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răspuNdErEA pENAlă  
îN CAZul EXECuTării ordiNului dAT  
îN CAdrul sErviCiului MiliTAr sAu  
CElui siMilAr Cu sErviCiul MiliTAr

Xenofon ULIANOVSCHI, doctor, conferenţiar universitar

The execution of the order or criminal available given by any chief is dangerous, but, especially 
dangerous is the execution of the order or criminal available given by the chief or superior mili-
tary, especially while the war or battle conditions, because taking into consideration the peculiar 
military service or another job, similar with that military, these orders may be very dangerous, 
but their execution, it depends on the situation, can have very serious consequences.

Executarea ordinului sau dispoziţiei infracţionale date de orice şef este periculoasă, 
însă, în deosebi de periculoasă este executarea ordinului sau dispoziţiei infracţionale 
date de şeful sau superiorul militar, mai ales în timp de război sau în condiţii de luptă, 
deoarece, ţinând cont de specificul serviciului militar sau de alt serviciu, similar cu cel 
militar, aceste ordine pot fi extrem de periculoase, iar executarea lor, în dependenţă 
de situaţii, poate avea consecinţe extrem de nefaste.

Anume din acest punct de vedere, se duc discuţii cu privire la executarea sau 
neexecutarea ordinului superiorului pe parcursul a mai multor decenii, tratamentul 
lor juridic fiind diferit.

În ultimul timp, în majoritatea ţărilor democratice dezvoltate o răspândire largă 
şi o reglementare respectivă în legislaţie a căpătat doctrina „baionetelor inteligen-
te.“ Sensul acestei doctrine constă în aceea că persoana, care se află în serviciul în 
unităţile înarmate ale puterii de stat (în special militarii, colaboratorii organelor de 
protecţie a ordinii publice şi a securităţii de stat etc.) nu trebuie să se supună orbeşte 
indicaţiilor şi cerinţelor şefilor (comandanţilor) lor, dar sunt obligaţi să refuze, sub 
ameninţarea sancţionării lor, executarea ordinelor vădit ilegale.

Un impuls puternic acestor doctrine şi prevederi legale a fost dat de către şirul 
de procese penale, care au avut loc după cel de-al II-lea Război mondial în privinţa 
criminalilor de război din ţările axei „Berlin-Roma-Tokio1.“ Aici se poate de amintit, 
de exemplu, norma prevăzută în art.8 al Statutului Tribunalului Internaţional penal de 
la Nurnberg, format, în corespundere cu Acordul dintre guvernele URSS, SUA, Marea 

1 Statutul Tribunalului de la Nurnberg şi Специальная прокламация, учреждающая 
Международный Военный Трибунал для Дальнего Востока, Токио, 19.01.1946, Устав 
Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока, din A. Barbaneagra, In-
fracţiunile contra păcii şi securităţii omenirii, Chişinău, 2005, pag. 220.
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Britanie şi Franţa la 8 august 1945 cu privire la urmărirea judiciară şi pedepsirea 
principalilor criminali de război în timpul celui de-al II-lea război mondial, conform 
căruia „faptul că inculpaţii au acţionat în conformitate cu dispoziţiile guvernului 
şi a ordinului superiorilor (şefilor), nu exonerează aceste persoane de răspundere, 
însă aceasta poate să servească drept temei de atenuare a pedepsei, dacă Curtea va 
recunoaşte că aceasta este dictată de interesele justiţiei“.1

După cum se ştie, în aceste procese au fost respinse tentativele inculpaţilor de 
a se sustrage de la răspundere pentru încălcările grave a regulilor şi obiceiurilor de 
ducere a războiului, care făceau trimitere la obligaţiune lor de a executa ordinele 
respective date de superiori.

Unii inculpaţi motivau cele săvârşite prin situaţii de extremă necesitate, prin faptul 
că dânşii erau puşi în faţa unei grave alegeri morale: ori să execute ordinele vădit infrac-
ţionale, ori să fie supuşi pedepsei cu moartea pentru neexecutarea acestor ordine.

Totuşi, dreptul trebuie să se orienteze la imperativele morale omeneşti: nu se 
poate să-ţi cumperi (salvezi) propria viaţă în schimbul şi cu preţul altei vieţi, fără a 
fi pedepsit pentru aceasta.2

Doctrina „baionetelor inteligente,“ care este un element component al modelului 
„statului de drept,“ şi-a găsit reflecţie nu doar în legislaţia naţională a multor ţări, 
dar şi într-un număr mare de documente internaţionale cu caracter obligatoriu, cât 
şi cele cu caracter de recomandare3.

De asemenea, considerăm că prin prevederile art.2 p.2 al Convenţiei împotriva 
torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane şi degradante din 10 
decembrie 1984,4 care indică că nici o împrejurare excepţională, oricare ar fi ea, fie 
că este starea de război sau ameninţare cu războiul, de instabilitate politică internă 
sau de orice altă stare de excepţie, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura, 
se subînţelege şi executarea ordinului superiorului, care, cu privire la tortură, este 
oricând vădit ilegal şi infracţional.

Astfel, Convenţia susindicată, cu toate că nu face referinţă directă la ordinul 
superiorului, vorbind despre orice altă stare de excepţie, care nu poate fi invocată 
pentru a justifica tortura, are în vedere şi ordinul şefului sau superiorului.

