arestarea preventivă
Domnul V., trafic de influență. 
...persoanele care au preocupări pe linia traficului de influență la nivelul instituțiilor publice nu pot fi lăsate în libertate, mai cu seamă în etapa preliminară a instrucției penale desfășurate împotriva lor, existând riscul sustragerii sau distrugerii de probe și influențării declarațiilor. …faptele comise au un puternic impact social în rândul populației pe fondul economico-politico-social actual, în care societatea este zguduită puternic de faptele de corupție ce privesc influența asupra unor funcționari publici pe care unele persoane o au sau lasă să se creadă că ar avea-o
Dl.D, dl.B – luare de mită, favorizarea făptuitorului
Gravitatea extremă a infracțiunilor comise relevă un pericol, atât generic, cât și concret al faptelor și, în mod evident, și al autorilor acestora. Corupția se traduce în primul rând prin abatere de la moralitate, de la exercitarea corectă a datoriei, dar în același timp , corupția este și o abatere de la lege (…). Faptele reținute în sarcina inculpaților constituie veritabile sfidări la adresa ordinii de drept, obligația organelor judiciare fiind cea de acționa pentru stoparea și combaterea acestui gen de infracțiuni.
Dl.N, abuz în serviciu ș.a.
Este incontestabil că fenomenul corupției reprezintă o amenințare pentru democrație și drepturile omului, care erodează principiul echității și al justiției sociale, punând în pericol însăși stabilitatea instituțiilor democratice și a fundamentelor morale ale societății
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Jurisprudența CEDO permite, chiar încurajează arestarea preventivă în cazul infracțiunilor grave

De asemenea, CEDO a stabilit în cauzele Borgan și Murray contra Marii Britanii că art. 5 paragraful 1 lit c CEDO, care permite arestarea preventivă are drept scop clarificarea acuzațiilor referitoare la comiterea de către o persoană a unor infracțiuni.
(*Borgan, Murray – acuzații de terorism!)

CEDO a stabilit în cauza Letellier contra Franței că datorită gravității deosebite și a reacției publicului față de acestea, unele infracțiuni pot justifica arestarea preventivă. Acest motiv trebuie considerat ca relevant și suficient numai dacă este bazat pe fapte de natură să demonstreze lăsarea în libertate ar determina o tulburare reală a ordinii publice
(Letellier – acuzații de complicitate la omor deosebit de grav)
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Arestarea preventivă se impune doarece este afectată imaginea României
Dna. S, infracțiuni contra intereselor financiare ale UE

Prin tolerarea acestor fapte, în cazul în care nu s-ar lua măsuri prompte, în sensul admiterii propunerii de arestare preventivă în cazul săvârșirii unor astfel de infracțiuni s-ar aduce atingere unor interese naționale, lezând imaginea României în Uniunea Europeană, dacă se are în vedere proveniența unei părți din banii ce au constituit obiectul faptei.
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Lipsa arestării dăunează grav încrederii în sistemul judiciar:
Dna. S, fonduri europene
Prin prisma activității infracționale, a calității pe care o au acești inculpați,  apreciază că ar avea un ecou deosebit, atât infracțiunile prin neluarea unei măsuri preventive față de inculpați, în rândul opiniei publice cu efecte foarte grave, apreciindu-se de către această opinie publică , că față de anumite persoane cu calități profesionale avute în cadrul unei societăți, nu se iau măsuri preventive, lucru foarte grav sub aspectul desfășurării activității sistemului judiciar

Dl. A, favorizarea unui făptuitor (infracțiune de abuz în serviciu)
Se constată că lăsarea în libertate a inculpaților ar afecta grav încrederea publicului în capacitatea organelor judiciare de a reacționa eficient împotriva criminalității, împotriva unor fapte atât de grave, care produc un sentiment de indignare și de insecuritate în colectivitate
Lipsa unei intervenții ferme, caracterizată prin lăsarea în libertate a inculpaților, ar crea un grav pericol și pentru ordinea publică internă. Lăsarea acestora în libertate ar genera neîncredere în capacitatea instituțiilor statului de a-i proteja pe cetățenii onești, pe cei care doresc să participe în mod legal la derularea de relații comerciale cu unitatea administrativ-teritorială. Aceste persoane trebuie apărate de organele judiciare de persoanele care comit fapte precum cele ale inculpați, cu siguranță de sine și încrederea că lor nu li se poate întâmpla nimic, manifestând un sentiment de impunitate.
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Arestarea preventivă – mijloc de prevenție generală

