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SUMMARY
The object of study of the present scientific report, that is entitled: 
Element of compared law concerning the indictment of restraining 
infraction or illegal arrest, is the indictment of restraining infraction 
or illegal arrest through the prism of the compared penal law. The re-
search at hand strives to highlight the positive experience of the penal 
law in the area of prevention and penalization of these categories of 
acts practiced in other states, especially in the states of the European 
Union. Within the limits of this research there have been analysed the 
incriminating norms for the proper penalization of this phenomenon, 
at the same time, a certain amount of focus has been granted to fin-
ding adequate solutions concerning a possible future improvement of 
the national penal legislation concerning this subject.

Investigarea ştiinţifică a infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală din 
perspectiva dreptului penal comparat se face absolut necesară în contextul 
proceselor de globalizare şi europenizare care se produc actualmente pe ma-
pamond. În primul rând, studiul comparat al infracţiunii de reţinere sau ares-
tare ilegală este susceptibil să evidenţieze experienţele pozitive ale politicii 
represive destinate prevenirii acestei fapte ilicite. În cel de-al doilea rând, un 
asemenea demers va fi în măsură să furnizeze propuneri de lege ferenda des-
tinate perfecţionării cadrului normativ autohton existent în materie. Astfel, 
orice demers ştiinţific dedicat studierii instituţiilor juridice, inclusiv celor cu 
caracter penal, se pretinde a fi realizat din perspectiva unor analize compara-
tive a normelor juridice care le reglementează. 

Studiile juridice comparative nu vor putea avea pretenţia de credibilitate 
intelectuală decât în ziua în care vor reflecta o conştientizare, din partea com-
paratistului, a ceea ce face atunci când compară. Or, această conştientizare 
trebuie să treacă printr-o articulaţie teoretică cu efecte profunde asupra pro-
iectului comparatist, care să se traducă prin luarea de poziţii în cadrul unor 
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dezbateri cu opţiuni recognoscibile şi recunoscute. Comparatistul preocupat 
de calitatea întreprinderii comparative va urmări deci mai degrabă decât o 
multiplicare a unor studii care se pretind comparative, emergenţa unor anali-
ze aprofundate consacrate teoriei practicii comparaţiei în drept.1 

În acelaşi context, poate fi citată şi aserţiunea distinsului penalist N. D. 
Sergheievski, potrivit căruia: „Cercetările ştiinţifice nu se pot baza doar pe 
elementele dreptului pozitiv ale unui stat (drept autohton). Promovarea ex-
clusivă doar a elementului naţional înseamnă negarea şi înlocuirea realităţi-
lor istorice cu propria utopie samavolnică.”2 

Din câte se cunoaşte, evoluţia incriminării infracţiunii de reţinere sau 
arestare ilegală în legislaţia penală naţională a fost influenţată în mod direct 
de legislaţia sovietică. De fapt, acest lucru este unul firesc, întrucât R.S.S.M. 
a fost o republică unională a U.R.S.S. Plecând de la aceste realităţi istorice 
incontestabile, în continuare ne vom opri la studiul legislaţiilor din spaţiul 
ex-sovietic referitor la infracţiunea ce formează obiectul de preocupare în 
prezentul studiu, urmând ca mai apoi să trecem în revistă şi legislaţiile pena-
le ale altor state, acordând prioritate celor care sunt membre ale UE. 

În legislaţia penală a Federaţiei Ruse sediul incriminator este situat la art. 
301 din Capitolul 31 al Părţii speciale a Codului penal intitulat Infracţiuni 
contra justiţiei, fapta purtând denumirea marginală de reţinere, arestare sau 
deţinere ilegală sub arest. 

Din punctul vedere al tehnicii legislative, art. 301 al Codului penal al 
Federaţiei Ruse consacră răspunderea penală pentru două fapte infracţionale: 
reţinerea ilegală şi arestarea sau deţinerea ilegală sub arest. 

Infracţiunea de reţinere ilegală este descrisă prin intermediul unei dispo-
ziţii simple la art. 301, alin. (1), cu următoarea formulare generică: reţinerea 
ilegală cu bună ştiinţă. Acţiunea se pedepseşte cu limitarea libertăţii pe un 
termen de până la 3 ani sau cu arest de la 4 până la 6 ani, sau privarea le li-
bertate de până la 2 ani, cu sau fără privarea dreptului de a ocupa o anumită 
funcţie pe un termen de până la 3 ani.3 
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Aceeaşi formulare simplistă a dispoziţiei incriminatorii este folosită şi în 
cazul arestării ilegale definită la art. 301, alin. (2): arestarea sau deţinerea 
ilegală, cu bună ştiinţă sub arest. Fapta este sancţionată cu privare de libe-
rate de până la 4 ani.”4 