1 Нюрнбергский процесс, Сборник материалов в 8 томах, Vol. I, Moscova, pag.144—153.
2 Полторак А.И., Нюрнбергский процесс (Основные правовые проблемы), Moscova 1966, 

pag. 75—87.
3 De exemplu, o norma despre aceea că executarea ordinului nu poate fi temei de a îndreptăţi 

o infracţiune vădită a fost prevăzută în Regulamentul despre organizarea, pe baze democratice, 
a Poliţiei Naţionale civile, care serveşte ca parte componentă a Acordului de Pace, încheiat 
cu concursul ONU la 16 ianuarie 1992 între Guvernul Salvadorului şi Frontul de Eliberare 
naţională în numele lui Farabundo Marti. El Salvador Agreements: The Path to Peace, New 
york, 1992, pag.136.

4 Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane şi degra-
dante din 10 decembrie 1984, Republica Moldova a aderat la această convenţie prin Hotărârea 
Parlamentului nr.473-XIII din 31 mai 1995, Publicată în ediţia oficială „Tratate internaţionale“, 
1998, Vol.1, pag.129.
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Considerăm că aceste prevederi sunt obligatorii pentru toate statele care au ra-
tificat această Convenţie şi sunt membre ale ONU, cât şi pentru celelalte state, care, 
eventual, n-au ratificat această convenţie1.

Dacă prevederile convenţiei susindicate sunt obligatorii pentru toate statele mem-
bre ale ONU, atunci, în calitate de norme internaţionale, cu caracter de recomandare 
în materia discutată, pot servi prevederile ce se conţin în Principiile fundamentale 
de aplicare a forţei şi armelor de foc de către persoanele cu funcţii de răspundere în 
cadrul menţinerii ordinii publice, adoptate de ONU în 1990.2

În p.26 al acestui document, adoptat la Congresul VII al ONU cu privire la 
prevenirea infracţionalităţii şi comportamentului cu contravenienţii, care a avut loc 
la Havana, în perioada 27.08—7.09.1990, şi care a dezvoltat regulile, stabilite prin 
Codul de comportament a persoanelor cu funcţii de răspundere în domeniul menţi-
nerii ordinii publice,3 se stipulează „Executarea ordinelor superiorilor, persoanelor 
cu funcţii de răspundere nu poate servi temei de îndreptăţire, dacă persoanele cu 
funcţii de răspundere în domeniul menţinerii ordinii publice cunoşteau despre ile-
galitatea vădită a acestor ordine cu privire la aplicarea forţei sau a armelor de foc, 
care a dus la cauzarea decesului sau a unor răni serioase a unor persoane, având 
posibilitatea raţională de a refuza executarea unui asemenea ordin. În orice caz, 
răspunderea va fi impusă şi persoanelor cu funcţii de răspundere superioare, care 
au dat aceste ordine ilegale“.

Cât priveşte însăşi Codul de comportament a persoanelor cu funcţii de răspundere 
în domeniul menţinerii ordinii publice, în el, printre alte prevederi, este inclusă obligaţi-
unea acestor persoane să stimeze şi să respecte legile şi acest Cod şi să folosească toate 
posibilităţile pentru preîntâmpinarea şi persecutarea oricăror asemenea încălcări.

Termenul „persoanele de răspundere pentru menţinerea ordinii publice“ include 
toate persoanele cu funcţii de răspundere numite sau alese, care sunt legate cu apli-
carea dreptului şi care au competenţe poliţieneşti, în special competenţe de reţinere 
a contravenienţilor (infractorilor).

Conform art.8 al Codului susindicat, persoanele cu funcţii de răspundere, care 
au temei să presupună că încălcările prevederilor acestui Cod au avut loc sau vor 
avea loc, trebuie să comunice despre aceasta instanţelor superioare sau superiorilor 
iar în caz de necesitate, altor instanţe competente sau organe, care au competenţa 
de supraveghere şi control legal.

1 X. Ulianovschi, Unele sugestii cu privire la constituţionalitatea Statutului Curţii Penale In-
ternaţionale (CPI. Aspecte militare ale Statutului CPI. Avocatul Poporului, nr. 8—9, 2007, 
pag.12—13)

2 Principiile fundamentale de aplicare a forţei şi armelor de foc de către persoanele cu funcţii 
de răspundere în cadrul menţinerii ordinii publice, adoptate de ONU în 1990, Documentele 
ONU, A/CONF. 144/28, 1990, 5 october, pag. 124—129.

3 Codul de comportament a persoanelor cu funcţii de răspundere în domeniul menţinerii ordinii publice, 
adoptat prin Rezoluţia Asambleei Generale a ONU nr. 34/169 din 17.12.1979 // Международная 
защита прав и свобод человека, Сборник документов, Moscova 1990, pag. 319—325.
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În Documentul Final al Întrunirii de la Vena a reprezentanţilor statelor — participante 
la Consfătuirea pentru securitate şi colaborare în Europa (OSCE), semnat la 15.01.1989, 
se conţine un punct cu privire la respectarea obligatorie a Codului de comportament a 
persoanelor cu funcţii de răspundere în domeniul menţinerii ordinii publice.