Importanța combaterii exemplare, ferme și rapide, a fenomenului corupției și a protejãrii bugetului public de faptele persoanelor care acționeazã pentru transferarea ilicitã a banilor publici în patrimoniul unor persoane private

O reacție fermă a organelor judiciare la adresa acestor persoane poate avea ca efect diminuarea fenomenului corupției în sistemul de învățământ și poate contribui la o funcționare transparentă a acestuia.
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Măsura preventivă – funcție de exemplaritate

Astfel, în situația persoanelor care comit astfel de infracțiune, intervenția fermă, exemplară, în astfel de cazuri, este esențială pentru restabilirea ordinii de drept. Trebuie avută în vedere, mai ales, uneori cu prioritate față de funcția aflictivă a măsurii, funcția de exemplaritate a acesteia – exemplul pe care autoritățile statului îl dau celorlalte persoane care ar putea fi tentate să comită astfel de fapte. Ecoul pe care luarea unei măsuri preventive îl are în mediul în care acesta își desfășoară activitatea este mult mai puternic decât în cazul altor categorii de infracțiuni. Pe de altă parte, lipsa de fermitate a reacției autorităților în astfel de situații nu face decât să întărească convingerea impunității lor
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Funcționarul public trebuie arestat în caz contrar s-ar crea convingerea că este intangibil
Lipsa de încredere a populației în autoritățile judiciare este alimentată, printre altele, și de ideea că persoanele ce ocupă funcții importante sunt intangibile din punct de vedere juridic. Iar de aici rezultă, în principal, pericolul extrem de mare pentru ordinea publică pe care l-ar prezenta lăsarea în libertate a inculpaților

Când tocmai funcția importantă ocupată este folosită în scop ilicit, acest lucru  nu poate fi folosit în favoarea subiectului activ al infracțiunii, ci dimpotrivă, nu fac decât să imprime un caracter mult mai grav faptelor și un grad de periculozitate mult mai ridicat pentru ordinea publică, în special în ceea ce privește acea componentă a ordinii publice reprezentată de sentimentul general de liniște, securitate, legalitate, de sentimentul funcționării normale, firești a societății în ansamblu, inclusiv a mediului de afaceri.
Astfel, cu cât funcția ocupată de subiectul activ al infracțiunii este mai importantă în mediul public, cu atât  gravitatea faptei este sporită și reacția organelor judiciare trebuie să fie fermă și eficientă, pentru a asigura o protecție reală a societății împotriva unor persoane care ar putea crede că funcția și poziția pe care o au le conferă impunitate
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Arestarea preventivă – modalitate de a transmite un mesaj social

Dl.B, abuz în serviciu
Măsurile luate împotriva persoanelor care sunt acuzate și față de care există indicii rezonabile că au comis infracțiuni de corupție trebuie să reflecte și mesajul social transmis prin intermediul sistemului judiciar. Cazul analizat reliefează necesitatea de a crea mecanisme de descurajare a persoanelor care dețin funcții publice de genul celor ocupate de inculpați în a comite fapte similare
Ecoul pe care luarea unei măsuri preventive îl are, în mediul în care acesta își desfășoară activitatea este mult mai puternic decât în cazul altor categorii de infractori. Pe de altă parte, lipsa de fermitate a reacției autorităților în astfel de situații, nu va face decât să întărească convingerea impunității lor.
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CONCLUZII
-	cererile și deciziile de arestare se impun a fi motivate, în fapt și în drept
-	motivele trebuie să fie în concordanță cu dispozițiile codului de procedură penală, cu referire la jurisprudența CEDO
-	măsura arestării are caracter excepțional, interpretarea textelor nu poate fi decât restrictivă
-	se impun a fi combătute argumentele străine de cadrul legal strict în care o măsură preventivă ar putea fi dispusă
-	gravitatea faptei (inclusiv cea dată de funcția deținută, de valoarea prejudiciului) este unul criteriile de evaluare, dar NU singurul și nu neapărat cel mai important
-	La fel ca și deciziile CCR, considerentele hotărârilor CEDO invocate pot fi la fel de importante ca dispozitivul acestora
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Vă mulțumesc!


Lect.univ.dr. Daniel Atasiei
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