Forma agravantă a reţinerii sau arestării ilegale este consacrată la art. 301, 
alin. (3) Codului penal al Federaţiei Ruse, fiind dozată răspunderea penală 
pentru aceleaşi fapte care au provocat după sine urmări grave. În această 
variantă legislativă faptele se sancţionează cu privaţiune ilegală de libertate 
de până la 8 ani.5 

În Codului penal al Ucrainei reţinerea sau arestarea ilegală este incrimi-
nată într-o manieră similară, cu deosebirea că legiuitorul prevede suplimen-
tar şi răspunderea penală pentru aducerea ilegală a persoanei. Astfel, la art. 
371, alin. (1), amplasat în Capitolul 18 Infracţiuni contra justiţiei, se preve-
de: „Reţinerea sau aducerea ilegală cu bună ştiinţă se pedepseşte cu privarea 
dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe 
un termen de până la 5 ani sau limitarea libertăţii pe un termen de până la 3 
ani.”6 Potrivit art. 371, alin. (2) Codului penal al Ucrainei, fapta de arestare 
ilegală presupune: „Arestarea sau deţinerea ilegală cu bună ştiinţă se pe-
depseşte cu limitarea libertăţii pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu privare de 
liberate pe acelaşi termen.”7 

La alin. (3) al art. 371 Cod penal al Ucrainei este dozată răspunderea 
penală pentru faptele de reţinere şi arestare ilegală care au provocat urmări 
grave sau dacă au fost săvârşite din interes material sau în alte interese per-
sonale. În forma agravată, infracţiunea se pedepseşte cu privare de libertate 
pe un termen de la 5 la 10 ani cu privarea dreptului de a ocupa o anumită 
funcţie sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.8 

După aceeaşi tehnică legislativă, reţinerea sau arestarea ilegală este incri-
minată practic în majoritatea legislaţiilor penale ale fostelor republici unio-
nale ale U.R.S.S., devenite astăzi state suverane şi independente. 

Se poate lesne observa că între denumirile şi definiţiile utilizate pe plan 

4  Ibidem.
5  Ibidem.
6  Уголовный кодекс Украины. <http://meget.kiev.ua> (accesat la data de 07.07.2013).
7  Ibidem.
8  Ibidem.
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legislativ nu există careva deosebiri esenţiale: reţinerea, arestarea, deţinerea 
ilegală sub arest (art. 292, Codul penal al Republicii Azerbaidjan);9 reţinerea 
sau arestarea ilegală cu bună ştiinţă (art. 397, Codul penal al Belorusiei);10  
reţinerea, arestarea sau deţinerea ilegală cu bună ştiinţă sub arest (art. 346 
al Codului penal al Kazahstanului);11 reţinerea sau arestarea ilegală (art. 
349 al Codului penal al Republicii Tadjikhistan);12 reţinerea sau arestarea 
ilegală (art. 349 al Codului penal al Republicii Uzbekistan).13 

O incriminare specifică a infracţiunii analizate este statuată la art. 313 al 
Codului penal al Estoniei cu denumirea marginală de acţiuni ilegale care 
asigură realizarea procesului penal. Conform textului de lege, este prevăzu-
tă răspunderea penală pentru reţinerea, arestarea, deţinerea sub arest, precum 
şi aducerea săvârşită fără existenţa unor temeiuri legale, săvârşite în scopul 
asigurării procesului penal.14 

În Codul penal al Letoniei, reţinerea ilegală şi arestarea ilegală este in-
criminată la articole diferite în Capitolul XXII din Partea specială cu aceeaşi 
denumire marginală de Infracţiuni contra justiţiei. Astfel, la art. 292, este con-
sacrată răspunderea penală pentru arestarea ilegală săvârşită cu bună ştiinţă 
de către judecător, care se pedepseşte cu privaţiune de libertate de până la 2 
ani. Pe când la art. 293 este descrisă reţinerea sau aducerea ilegală, săvârşi-
tă de către judecător sau persoana care efectuează cercetarea prealabilă, în 
scop de profit sau din interes material, care se pedepseşte cu privaţiune ilegală 
de liberate de până la un 1 an sau cu amendă de până la 20 de salarii minime.15 