Conform prevederilor Codului, „nici o persoană cu funcţii de răspundere în 
domeniul menţinerii ordinii publice nu poate să facă trimitere la cerinţele sau dis-
poziţiile superiorilor pentru a îndreptăţi tortura sau alte comportamente crude, 
inumane sau degradante faţă de alte persoane.“

Cu toate că acest Cod are caracter de recomandare, considerăm că pentru R. 
Moldova, ca participantă la OSCE, prevederile Codului susindicat au caracter nu de 
recomandare, ci de obligaţii moral-politice şi juridice.

Dispoziţii analogice se conţin în Declaraţia cu privire la Poliţie, care a fost adop-
tată la 8 mai 1979 de către Asambleea Parlamentară a Consiliului Europei.

Conform art.4 al acestei Declaraţii, colaboratorul de poliţie trebuie să se abţină 
de la executarea oricărui ordin, care, după cum el înţelege sau crede, este ilegal.

Potrivit art.3 al Declaraţiei, colaboratorul de poliţie este obligat să se împotri-
vească oricărui ordin sau dispoziţii, care conţine în sine încălcarea unei interziceri 
absolute la săvârşirea de execuţii arbitrare, torturi sau alte tratamente sau pedepse 
inumane şi neomenoase.

În aşa caz, în privinţa lui nu poate fi pornită urmărirea penală sau disciplinară 
(art. 7).

Procesele de democratizare care a început în mijlocul anilor ’80 ai sec. XX în 
ţările Europei Centrale şi de Vest, cât şi în ex-URSS au dus la renaşterea în aceste 
ţări a interesului practic şi ştiinţific faţă de doctrina „baionetelor inteligente“.

De exemplu, în art. 58 al Legii Poloniei din 6 aprilie 1990 „Despre poliţie1“este 
inclusă următoarea prevedere: „Poliţistul este obligat să refuze executarea ordinului 
sau a dispoziţiei acestuia , cât şi ordinele Procurorului, a organului administrativ sau 
a organelor autorităţilor publice locale, dacă executarea acestui ordin sau a dispoziţiei 
este însoţită de săvârşirea infracţiunii.“ Despre refuzul de a executa un asemenea 
ordin sau dispoziţie poliţistul este obligat să anunţă, ocolind rangurile de serviciu 
obişnuite, Comandantului Principal al Poliţiei.

În ceea ce priveşte ex-URSS, atunci procesul de restabilire în ea a consolidării 
legislative a bazei doctrinei examinate în teza dată, decurgea foarte dificil, inclusiv 
din cauza luptei politice foarte acute desfăşurată în ţară, care se petrecea pe funda-
lul creşterii accelerate a spiritelor naţionale, care au dus în rezultat la dezintegrarea 
URSS ca ţară federativă (pe bază naţională).

Este vorba anume de restabilirea reglementării legislative a bazelor şi odinei de 
neîndeplinire a ordinului ilegal, întrucât există deja o experienţă naţională cu privire 
la asemenea reglementare.

1 Dziennik Ustaw, Warzava, 1990, nr.30, Poz. 179, citat după Артамонов Н.В., Орлов Г.В., 
Проблемы правового статуса военнослужащих СССР // Советское государство и право, 
1990, nr.11, pag.51.
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Vom menţiona, că încă în „articolele militare“ din timpul lui Petru I se explica, 
că executării este supus doar ordinul „cuviincios şi util statului“. Statutul disciplinar 
al Armatei Roşii Muncitoreşti-ţărăneşti din anul 1919, impunea subalternul să nu 
execute ordinul vădit infracţional şi să raporteze imediat despre aceasta la coman-
dă. Şi Statutul disciplinar provizoriu din 1925 conţinea o condiţie de neexecutare a 
ordinului vădit infracţional al comandantului1.

De asemenea prezintă interes experienţa reglementării juridico-legale a activităţii 
miliţiei sovietice.

Aşa în conformitate cu §7 al decretului „ВЦИК“ al RFSR din 10 iunie 1920 
„Despre miliţia muncitorească-ţărănească (Regulament)“2 în miliţie s-a introdus 
disciplina militară şi subordonarea, totodată miliţia se conducea de statutele şi dis-
poziţiile, adoptate pentru Armata Roşie. În p.1 al Regulamentului despre serviciul 
în miliţia muncitor-ţărănească, aprobat prin decretul „ВЦИК“ şi СНК“ al RFSSR 
din 25 septembrie 19253, era prevăzut special, că lucrătorul miliţiei care a primit un 
ordin vădit infracţional, este obligat, neexecutându-l, să raporteze imediat următo-
rului şef superior, în ordinea subordonării şi în cazuri necesare să comunice despre 
aceasta organului guvernamental corespunzător, conducându-se de necesitatea de a 
preîntâmpina rapid o eventuală infracţiune4. Dacă însă, ordinul primit, după părerea 
lucrătorului miliţiei, nu era totuşi infracţional, dar cu toate acestea necorespunzător 
prevederilor legale, atunci el, miliţianul, se obliga să raporteze despre aceasta şefului, 
care a dat ordinul, şi după confirmarea ordinului — să-l îndeplinească. La îndepli-
nirea întocmai de către lucrătorul miliţiei a ordinului, dat de şef la serviciu, ultimul 
trebuia singur să răspundă pentru consecinţele ordinului său, în afară de cazul de 
executare a ordinului infracţional, când împreună cu şeful care a dat ordinul, răspun-
derea o purta de asemenea şi subalternul, care l-a executat5. În conformitate cu p.33 
a Regulamentului miliţiei muncitoreşti-ţărăneşti, adoptat prin Hotărârea „СНК“ a 

1 Артамонов Н.В., Орлов Г.В., Проблемы правового статуса военнослужащих СССР // 
Советское государство и право, 1990, nr.11, pag.51.

