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PRELIMINARII
La nivelul actual de dezvoltare a societății contemporane, colaborarea
internațională în diverse domenii între statele suverane şi egale în drepturi devine
o realitate incontestabilă, impusă de necesități obiective. Republica Moldova nu este
în afara acestor preocupări şi procese, dimpotrivă – pe parcursul anilor, a reuşit săşi creeze o anumită imagine pe plan internațional, devenind membră a numeroase
organizații internaționale. În același timp, odată cu deschiderea frontierelor, proces
amplificat de fenomenul globalizării, statul nostru se confruntă cu provocări precum migrația masivă, securitatea şi lupta contra delicvenţei internaţionale, ceea ce
îl obligă să adopte mecanisme juridice care să-i permită acţiuni extrateritoriale în
exercitarea jurisdicţiei, cu respectarea suveranităţii statelor, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Interesată să-şi armonizeze legislația şi modul de înfăptuire a justiției cu standardele europene, Republica Moldova şi-a proiectat clar vectorul spre integrare europeană, exprimându-şi consimțământul de a fi parte la instrumentele internaționale
în materia asistenței juridice internaționale. Acest fapt a sporit consolidarea politicii
sale de dezvoltare a relațiilor de colaborare cu toate țările lumii, de promovare a unui
climat de pace şi securitate, de reprimare a oricăror forme de criminalitate şi fraudă
a legii. Contribuția practicii noastre convenționale la practica generală în materia
asistenței juridice reflectă şi subliniază încă o dată dorința Republicii Moldova de
a-și dezvolta progresiv relațiile de colaborare juridică cu alte state în scopul apărării drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului. Totodată, posibilitățile de
cooperare în domeniul asistenței juridice internaționale s-au diversificat: au apărut
noi inițiative de coordonare la nivel european a problematicii transfrontaliere, iar
construcția comunitară s-a îmbogățit cu noi instituții, precum EUROJUST, care contribuie la îmbunătățirea cooperării între autoritățile competente ale statelor membre,
în special prin facilitarea examinării solicitărilor de asistență juridică reciprocă la
nivel european şi a cererilor de extrădare.
Prin urmare, dat fiind faptul că asistența juridică internațională reprezintă un sistem de proceduri organizațional-juridice apărute în cadrul relațiilor internaționale,
prin intermediul căruia se realizează colaborarea dintre state în domeniul acordării
asistenței juridice reciproce în relațiile civile, familiei, sociale sau penale, susceptibile
să afecteze interesele persoanelor fizice sau juridice – resortisanți ai unui stat contractant aflați pe teritoriul altui stat, instituția reclamă profesionişti calificați, deoarece realizarea cu succes a solicitărilor de asistență va determina, în ultimă instanță,
prestanța, imaginea şi gradul culturii juridice în statul nostru.
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Noțiunea de asistență juridică internațională îmbracă două accepțiuni: una mai
restrânsă – asistență juridică cu caracter judiciar, acordată de către organele judiciare
din diferite state în cursul procesului judiciar, manifestată prin efectuarea sau trimiterea actelor procedurale necesare în cadrul acelui proces, şi alta mai largă – orice
asistență juridică oferită. De aici și apare deseori o terminologie diferită: asistență
judiciară, pentru prima accepție, şi asistență juridică, pentru cea de a doua.
Dificultatea cotidiană cu care se confruntă funcționarii instituțiilor responsabile
de prestarea asistenței constă în lărgirea cercului solicitanților şi destinatarilor cooperării juridice internaționale: tot mai multe tratate internaționale autorizează persoanele fizice şi juridice să reclame direct în state străine asistență juridică. Mai mult,
criminalitatea internaţională capătă o amploare tot mai mare, ceea ce solicită o cooperare juridică internaţională în materie penală mai productivă, ca mijloc eficient
pentru combaterea acestui fenomen. Statele lumii, inclusiv Republica Moldova, sunt
chemate să colaboreze constructiv pentru a preveni și combate formele de criminalitate, în conformitate cu legislaţia lor internă şi folosind mecanismele internaţionale
cu scop de a culege informaţiile necesare instituţiilor abilitate şi guvernelor pentru
prevenirea şi eliminarea acestor infracţiuni, cu urmărirea şi extrădarea persoanelor
care le-au comis.