Norma generală referitoare la privaţiunea ilegală de liberate este inserată 

9  Уголовный кодекс Республики Азербайджан. Изд. Юридический центр, Санкт-Петер-
бург, 2001, p. 325.
10  Уголовный кодекс Республики Беларусь.  Изд. Юридический центр, Санкт-Петер-
бург, 2001, p. 397.
11  Уголовный кодекс Республики Казахстан. Изд. Юридический центр, Санкт-Петер-
бург, 2001, p. 378.
12  Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Изд. Юридический центр, Санкт -Пе-
тербург, 2001, p. 358.
13  Уголовный кодекс Республики Узбекистан. <http://www.lex.uz> (accesat la data de 
14.07.2013).
14  Уголовный кодекс Эстонии. <http://constitutions.ru/archives/446> (accesat la data de 
14.07.2013).
15  Уголовный кодекс Латвийской Республики <http://law.edu.ru/> (accesat la data de 
14.07.2013).
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în Capitolul XV din Partea specială a Codului penal al Letoniei, intitulat 
Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei. Potrivit art. 152 
infracţiunea constă în: „Fapta ilegală, care limitează posibilitatea persoanei 
de a-şi stabili locul de aflare (privaţiune ilegală de libertate), dacă nu sunt 
prezente semnele unei fapte comise de către o persoană cu funcţie de răspun-
dere.” Se pedepseşte o asemenea faptă cu arest sau cu amendă în mărime de 
până la 30 de salarii minime.16 

Făcând uz de metoda interpretării logice a prevederilor incriminatorii sti-
pulate în Codul penal al Letoniei, putem trage anumite concluzii, de care se 
va ţine cont la evidenţierea unor propuneri de lege ferenda pentru perfecţio-
narea legislaţiei penale autohtone existente în materie:

1. Faptele de reţinere (art. 293) şi arestare ilegală (art. 292), incriminate 
în norme speciale, sunt pedepsite mai aspru decât privarea ilegală de libertate 
descrisă în norma generală (art. 152). Din punctul de vedere al raţiunii avute 
în vedere de legiuitor, la individualizarea legală a răspunderii penale pentru 
acţiunile prejudiciabile legate de privare ilegală de libertate, instituirea unui 
asemenea regim sancţionator este pe deplin justificată. Dozarea răspunderii 
penale pentru reţinerea arbitrară comisă de către reprezentanţii organelor de 
drept corespunde pe deplin necesităţii introducerii unor norme speciale în 
Codul penal şi exigenţei de care trebuie să dea dovadă politica penală de 
prevenire a acestor manifestări infracţionale.

2. Privaţiunea ilegală de liberate, săvârşită de către o persoană cu funcţie 
de răspunderea nu cade sub incidenţa normei generale, fapta putând fi califi-
cată fie ca reţinere (art. 293) sau arestare ilegală (art. 292), atunci când este 
comisă de către judecător sau persoana care efectuează urmărirea penală, fie 
ca exces de putere (art. 317) sau abuz în serviciu, atunci când este comisă de 
către o altă persoană cu funcţie de răspundere care nu are o asemenea calitate. 

Spre deosebire de legislaţia penală a Letoniei, în Codul penal al Litunaiei 
răspunderea pentru privaţiunea ilegală de libertate comisă de către reprezen-
tanţii autorităţilor este stabilită pe baze generale, fapta fiind incriminată la 
art. 146 din Capitolul XX al Părţii speciale a Codului penal intitulat Infracţi-
uni contra libertăţii omului.

16  Уголовный кодекс Латвийской Республики. <http://law.edu.ru/> (accesat la data de 
14.07.2013).
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Potrivit art. 146, alin. (1) din Codul penal al Lituaniei, „cel care a lipsit de 
libertate o altă persoană, dacă nu sunt întrunite semnele răpirii persoanei în 
calitate de ostatic, se pedepseşte cu amendă sau cu arest ori cu privare de li-
berate de până la 3 ani.” Potrivit alin. (2) al art. 146, „cel care a săvârşit fapta 
incriminată la alin. 1 prin violenţă sau prin crearea unui pericol pentru viaţă 
sau sănătate, sau prin deţinerea ilegală a victimei mai mult de 48 de ore se 
pedepseşte cu arest sau cu privare de libertate de până la 4 ani”. Potrivit alin. 
(3), în cazul internării ilegale a victimei într-o instituţiei psihiatrică, fapta se 
pedepseşte cu arest sau privare de libertate de până la 5 ani.17 

Cu referinţă la legislaţiile penale ale altor state, inclusiv ale statelor UE, 
studiul normelor incriminatorii referitoare la arestarea sau reţinerea abuzivă 
permite clasificarea lor în două grupe. 

Din primul grup fac parte legislaţiile penale în care fapta de reţinere sau 
arestare ilegală este incriminată în mod distinct, fiind interpretată ca formă 
specială a excesului de putere sau a privaţiunii ilegale de libertate. 

Actualmente, în Partea specială a Codului penal în vigoare al României, 
fapta de arestare ilegală sau cercetare abuzivă este incriminată la art. 266, 
în Capitolul 2 Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, din Titlul VI 
Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor ac-
tivităţi reglementate de lege. 