2 Сборник законодательства РСФСР, 1920, nr. 79, pag. 371.
3 Сборник законодательства РСФСР, 1925, nr. 68 pa. 539.
4 Responsabilitatea de a îndeplini toate ordinele şi dispoziţiile de serviciu a şefilor săi, în afa-

ră de acelea infracţionale, era inclus în textul declaraţiei, pe care o dădea fiecare, care se 
încadra în serviciu în miliţie. În conformitate cu p.17 al Statutului disciplinar al miliţiei 
muncitoreşti-ţărănească, aprobată de „КВД„ la 7 iulie 1926, in coordonare cu „Наркомюст 
РСФСР“, „Наркомтруд РСФСР“ и „ВЦСПС“, despre primirea ordinului, care dispune să 
se săvârşească un act criminal, colaboratorul miliţiei era obligat să raporteze imediat despre 
aceasta următorului şef superior în ordinea subordonării sau organului de supraveghere al 
procuraturii sau din lipsa acestora, să declare preşedintelui sau unui membru celui mai apropiat 
comitet executiv, în Действующие распоряжения милиции. 2-е издание, Moscova, 1928, 
pag. 515—521.

5 Situaţia dată a fost redată în p.14 al Regulilor serviciului interior al miliţiei, aprobate de 
„HKВД“ la 5 martie 1926. în Действующие распоряжения милиции, 1926, pag. 466—483, 
dar nu este inclusă în Statutul Disciplinar din 1926.
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URSS din 25 mai 19311, lucrătorilor miliţiei li se interzicea să îndeplinească nu numai 
ordinele infracţionale, dar şi oricare alte ordine de serviciu ale şefilor săi, evident 
ilegale. Subalternul, care încălca interdicţia absolută de a îndeplini ordinul evident 
ilegal, purta răspundere pentru aceasta împreună cu şeful care a dat ordinul.

În rezultat, dispoziţia cu caracter democratic despre neîndeplinirea ordinului 
ilegal a fost exclusă din actele normative de drept, care reglementau întrebările dis-
ciplinei în „detaşamentelor înarmate“ ale puterii de stat. Statul totalitar avea nevoie 
de o subordonare totală a executorilor.

Rolul de catalizator de căutare, de către puterile democratice din mijlocul anilor 
80, a soluţiilor de rezolvare a reglementării îndeplinirii legale a ordinului, l-a jucat 
aplicarea forţei de către armată şi organele de drept împotriva demonstranţilor 
într-un şir de oraşe ale ex-URSS (Alma-Ata, Tbilisi, Bacu, Vilinus etc.), ce a dus la 
nenumărate victime şi a stârnit discuţii înverşunate în republici aparte şi în URSS 
în întregime, referitor la legalitatea şi oportunitatea acţiunilor întreprinse. S-a con-
ştientizat existenţa lacunelor în reglementarea legislativă a multor întrebări ce ţin de 
activitatea forţelor de menţinere a ordinii publice în condiţiile democraţiei.

De exemplu, în Hotărârea Congresului deputaţilor norodnici a URSS din 24 decem-
brie 1989, în discursul Comisiei de cercetare a evenimentelor ce au avut loc în or. Tbilisi 
la 9 aprilie 1989, se atrăgea atenţie la „lipsa unei reglementări legislative precise a ordinii 
şi practicii de folosire a forţelor armate pentru rezolvarea conflictelor interne“2.

Totuşi, legislativul unional aşa şi nu a găsit de cuviinţă să includă o normă spe-
cială, care să reflecte doctrina „baionetelor inteligente“, în noile Baze ale legislaţiei 
penale a Uniunii RSS şi republicilor sovietice.3

Asemenea normă lipsea şi în astfel de acte unionale, adoptate cu scopul regle-
mentării activităţii forţelor de menţinere a ordinii publice, cum ar fi Legea URSS din 
26 martie 1990, „Despre obligaţiunile şi drepturile organelor interne a Ministerului 
afacerilor interne a URSS la menţinerea ordinii publice“4, Legea URSS din 6 martie 
1991 „Despre miliţia sovietică“5 şi Legea URSS din 16 mai 1991 „Despre organele 
securităţii de stat în URSS“6.

În reglementarea unională a relaţiilor militare, până în ultimul timp conti-
nua să domine regula (deşi cu evidenţa principiului general al legalităţii — art.4 al 

1 Сборник законодательства СССР, 1931 nr. 33, pag. 247.
2 Buletinul Congresului deputaţilor norodnici ai URSS şi Sovietului Suprem al URSS, 1989, nr. 

29, art. 578.
3 Buletinul Congresului deputaţilor norodnici ai URSS şi Sovietului Suprem al URSS, 1991 nr. 

30, art. 862.
4 Buletinul Congresului deputaţilor norodnici ai URSS şi Sovietului Suprem al URSS, 1990, nr. 

14, art. 133.
5 Buletinul Congresului deputaţilor norodnici ai URSS şi Sovietului Suprem al URSS, 1991, nr. 

12, art. 319.
6 Buletinul Congresului deputaţilor norodnici ai URSS şi Sovietului Suprem al URSS, nr. 22, art. 