Cele 50 de tratate internaționale la care Republica Moldova este parte incluse
în volumul dat cuprind aspecte civile – acte de procedură, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti, acte de stare civilă, materie succesorală, obținerea
pensiei alimentare, încuviințarea adopției, precum şi aspecte penale – acte de procedură, transferul persoanelor condamnate, extrădarea, transferul de proceduri penale, recunoaşterea şi executarea hotărârilor penale străine etc. Fiecare aspect evocă
fundamentul juridic potrivit căruia se realizează asistența, modul de legătură între
autoritățile responsabile, limba de comunicare, conținutul, forma cererii de solicitare
a asistenței şi procedura propriu-zisă de examinare a solicitărilor.
În acest context, avem convingerea că prezenta culegere va răspunde necesităților
judecătorilor și procurorilor în procesul realizării cooperării juridice internaționale
a Republicii Moldova cu statele semnatare.
Coordonatorii culegerii

Capitolul I
TRATATE UNIVERSALE
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1. CONVENŢIA PRIVIND PROCEDURA CIVILĂ
Semnată la: Haga, 1 martie 1954.
Ratificată prin: Hotărârea Parlamentului RM nr.1136-XII din 04.08.92.
În vigoare pentru RM: din 3 noiembrie 1993.
Statele semnatare ale prezentei Convenţii,
Dorind să aducă Convenţiei din 17 iulie 1905, privind procedura civilă, îmbunătăţirile rezultate din experienţă,
Au hotărât să încheie o nouă Convenţie în acest scop şi au convenit asupra următoarelor dispoziţii:

I. Comunicarea de acte judiciare şi extrajudiciare
Articolul 1
În materie civilă sau comercială, notificările de acte destinate persoanelor, care
se află în străinătate, se vor face în statele contractante la cererea consulului statului solicitant, adresată autorităţii, care va fi desemnată de statul solicitat. Cererea,
conţinând indicarea autorităţii de la care emană actul transmis, numele şi calitatea
părţilor, adresa destinatarului, natura actului respectiv, trebuie să fie redactată în
limba autorităţii solicitate. Această autoritate va trimite consulului actul probator al
notificării sau al împrejurării, care a împiedicat-o să satisfacă cererea.
Toate dificultăţile, care se vor ivi cu prilejul cererii consulului, vor fi reglementate pe cale diplomatică.
Fiecare Stat Contractant poate să declare, printr-o comunicare adresată celorlalte State Contractante, că înţelege ca cererea de notificare care urmează să se efectueze
pe teritoriul său, conţinând menţiunile indicate în alineatul 1, să-i fie adresată pe cale
diplomatică.
Dispoziţiile de mai sus nu interzic ca două state contractante să cadă de acord
pentru a admite comunicarea directă între autorităţile lor competente.
Articolul 2
Notificarea se va face prin grija autorităţii competente conform legilor statului
solicitat. Această autoritate, în afara cazurilor prevăzute în articolul 3, se va putea
mărgini să efectueze notificarea prin remiterea actului destinatarului care îl acceptă
de bună voie.
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Articolul 3
Cererea va fi însoţită de actul care urmează a fi notificat în dublu exemplar.
Dacă actul care urmează să fie notificat este redactat fie în limba autorităţii solicitate, fie în limba convenită între cele două state interesate, sau dacă este însoţit de
o traducere în una din aceste limbi, autoritatea solicitată, în cazul în care preferinţa
îi va fi exprimată în cerere, va face să se notifice actul în forma prevăzută în legislaţia sa internă privind efectuarea notificărilor similare, sau într-o formă specială, cu
condiţia ca ea să nu contravină acestei legislaţii. Dacă o asemenea preferinţă nu a fost
exprimată, autoritatea solicitată va căuta mai întâi să efectueze remiterea în condiţiile prevăzute în articolul 2.
În lipsa unei înţelegeri contrare, traducerea, prevăzută în alineatul precedent, va
fi certificată pentru conformitate de către agentul diplomatic sau consular al statului
solicitant sau de către un traducător autorizat de statul solicitant.
Articolul 4
Executarea notificării, prevăzute de articolele 1, 2 şi 3, nu va putea fi refuzată
decât dacă statul, pe teritoriul căruia ar trebui să fie făcută, o apreciază ca fiind de
natură să aducă atingere suveranităţii sau securităţii sale.
Articolul 5
Proba notificării se va face fie printr-o dovadă dată şi legalizată a destinatarului,
fie printr-o atestare a autorităţii statului solicitat, constatând faptul, forma şi data
notificării.
Dovada sau atestarea trebuie să se consemneze pe una din copiile actului de
notificat sau să fie anexat acestuia.