Infracţiunea de arestare ilegală este descrisă la art. 266, alin. (1) al Co-
dului penal al României cu următoarea formulare normativă: „Reţinerea sau 
arestarea nelegală, ori supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, 
măsuri de siguranţă sau educative, în alt mod decât cel prevăzut prin dispozi-
ţiile legale, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”18 

La alin. (2) al art. 266 din Codul penal al României este pedepsită fapta 
de cercetare abuzivă: „Întrebuinţarea de promisiuni, ameninţări sau violenţe 
împotriva unei persoane aflate în curs de cercetare, anchetă penală ori de 
judecată, pentru obţinerea de declaraţii, se pedepseşte cu închisoare de la 
unu la 5 ani.”19 

În Codul penal în vigoare al Franţei din 1992 este consacrat un sistem de 

17  Уголовный кодекс Литовской республики, Изд. Юридический центр, Санкт-Петер-
бург, 2002, p. 107.
18  Уголовный кодекс Франции. Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2002, p. 222.
19  Ibidem.
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incriminări bine definite şi ajustate la realităţile practice, care sunt destinate 
protejării exclusive a libertăţii persoanei. La acestea din urmă se referă fap-
tele descrise în Cartea II Despre infracţiuni şi contravenţii împotriva persoa-
nei,  Titlul II Despre atentările la personalitatea umană, Capitolul IV Despre 
atentări la libertatea omului, Secţiunea I Despre răpire şi privare ilegală de 
libertate. 

În acest sens poate fi  menţionat art. 224-1 din Codul penal al Franţei la 
care este incriminată fapta de arestare, răpire, reţinere sau privare ilegală de 
libertate a unei alte persoane, săvârşită fără autorizaţia corespunzătoare şi în 
alte cazuri decât cele prevăzute de lege. Se pedepseşte o asemenea faptă cu 
20 de ani de privaţiune de libertate. 

În conformitate cu art. 224-1, alin. (2) din Codul penal al Franţei, dacă 
persoana reţinută sau privată ilegal de libertate este eliberată în mod benevol 
de către făptuitor până la expirarea a 7 zile, calculate din momentul captu-
rării, făptuitorul este pedepsit cu închisoare pe un termen de 5 ani sau cu 
amendă în mărime de 500.000 de franci (75.000 de euro). 

Variantei tip a faptei descrise la art. 224-1 al Codului penal al Franţei îi 
corespund mai multe forme agravante ale infracţiunii:

- art. 224-2 prevede pedeapsa închisorii de până la 30 de ani, dacă per-
soanei i s-a cauzat fie intenţionat, fie drept rezultat al condiţiilor de detenţie 
vătămări sau îmbolnăvi cronice. Aceeaşi faptă se pedepseşte cu detenţiune 
pe viaţă dacă a fost precedată sau însoţită de tortură sau tratamente inumane 
sau dacă a survenit moartea victimei; 

- art. 224-3 stabileşte pedeapsa închisorii de până la 30 de ani, dacă este 
săvârşită de către o bandă organizată sau în privinţa mai multor persoane;

- art. 224-4 prevede închisoare de 30 de ani, dacă persoana a fost arestată, 
răpită, reţinută sau privată ilegal de libertate fie în calitate de ostatic,  fie pen-
tru pregătirea ori înlesnirea unei alte infracţiuni sau contravenţii, fie pentru 
asigurarea nepedepsirii autorului sau a complicelui infracţiunii sau contra-
venţiei, precum şi în scopul realizării unei cerinţe sau condiţii înaintate;

- în conformitate cu art. 224-5, în cazul în care victima este o persoană 
minoră care nu a atins vârsta de 15 ani, atunci pedeapsa pentru faptele pre-
văzute de la art. 224-1 la 224-4 se poate majora până la detenţiune pe viaţă. 

În Cartea IV Despre infracţiuni şi contravenţii împotriva naţiunii, Titlul 
III Despre infracţiuni care atentează la autoritatea de stat, Capitolul II Des-
pre infracţiuni contra autorităţii publice săvârşite de către funcţionari, Sec-
ţiunea II Infracţiuni comise împotrivea persoanelor sunt consacrate norme 
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speciale destinate incriminării faptelor de privare de libertate săvârşite de 
către reprezentanţii autorităţilor publice.