630.
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Constituţiei URSS), expusă şi în art. 6 al Statutului disciplinar al Forţelor Armate 
a URSS1: „Ordinul comandantului (şefului) — este lege pentru subalterni. Ordinul 
trebuie să fie îndeplinit necondiţionat, exact şi în termen“.

Totuşi, unul din ultimele acte ale Preşedintelui URSS, emis cu puţin timp înainte 
de destrămarea URSS, art. 6 al Statutului a fost puţin corectat. Din text a fost exclusă 
dispoziţia cu privire la faptul, că ordinul şefului este lege pentru subalterni, şi este 
adăugat, că comandantul (şeful) poartă răspundere pentru legalitatea ordinului dat 
de el şi consecinţele executării lui. În afară de aceasta, militarul a obţinut dreptul 
de a „concretiza conţinutul ordinului şi ordinea de executare a lui“2.

În actele normative de drept unionale, care reglementează activitatea organelor 
afacerilor interne, în care este stabilită disciplina militară, regula „ordinul şefului-lege 
pentru subaltern“ este exprimată de asemenea destul de clar.

În textul Jurământului efectivului de rând şi de conducere a organelor afacerilor 
interne3, se conţinea jurământul de a îndeplini necondiţionat cerinţele ordinelor.

În Statutul disciplinar al organelor afacerilor interne4 era prevăzut, că ordinul şefului 
trebuie să fie îndeplinit necondiţionat, exact şi în termen (art.10). O situaţie analogică 
se conţinea şi în p.8 al Statutului serviciului interior al organelor afacerilor interne5.

Constatând insuficienţa vizibilă a reglementării legislative unionale a întrebărilor 
privind răspunderea pentru darea ordinului ilegal şi îndeplinirea lui (dar în prezenţa 
unor obligaţiuni definite internaţionale de drept ale URSS în această privinţă6), e 
necesar de menţionat şi studierea ştiinţifică slabă a acestor probleme. Aceasta se 
poate de arătat pe exemplul comentariului la art. 2 al Legii URSS din 1958 despre 
răspunderea penală pentru infracţiunile militare7 (art. 238 C.pen. al RFSSR şi articolele 
corespunzătoare în C.pen. ale altor republici), în care, se stabileşte răspunderea pentru 
aşa infracţiune militară, considerată gravă, cum ar fi nesupunerea. În unele publicaţii 

1 Aprobat prin Decretul Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 30 iulie 1975 (Buletinul 
Sovietului Suprem al URSS. 1975 nr. 33. art. 495)

2 Decretul Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 13 decembrie 1991 „Despre introduce-
rea modificărilor în Statutul disciplinar a Forţelor armate a URSS“ // Buletinul Congresului 
deputaţilor norodnici ai URSS şi Sovietului Suprem al URSS. 1991 nr. 51, art. 1483. Este de 
menţionat că în proiectul Decretului dat, întocmit în Ministerul apărării al URSS, se pre-
vedea, după comunicatele de presă, interdicţia directă asupra îndeplinirii ordinelor evident 
infracţionale, Известия, 25 octombrie 1991.

3 Aprobat prin Decretul Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 23 octombrie 1973 (Bu-
letinul Sovietului URSS, 1973. nr. 43. art. 603).

4 Aprobat prin Decretul Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 3 mai 1984 (Buletinul 
Sovietului URSS, 1984. nr. 19. art. 342).

5 Aprobat prin Ordinul MAI al URSS din 6 martie 1979, nr. 80.
6 Convenţia împotriva torturilor şi patru convenţii de la Geneva din 1949 despre apărarea victi-

melor de război // Culegerea de tratate în vigoare, înţelegeri şi convenţii, încheiate de URSS 
cu ţările străine. Ediţia XVI. Moscova, 1957.

7 Buletinul Sovietului Suprem al URSS, 1959. nr. 1, art. 10; 1973. nr. 48. art. 679; 1983 nr. 51 
art. 784.
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întrebarea despre neândeplinirea ordinului ilegal este în general trecută cu tăcerea1, în 
altele se conţinea observaţia generală, că „statul protejează doar asemenea ordine ale 
şefului, care se dau în ordinea serviciului şi în interesele lui“2, şi doar în puţine lucrări 
se vorbea despre răspunderea pentru darea şi executarea ordinului infracţional3.

Cu toate acestea, autorii proiectului Legii URSS „Despre statutul militarilor“4 au 
formulat în art.27 norma despre obligaţiunea militarilor de a se supune necondiţionat 
comandanţilor (şefilor), exact şi în termen să îndeplinească ordinele şi dispoziţiile, 
în afară de cele infracţionale. Totuşi aici apare o întrebare: oare alte ordine ilegale, 
în afară de cele infracţionale, trebuie să se execute?

Mai multe schimbări pozitive au avut loc în legislaţiile republicane. Aşa, la ela-
borarea în unele republici a legilor cu privire la miliţie (poliţie), în ele au fost incluse 
normele de neîndeplinire a ordinelor ilegale. Prima ţară care a făcut aceasta a fost 
Estonia, care în Legea din 20 septembrie 1990 „Despre poliţie“5 reglementează că 
„în cazul când colaboratorului de poliţie i s-au dat ordine sau dispoziţii ce contravin 
legii, atunci el se conduce de lege“ (art.20 p.5) şi că îndeplinirea ordinului sau dispo-
ziţiei ilegale nu eliberează colaboratorul poliţiei de răspundere (art.21 p.2). Dispoziţii 
asemănătoare au fost introduse mai apoi în legile, adoptate în unele republici, care 
intrau în componenţa URSS6.