În conformitate cu art. 432-4 din Codul penal francez, constituie infracţiu-
ne fapta persoanei publice sau a persoanei care exercită funcţiile autorităţilor 
publice, săvârşită în timpul sau în legătură cu exercitarea împuternicirilor sau 
obligaţiilor de serviciu şi care constă în darea unor dispoziţii sau săvârşirea 
nemijlocită a unor acţiuni arbitrare, care atentează la libertatea individuală 
a persoanei. Aceasta este pedepsită cu trei ani de închisoare sau cu amendă 
în mărime de 700.000 de franci. De asemenea, potrivit alin. (2) al aceluiaşi 
articol, dacă atentarea constă în reţinerea sau deţinerea ilegală a victimei pe 
un termen mai mare de 7 zile, pedeapsa închisorii poate fi mărită până la 30 
de ani, iar amenda – până la 3 000 000 de franci.20 

O răspundere penală diferenţiată, potrivit prevederilor art. 436-6 Codul 
penal francez, o suportă reprezentanţii instituţiilor penitenciare, atunci când 
privează persoana în mod arbitrar de libertate. Potrivit textului incriminator 
este sancţionată cu 2 ani de închisoare sau cu amendă în mărime de 200.000 
de franci fapta reprezentantului administraţiei penitenciare, care constă în 
primirea sau deţinerea unei persoanei fără ordin, fără o hotărâre a instanţei de 
judecată sau în absenţa actului  de punere sub arest, adoptat în corespundere 
cu prevederile legale, prelungirea ilegală a termenului de deţinere sub arest.21

Un regim incriminator distinct al infracţiunilor privative de liberate să-
vârşite de către reprezentanţii organelor de drept este statuată şi în legislaţia 
penală a Spaniei. Astfel, în Secţiunea 1-a „Despre infracţiuni săvârşite de 
către funcţionarii de stat împotriva libertăţii” din Capitolul 5 „Despre in-
fracţiuni săvârşite de către funcţionarii de stat împotriva garanţiilor consti-
tuţionale” este stipulată răspunderea penală pentru fapta de reţinere ilegală, 
arestare ilegală sau deţinere sub arest.22 

În conformitate cu art. 530 din Codul penal al Spaniei, fapta are urmă-
toarea formulare legislativă: „Persoana cu funcţie de răspundere sau funcţi-
onarul public, care în rezultatul obţinerii informaţiei despre comiterea unei 
infracţiuni, aplică sau prelungeşte o anumită măsură privativă de libertate 
persoanei reţinute, deţinute sau condamnate cu încălcarea termenelor sau 

20  Ibidem, p. 223.
21  Ibidem, p. 430.
22  Уголовный кодекс Испании. Изд. Зерцало, Москва, 1998, p. 163.
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a garanţiilor constituţionale”. Se pedepseşte o asemenea faptă cu privarea 
dreptului de a ocupa funcţia respectivă pe un termen de la 4 la 8 ani.23 

O faptă similară este descrisă la art. 531 din Codul penal spaniol, potrivit 
căruia: „Persoana cu funcţie de răspundere sau funcţionarul public, care în 
rezultatul obţinerii informaţiei despre comiterea unei infracţiuni, aplică sau 
prelungeşte izolarea persoanei reţinute, arestate sau condamnate cu încăl-
carea termenelor sau a garanţiilor constituţionale.” Această activitate ilicită 
se sancţionează cu privarea dreptului de a ocupa funcţia respectivă pe un 
termen de la 2 la 6 ani.24 

Se mai poate menţiona că în Codul penal spaniol este statuată răspunde-
rea penală şi pentru unele acte ilicite comise din imprudenţă care au condus 
la aplicarea măsurilor privative de libertate. Potrivit art. 532, dacă fapta pre-
văzută la art. 530 din Codul penal se săvârşeşte dintr-o imprudenţă gravă, 
persoana vinovată se pedepseşte cu suspendarea temporară din funcţie pe un 
termen de la 6 luni până la 2 ani.25 

În calitate de subiect al faptelor amintite mai sus, poate fi doar persoana 
cu funcţie de răspundere sau funcţionarii publici, care sunt sesizaţi despre 
comiterea unei infracţiuni. Prin urmare, sesizarea sau deţinerea informaţiei 
despre comiterea infracţiunii reprezintă o cerinţă obligatorie pentru existenţa 
componenţelor de infracţiuni menţionate. În cazul în care aceste activităţi 
nelegale sunt săvârşite de către persoane cu funcţie de răspundere sau func-
ţionari publici, care nu deţin informaţiile arătate devin aplicabile normele cu 
caracter general existente în materia infracţiunilor contra libertăţii. 