Nu a fost trecută cu atenţia această întrebare nici în legislaţia rusă.
În conformitate cu Legea Federaţiei Ruse din 18 aprilie 1991 „Despre miliţie“7 

la primirea ordinului sau indicaţiei, care evident contravine legii, lucrătorul miliţiei 
trebuie să se conducă de lege (art.25 alin.3)8.

1 Комментарий к Уголовному Кодексу РСФСР, Москва, 1984, art. 485—487.
2 А. Горный, Соцзаконность и военный правопорядок, Москва, 1973, pag. 95; Командиру 

о военном уголовном законодательстве Москва, 1983, pag. 36
3 А. Горный, Закон об уголовной ответственности за воинские преступления, Коммен-

тарий, Moscova, 1986. pag. 25.
4 Советское государство и право, Москва, 1990. nr. 1, pag. 51—60.
5 Buletinul Republicii Estonia, 1990. nr. 10, art. 113.
6 Spre exemplu, art. 40 Legii lituaniene din 11 decembrie 1990 „Despre poliţie„ // Buletinul 

Sovietului Suprem şi Guvernului Republicii Lituaniene. 1991 nr. 2, art. 22; art. 24 al Legii 
bieloruse din 26 februarie 1991 „Despre poliţie“ // Buletinul Sovietului Suprem al RSS Bie-
loruse. 1991, nr. 13, art. 150.

7 Buletinul Congresului deputaţilor norodnici a RFSSR şi Sovietului Suprem al RFSSR. 1991, 
nr.16, art.503.

8  O normă analogică se conţine şi în p. 4 art.15 al Legii FR din 8 iulie 1992 „Despre organele 
federale a securităţii de stat“ // Buletinul Congresului deputaţilor norodnici a Federaţiei Ruse 
şi Sovietului Suprem al Federaţiei Ruse. 1992, nr. 32, art. 1871. Mai amplu, după părerea 
noastră, sunt formulate dispoziţiile art. 11 a Legii Republicii Kazahstan din 23 iunie 1992 
„Despre organele afacerilor interne ale Republicii Kazahstan“: „În cazul, când lucrătorului 
organelor afacerilor interne i s-au dat ordine şi dispoziţii care evident contravin legii, el se 
conduce de lege şi se află sub protecţia ei. Îndeplinirea conştientă a ordinului sau dispoziţiei 
ilegale nu-l eliberează pe colaboratorul afacerilor interne de răspundere. Răspundere pentru 
ordinul ilegal, dispoziţie, poartă de asemenea persoana cu funcţii de răspundere care l-a dat.“ 
(Consiliul Kazahstanului, 17 iulie 1992).
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În conformitate cu art.14 alin.3 al Legii din 13 martie 1992 despre activitatea operativă 
de investigare în Federaţia Rusă la primirea ordinului sau indicaţiilor ce contravin legii, 
persoana cu funcţie de răspundere a organului, care realizează activitatea de investigare 
operativă, „este obligată să se conducă de lege, iar dacă are motive să presupună, că în 
rezultatul executării ordinului sau indicaţiei poate sau putea fi săvârşită o infracţiune — 
să comunice despre aceasta în organele superioare sau procuratură“1.

Însă, spre deosebire de legislaţia anterioară, interdicţia directă de a executa or-
dinele ilegale nu este inclusă în Legea din 24 septembrie 1992 despre forţele interne 
ale Ministerului Afacerilor Interne a Federaţie Ruse.2

Mai târziu, în anul 1996, în Noul Cod Penal, legiuitorul rus a introdus art.42, 
care indică că executarea ordinului sau dispoziţiei, în anumite împrejurări descrise în 
dispoziţia acestui articol, serveşte drept cauză ce înlătură caracterul penal al faptei.3

Mai mult ca atât, obligaţiunea de neexecutare a ordinului infracţional intră acum în 
numărul obligaţiunilor constituţionale ale cetăţenilor Rusiei. Art.67/4 alin.(3), introdus 
în Constituţia Federaţiei Ruse prin Legea din 21 aprilie 19924, stipulează: „Îndeplinirea 
ordinului vădit infracţional atrage după sine răspunderea conform legii“5.

Evident, că întărirea normativă de drept a dispoziţiilor generale a doctrinei 
„baionetelor inteligente“ nu rezolvă, de sinestătător toate problemele.

După cum se cunoaşte, practica de pronunţare şi executare a hotărârilor, in-
dicaţiilor şi ordinelor ilegale a luat în ţara noastră proporţii, care ameninţă însăşi 
statul, mai ales în condiţiile de criză a sistemului de drept, apariţia tristă a căreia 
este aşa numita „luptă a legilor“, şi de asemenea nivelul extrem de scăzut al culturii 
juridice atât a cadrelor de conducere, cât şi a executorilor.

Evident, că în mare măsură comportamentul conformist al executorilor (subal-
ternilor) este întemeiat şi pe mecanismul înapoiat al protecţiei lor de drept, împotriva 
posibililor urmăriri din partea şefilor, pentru nesupunerea juridică întemeiată6.

1 Buletinul Congresului deputaţilor norodnici a Federaţiei Ruse şi Sovietului Suprem al Fede-
raţiei Ruse. 1992, nr.17, art.892; nr. 33, art.1912.

2 Buletinul Congresului deputaţilor norodnici a Federaţiei Ruse şi Sovietului Suprem al Fede-
raţiei Ruse. 1992. nr. 42 art. 2333.

3  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами 
и судебной практикой, sub redacţia I.K. Volcov, Rostov pe Don, 2002, pag. 96—97.

4 Buletinul Congresului deputaţilor norodnici a Federaţiei Ruse şi Sovietului Suprem al Fede-
raţiei Ruse. 1992, nr. 20, art. 1084.

5 În comparaţie cu această dispoziţie, pierde esenţial formularea p.4 al art. 20 al proiectului 
Constituţiei, elaborat de mişcarea rusă a reformelor democratice: „Neexecutarea ordinului 
evident infracţional — este dreptul cetăţeanului“ // Constituţia Federaţiei Ruse: Proiect. Mos-
cova, 1992. Evident, că neexecutarea ordinului evident ilegal, şi ci atât mai mult infracţional, 
trebuie să fie nu un drept, ci o datorie a cetăţeanului. 

6 Deşi nu putem ca să nu menţionăm tendinţa de întărire a asemenea mecanisme, exemplu de 
care sunt articolele 27 şi 28 a Legii ruseşti „Despre miliţie“, în conformitate cu care colaboratorii 
miliţiei au căpătat dreptul la protecţia judiciară în cazul concedierii şi dreptul de a se asocia 
în sindicate.
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La întrebuinţarea în practică a doctrinei examinate, apare un şir de întrebări, ce 
ţin în primul rând de aprecierea legalităţii ordinului dat. Aprecierea juridică a oricărui 
act normativ de drept sau cu privire la drept — este un proces de meditare, cu caracter 
subiectiv, şi rezultatele lui depind mult de nivelul general de dezvoltare şi conştiinţa (dar 
prin urmare, şi de pregătirea juridică) executorului, de capacităţile lui de a interpreta corect 
acest act şi de a stabili o conexiune între conţinutul ei şi dispoziţiile juridice în vigoare.

Urmează a considera corectă dispoziţia legislativă, că ilegalitatea ordinului tre-
buie să fie evidentă.

Totodată apare întrebarea: ilegalitatea ordinului trebuie să fie evidentă pentru 
executorul dat, pentru oricare colaborator de o categorie anume în structura de stat, 
din care face parte el (FA, OAI, securitatea de stat, procuratură etc.), sau în general 
pentru cetăţeanul mediu raţional?

În opinia noastră, trebuie de orientat la nivelul conştiinţei de drept a colabo-
ratorilor structurii autoritare date: poarte fi supus răspunderii penale acela, care 
conştientiza sau trebuia să conştientizeze ilegalitatea ordinului îndeplinit de el.

Mai apare o întrebare: trebuie executorul să aprecieze legalitatea cerinţelor doar 
a ordinului primit de el sau urmează să analizeze la obiectul legalităţii şi documentele 
(inclusiv şi cele normative de drept), pe baza cărora s-a emis acest ordin?

Aceasta poate fi un lanţ lung de acte, inclusiv legislative, ascendente la Constituţie. 
Nu este oare obligat executorul cu aşa o analiză să reiasă din prezumţia legalităţii 
actelor normative de drept, până ce alta nu va fi stabilită de către organele abilitate 
cu aceasta, de exemplu, în ordinea supravegherii şi controlului departamental sau 
extradepartamental (procuraturii, judecătoresc, constituţional)?

Şi toate acestea nu sânt întrebări abstract-teoretice. Să luăm ca exemplu, acţiunile 
miliţiei moscovite în timpul evenimentelor cunoscute din august 1991. Puteau oare 
colaboratorii de rând ai miliţiei să aprecieze legalitatea ordinului parvenit de a asigura 
respectarea orei de comenduire, introdusă în Moscova, în afara contextului situaţiei şi 
fără analiza altui număr mare de acte care aveau legătură cu cauza (ordinelor cores-
punzătoare ale şefilor DRMI şi DGMI a Moscovei, comandantului capitalei, conducerii 
MAI a RFSSR şi MAI a URSS, hotărârile Preşedintelui şi Sovietului Suprem al Rusiei, 
documentele Comitetului de stat pe situaţii excepţionale, şi în sfârşit, decretul vice-pre-
şedintelui de intrare în executarea obligaţiunilor Preşedintelui URSS)? Este evident, că 
în condiţiile parvenirii informaţiilor contradictorii despre soarta Preşedintelui URSS, 
lipsa unei proceduri constituţionale de stabilire a faptului de incapacitate a preşedin-
telui de îndeplinire a funcţiilor sale şi ordinii de intrare a vice-preşedintelui în funcţia 
preşedintelui, şi de asemenea conflictul de cerinţe, reieşite din actele diferitor instanţe 
superioare, inclusiv referitor la subordonarea DGMI a Moscovei, şi din punctul de vedere 
al analizei juridico-formale, de rezolvat problema apărută în faţa colaboratorilor miliţiei 
moscovite era un lucru deloc uşor, după cum s-a menţionat de mai multe ori1.

1 Spre exemplu: Maximov V., Când poliţistul refuză să îndeplinească ordinul // Justiţia sovietică, 
1991, nr.17, pag.12.
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Dar, prima analiză juridică oficială mai mult sau mai puţin amănunţită a situaţiei 
a apărut de facto la sfârşitul evenimentelor1.