Astfel, potrivit art. 163, alin. (1) din Codul penal spaniol, „persoana pri-
vată, care deţine o altă persoană în detenţie, privând-o, astfel, de libertate, 
se pedepseşte cu pedeapsa privativă de libertate de la 4 la 6 ani.”26 În con-
formitate cu art. 163, alin. (2), făptuitorului i se poate aplica o pedeapsă de 
un nivel mai mic, dacă victima este eliberată în timp de 3 zile de la data re-
ţinerii. O altă formă atenuată a infracţiunii este specificată la alin. (4) al art. 
163 din Codul penal spaniol, atunci când o persoană privată reţine o altă 
persoană în scopul de a o preda autorităţilor, însă depăşeşte condiţiile pre-

23  Ibidem.
24  Ibidem, p. 164.
25  Ibidem.
26  Ibidem, p. 57.
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văzute de lege. În această modalitate infracţiunea se pedepseşte cu amendă. 
Forma agravată a infracţiunii este consacrată la alin. (3) al aceluiaşi arti-

col, devenind aplicabilă atunci când reţinerea sau deţinerea ilegală a victimei 
s-a prelungit mai mult de 15 zile. Se pedepseşte o asemenea faptă cu privare 
de libertate de la 5 la 8 ani.27 

În cazul în care fapta de privare ilegală de libertate este comisă de către 
o persoană cu funcţie de răspundere, aceasta urmează a fi calificată potrivit 
unei norme speciale descrise la art. 167 din Codul penal. Potrivit textului 
incriminator, persoanei cu funcţie de răspundere, care depăşeşte limitele le-
galităţii şi săvârşeşte infracţiunea incriminată la art. 164 din Codul penal i 
se poate aplica o pedeapsă maximală prevăzută de articolul menţionat, cu 
limitarea absolută în drepturi de la 8 la 12 ani.28 

Se poate concluziona că infracţiunile incriminate la art. 530-532 se deo-
sebesc de fapta descrisă la art. 167 din Codul penal prin aceea că sunt comise 
de către persoane cu funcţie de răspundere care au informaţii despre comi-
terea unei infracţiuni. În cel din urmă caz activitatea funcţionarului nu este 
legată de cunoaşterea unor asemenea informaţii. De regulă, aceste informaţii 
sunt obţinute de către persoane care înfăptuiesc justiţia sau care contribuie la 
realizarea sa, iar sancţionarea distinctă a privării abuzive de libertate particu-
larizează obiectul juridic al infracţiunii.

În Codul penal al Turciei răspunderea penală pentru infracţiunile contra 
libertăţii persoanei este consacrată în Capitolul III, Titlul II din Cartea a 2-a 
din Codul penal. Cu referinţă la privarea ilegală de libertate sediul normativ 
include deopotrivă, atât norme generale, cât şi norme speciale destinate pro-
tejării acestei valori sociale. 

Norma generală este statuată la art. 179 din Codul penal al Turciei: „Per-
soana, care a privat ilegal de libertate o altă persoană se pedepseşte cu în-
chisoare de la 1 an până la 5 ani sau cu amendă aspră de cel puţin de 5 000 
de lire.” 

Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, „dacă persoana vinovată până sau în 
timpul săvârşirii acţiunii a aplicat ameninţarea sau a săvârşit-o din motive 
naţionale ori religioase, în scopul obţinerii de profituri materiale sau dacă a 
fost motivată de anumite contraziceri politice, ideologice sau sociale, pre-

27  Ibidem, p. 57.
28  Ibidem, p. 58.



26965 DE ANI DE LA ADOPTARE

cum şi dacă victima este transmisă unui stat străin pentru încorporarea în 
forţele armate ale acesteia, fapta se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 8 
ani şi amendă aspră nu mai mică de 10.000 de lire.” În conformitate cu alin. 
(3) al art. 179 din Codul penal al Turciei, dacă infracţiunea se comite de către 
două sau mai multe persoane ori cu aplicarea armei pedeapsa poate fi mărită 
de la 1/3 până la 1/2.29  

O altă formă agravată a infracţiunii este specificată la art. 180 din Codul 
penal al Turciei, potrivit căruia „dacă privaţiunea ilegală de libertate este 
comisă în privinţa părinţilor, rudelor sau soţului, membrilor Marii Adunări 
Naţionale ori a funcţionarilor în legătură cu funcţia deţinută, precum şi dacă 
prin săvârşirea faptei victimei i se cauzează vătămări integrităţii corporale, 
aceasta se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi amendă gravă de la 
40.000 la 200.000 de lire.”30  

În acelaşi capitol din Codul penal al Turciei este urmărită penal privaţi-
unea ilegală de libertate comisă de către reprezentanţii autorităţilor publice, 
în contextul încălcării condiţiilor care vizează aplicarea măsurilor de con-
strângere. Potrivit art. 181, „în cazul în care funcţionarul care abuzează de 
situaţia de serviciu sau nu respectă procedurile şi condiţiile prevăzute de 
lege, privează o persoană de libertate se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 
3 ani.” În forma agravantă prevăzută de art. 181, alin. (2) din Codul penal al 
Turciei, dacă fapta este comisă în una dintre circumstanţele prevăzute de art. 
179, alin. (2) sau art. 180, fapta se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani.”31 

 În Codul penal al Argentinei faptele de privare arbitrară de libertate, de 
asemenea, cunosc un regim distinct de sancţionare, fiind descrise la art. 143-
1442, Capitolul I Infracţiuni contra libertăţii personale din Titilul V Infrac-
ţiuni contra libertăţii.

În conformitate cu art. 143 din Codul penal al Argentinei, se pedepseşte 
cu privaţiune de libertate sub forma închisorii pe un termen de la 1 an până la 
3 ani şi restricţionare  specială în drepturi pe un termen dublu:

- funcţionarul, care nu a eliberat persoana arestată sau reţinută, eliberarea 
căreia fie că era obligat să o dispună, fie că era obligat să execute o asemenea 
dispoziţie;

29  Уголовный кодекс Турции. Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2003, p. 302.
30  Ibidem, p. 243.
31  Ibidem.
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- funcţionarul care a prelungit în mod arbitrar termenul de reţinere a per-
soanei, fără a o preda instanţei de judecată;

- funcţionarul, care a izolat în mod neîntemeiat persoana reţinută;
- şeful închisorii sau al unei alte instituţii penitenciare, care l-a primit pe 

condamnat fără certificatul de stabilire a pedepsei, eliberat în baza sentinţei 
de condamnare sau care-l repartizează pe condamnat într-o altă instituţie de-
cât cea stabilită;

- şeful sau funcţionarul închisorii care a primit persoana reţinută fără au-
torizaţia eliberată de organele competente, cu excepţia reţinerii persoanei în 
flagrant;

- funcţionarul căruia i-au devenit cunoscute informaţiile despre reţine-
rea ilegală şi care nu a luat măsuri de anulare a deciziei, a tărăgănat luarea 
acestor măsuri, a refuzat punerea lor în aplicare sau nu a informat organele 
competente împuternicite de a anula decizia.32 

Potrivit art. 144 din Codul penal al Argentinei, este dozată pedeapsa pe-
nală pentru aceeaşi activitate ilicită, dacă a fost comisă în prezenţa uneia din 
împrejurările prevăzute de art. 142:

- a fost săvârşită cu aplicarea forţei sau ameninţarea aplicării acesteia, din 
scopuri religioase sau din motive de ură;

- a fost comisă în privinţa unei rude pe linie ascendentă, a fratelui, soţului 
sau a unei alte persoane, în privinţă căruia făptuitorul trebuia să manifeste un 
respect deosebit;

- în rezultatul faptei a fost cauzată o daună considerabilă sănătăţii victi-
mei sau afacerii practicate de către aceasta, cu condiţia că fapta nu întruneşte 
semnele unei infracţiuni mai grave;

- victima a fost privată de libertate pe o durată mai mare decât 1 lună de 
zile.33 

De asemenea, în conformitate cu art. 144,2 pct. 1 din Codul penal al Ar-
gentinei, se pedepseşte cu închisoare pe un termen de la 1 an până la 5 ani sau 
cu muncă corecţională, precum şi cu restricţionarea drepturilor funcţionarul 
public, care, abuzând de situaţia sa de serviciu şi nerespectând  formalităţile 
prevăzute de lege privează o persoană de libertate.34 

32  Уголовный кодекс Аргентины.Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2003, p. 120.
33  Ibidem.
34  Ibidem.
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În Codul penal al Danemarcii răspunderea pentru reţinerea sau arestarea 
ilegală este stipulată în Capitolul 16 intitulat Infracţiuni legate de realiza-
rea funcţiilor statale. Potrivit art. 147,  „dacă o anumită persoană, care are 
atribuţii în domeniul realizării măsurilor de constrângere statale, foloseşte 
metode ilegale de obţinere a depoziţiilor sau a probelor ori foloseşte orice 
formă ilegală a arestului, a pedepsei închisorii sau a percheziţiei, aceasta 
poate fi pedepsită cu amendă sau cu arestul, iar în prezenţa circumstanţelor 
agravante – cu pedeapsa închisorii de până la 3 ani.”35 

În legislaţiile penale ale unor asemenea state, precum ar fi cea a Su-
ediei,36  Elveţiei,37 Olandei,38 Germaniei,39 Poloniei,40 Japoniei41 etc., nu 
sunt consacrate norme speciale destinate pedepsirii penale a reţinerilor sau 
arestărilor ilegale abuzive, săvârşite în legătura cu activitatea de înfăptuire 
a justiţiei. De regulă, în aceste legislaţii penale faptele vizate se califică 
potrivit articolelor care stabilesc răspunderea penală pentru infracţiunile de 
serviciu.