Ca o necesitate imperioasă se prezintă consolidarea normativă de drept a unei 
proceduri speciale de contestare de către executor a legalităţii ordinului. Asemenea 
procedură formală trebuie să prezinte în sine dimensiuni relative în timp şi împăr-
ţită în anumite etape de rezolvare a situaţiei de conflict în interesele serviciului şi 
protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanei, care pot fi încălcate în cazul executării 
ordinului ilegal.

Asemenea experienţă există, de exemplu, în Franţa. Ne vom referi la art.17 al 
Codului Naţional al eticei poliţiei, aprobat la 18 martie 1986, prin Decretul Prim-mi-
nistrului Franţei: „Subalternul este obligat să execute dispoziţiile şefului, cu excepţia 
cazurilor, când ordinul dat este evident ilegal şi poate să ameninţe vreunui interes 
public. Dacă subalternul presupune, că are de afacere cu un astfel de ordin, el trebuie 
să înştiinţeze şeful care a dat ordinul despre obiecţiile sale, indicând clar la aceea, 
ce anume consideră el ilegal în ordinul contestat“.

Dacă la confirmarea ordinului, subalternul, necătând la explicaţiile sau inter-
pretarea făcută de el, continuă să-l conteste, el raportează despre aceasta primului 
şef superior, la care va putea să se adreseze. Dezacordul subalternului trebuie să fie 
luat în consideraţie.

Fiecare, care nu va corespunde cerinţelor indicate mai sus de refuz a îndeplinirii 
ordinului, atrage răspunderea persoanei participante în cauză“2.

Aşadar, neîndeplinirea ordinului va fi legală, dacă el va fi evident ilegal şi poate 
să pună în pericol grav vreun interes public3. Ajungând la aşa concluzie, subalternul 
este obligat să declare hotărât şefului despre ilegalitatea ordinului primit şi să aducă 
mărturii de compromitere evidentă a ultimului cu oarecare dispoziţie a Constitu-
ţiei sau cu alt act legislativ sau reglementar. Această dispoziţie este îndreptată spre 
prevenirea refuzului neîntemeiat de a executa ordinul primit.

Menţionăm blândeţea formulării, care determină acţiunile şefului superior (ori-
cărui, dar nu numai următorului după ierarhie), la care trebuie să vină în procedură 
rezolvarea controversei: dezacordul subalternului trebuie să fie luat în vedere. Între 
timp, şefului ca şi cum i s-ar recomanda să nu-l „frângă“ pe executorul îndârjit, 
dându-i acestuia ordin definitiv ca să se supună (ceea ce în principiu nu facilitează 
executarea conştiincioasă şi raţională a ordinului), dar în interesele cauzei să încre-
dinţeze executarea altei persoane, pornind după necesitate pe faptul nesupunerii 
procedură disciplinară sau penală.

1 Concluzia Comitetului Sovietului Suprem al URSS pentru legislaţie şi ordine de drept din 22 
august 1991 la documentele Comitetului de stat pentru situaţii excepţionale // Известия, 22 
august 1991, nr.200. 

2 Porra S., Paoli C. Code annote de deontologie policiere, Paris, 1991. p.1-7.
3 Totodată noţiunea „interes public“ cuprinde şi protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanei, 

fixate în Constituţia Franţei.
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Procedură dată poate să se întrerupă la orice etapă a ei: când ordinul contestat va 
fi anulat sau modificat de şeful care la dat, ori de cei superiori, sau dacă subalternul 
va ceda argumentelor conducerii.

Fixarea juridică a temeiurilor legale de nesupunere şi procedurii de contestare a 
ordinului ilegal, îi disciplinează atât personalul de conducere, cât şi pe cel executiv 
în planul temeiniciei juridice a acţiunilor sale, şi de asemenea facilitează întărirea 
protecţiei de drept, disciplinei conştiincioase, sporirea răspunderii personale şi pră-
buşirii stereotipurilor de conformare a comportamentului executorilor.

Este raţional să se folosească mai mult practica naţională şi internaţională de 
realizare a doctrinei „baionetelor inteligente“, adică reglarea normativă de drept (mai 
întâi de toate — la nivelul legii) temeiurilor şi ordinii de neexecutare a ordinelor şi 
dispoziţiilor ilegale.

În primul rând este necesar de constatat (inclusiv în Legea serviciului public):
1. interdicţia absolută de executare a ordinului (dispoziţiei) evident ilegale, dar 

nu numai a celui infracţional;
2. procedura de contestare de către executor a legalităţii ordinului, incluzând 

obligaţiunea sa de a anunţa despre primirea a asemenea ordin nu numai un 
oarecare şef superior, dar în cazuri necesare organul corespunzător de supra-
veghere şi control din afară (extradepartamental);

3. măsuri efective de răspundere pentru darea şi executarea ordinului ilegal, şi 
de asemenea pentru refuzul neîntemeiat de a executa ordinul (dispoziţia). 
Pentru a cultiva populaţiei sentimentul de stimă faţă de drept şi lege, este 
necesar mai întâi de toate de a înlătura nihilismul de drept şi încălcările de 
lege în structurile puterii de stat şi departamente. Pentru aceasta este necesar, 
printre altele, o cercetare mai aprofundată a teoriei neîndeplinirii ordinului 
ilegal.