Studiul comparativ al infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală permite 
clasificarea legislaţiilor penale ale statelor de referinţă în trei categorii:

1. Legislaţii penale în care infracţiunea de arestare sau reţinere ilegală 
este incriminată distinct în Capitolul Părţii speciale a Codului penal la care 
se prevede răspunderea penală pentru Infracţiuni contra justiţiei. După cum 
reiese din prezentările făcute mai sus din această primă categorie fac parte, în 
principal, statele din lagărul ex-socialist: România, Federaţia Rusă, Ucraina, 
Letonia, Republica Belarus, Republica Azerbaidjan, Republica Tadjikistan, 
Republica Uzbekistan, Kazahstanul. Reieşind din acest amplasament legis-
lativ al infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală, obiectul juridic al faptei 

35  Уголовный кодекс Дании. Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2002, p. 142.
36  Уголовный кодекс Швеции. <http://constitutions.ru/archives/5705>.
37  Уголовный кодекс Швейцарии. Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2002, 
350 c. 
38  Уголовный кодекс Голландии. Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2001, 509 
c.
39  Уголовный кодекс Германии.  Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2002, 524 
c.
40  Уголовный кодекс Республики Польши. Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 
2001, 232 c.
41  Уголовный кодекс Японии. Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2002, 226 p. 
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îl formează cu prioritate relaţiile sociale referitoare la activitatea normală a 
organelor din domeniul justiţiei.

2. Legislaţii penale în care reţinerea sau arestarea ilegală este incriminată 
în Capitolul referitor la infracţiuni contra libertăţii persoanei şi/sau într-un 
cadru destinat abuzurilor comise de către reprezentaţii autorităţilor de stat 
(Franţa, Spania, Lituania, Argentina, Turcia). În conformitate cu legislaţiile 
penale menţionate, infracţiunea de reţinere sau arestare ilegală este conside-
rată ca fiind o faptă care atentează în mod prioritar la relaţiile sociale ce sunt 
condiţionate de protejarea libertăţii persoanei. 

3. Legislaţii penale care nu incriminează distinct fapta de reţinere sau 
arestare ilegală (Suedia, Elveţia, Olanda, Germania, Polonia, Japonia).  În 
acest caz  reţinerea sau arestarea ilegală este calificată pe baze generale, 
fie în baza normei referitoare la privaţiunea ilegală de libertate, fie în baza 
normelor care prevăd răspunderea penală pentru infracţiunile de serviciu.

BIBLIOGRAFIE

1. Pierre Legrand. Drept comparat. Bucureşti: Ed. Lumina Lex, 2001.
2. Сергеевский Н. Д. Русское уголовное право: пособие к лекциям. 

Часть общая. Изд. седьмое. Спб., 1908. 
3. Уголовный кодекс Российской Федерации по состоянию на 1 марта 

2011. Изд. Проспект, КноРус, 2011.
4. Уголовный кодекс Украины. <http://meget.kiev.ua> (accesat la data 

de 07.07.2013).
5. Уголовный кодекс Республики Азербаджан. Изд. Юридический 

центр, Санкт-Петербург, 2001.
6. Уголовный кодекс Республики Беларусь.  Изд. Юридический 

центр, Санкт-Петербург, 2001.
7. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Изд. Юридический 

центр, Санкт-Петербург, 2001.
8. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Изд. Юридический 

центр, Санкт-Петербург, 2001. 
9. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. <http://www.lex.uz> 

(accesat la data de 14.07.2013).
10. Уголовный кодекс Эстонии. <http://constitutions.ru/archives/446> 

(accesat la data de 14.07.2013).



27365 DE ANI DE LA ADOPTARE

11. Уголовный кодекс Латвийской Республики <http://law.edu.ru/> 
(accesat la data de 14.07.2013).

12. Уголовный кодекс Литовской республики. Изд. Юридический 
центр, Санкт-Петербург, 2002.

13. Уголовный кодекс Франции. Изд. Юридический центр, Санкт-
Петербург, 2002.

14. Уголовный кодекс Испании. Изд. Зерцало, Москва, 1998 
15. Уголовный кодекс Турции. Изд. Юридический центр, Санкт-

Петербург, 2003.
16. Уголовный кодекс Аргентины. Изд. Юридический центр, Санкт-

Петербург, 2003.
17. Уголовный кодекс Дании. Изд. Юридический центр, Санкт-

Петербург, 2002.
18. Уголовный кодекс Швеции. <http://constitutions.ru/archives/5705>
19. Уголовный кодекс Швейцарии, Изд. Юридический центр, Санкт-

Петербург, 2002.
20. Уголовный кодекс Голландии.  Изд. Юридический центр, Санкт-

Петербург, 2001.
21. Уголовный кодекс Германии.  Изд. Юридический центр, Санкт-

Петербург, 2002.
22. Уголовный кодекс Республики Польши. Изд. Юридический 

центр, Санкт-Петербург, 2001. 
23. Уголовный кодекс Японии. Изд. Юридический центр, Санкт-

Петербург, 2002.