Articolul 6
Prevederile articolelor anterioare nu se opun:
1. facultăţii de a adresa actele direct, prin poştă, celor interesaţi care se află în
străinătate;
2. facultăţii, pentru cei interesaţi, de a face să se efectueze notificări direct, prin
grija funcţionarilor ministeriali sau a altor funcţionari competenţi din ţara de reşedinţă;
3. facultăţii, pentru fiecare stat, de a face să se efectueze direct, prin grija agenţilor săi diplomatici sau consulari, notificările destinate persoanelor care se află în
străinătate.
În fiecare din aceste cazuri, facultatea prevăzută nu există decât dacă este admisă de Convenţiile intervenite între statele interesate sau dacă, în lipsa Convenţiilor,
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statul, pe teritoriul căruia notificarea trebuie făcută, nu se opune. Acest stat nu se va
putea opune dacă, în cazurile prevăzute la alineatul 1 nr. 3, actul trebuie să fie notificat fără constrângerea unui resortisant al statului solicitant.
Articolul 7
Notificările nu vor putea da loc rambursării taxelor sau cheltuielilor indiferent
de natura lor.
Totuşi, în lipsa unei înţelegeri contrare, statul solicitat va avea dreptul să ceară
statului solicitant rambursarea cheltuielilor ocazionate de intervenţia unui funcţionar ministerial sau prin folosirea unei forme speciale în cazurile prevăzute de articolul 3.

II. Comisii rogatorii
Articolul 8
În materie civilă sau comercială, autoritatea judiciară a unui Stat Contractant
va putea, conform dispoziţiilor legislaţiei sale, să se adreseze, prin comisie rogatorie,
autorităţii competente a unui alt Stat Contractant pentru a-i cere să facă, în cadrul
competenţei sale, fie un act de cercetare, fie alte acte judiciare.
Articolul 9
Comisiile rogatorii vor fi transmise de consulul statului solicitant autorităţii care
va fi desemnată de statul solicitat. Această autoritate va trimite consulului actul doveditor al executării comisiei rogatorii sau va indica motivele care împiedică executarea.
Toate dificultăţile, care se vor ridica cu ocazia acestei transmiteri, vor fi reglementate pe cale diplomatică.
Fiecare Stat Contractant poate să declare printr-o comunicare adresată celorlalte
State Contractante, că înţelege, că toate comisiile rogatorii, care urmează să se execute pe teritoriul său, să-i fie transmise pe cale diplomatică.
Dispoziţiile precedente nu se opun ca două State Contractante să cadă de acord
pentru a admite transmiterea directă de comisii rogatorii între autorităţile lor competente.
Articolul 10
Dacă nu se comunică altfel, comisia rogatorie trebuie să fie redactată fie în limba
autorităţii solicitate, fie în limba convenită între cele două state interesate, sau ea trebuie să fie însoţită de o traducere făcută în una din aceste limbi şi certificată pentru
conformitate de către un agent diplomatic sau consular al statului solicitant, sau de
către un traducător autorizat de către statul solicitat.
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Articolul 11
Autoritatea judiciară căreia îi este adresată comisia rogatorie va fi obligată să o
efectueze, folosindu-se de aceleaşi mijloace de constrângere ca şi pentru executarea
unei comisii rogatorii a autorităţilor statului solicitat, sau pentru satisfacerea unei
cereri făcute în acest scop de către o parte interesată. Aceste mijloace de constrângere
nu sunt folosite în mod necesar, dacă este vorba de înfăţişarea părţilor în cauză.
Autoritatea solicitantă va fi, dacă ea cere, informată asupra datei şi locului unde
se va proceda la luarea măsurii solicitate, cu scopul ca partea interesată să fie în stare
să o asiste.
Executarea comisiei rogatorii nu va putea fi refuzată decât:
1. dacă autenticitatea documentului nu este stabilită;
2. dacă, în statul solicitat, executarea comisiei rogatorii nu cade în sarcina puterii
judiciare;
3. dacă statul, pe teritoriul căruia executarea urmează să aibă loc, consideră că
aceasta este de natură să-i afecteze suveranitatea sau securitatea.
Articolul 12
În caz de necompetenţă a autorităţii solicitate, comisia rogatorie va fi transmisă,
din oficiu, autorităţii judiciare competente a aceluiaşi stat, în conformitate cu legislaţia acestui stat.
Articolul 13
În toate cazurile în care comisia rogatorie nu este executată de către autoritatea
solicitată, aceasta va informa imediat autoritatea solicitantă, indicând, în cazul articolului 11, motivele pentru care executarea comisiei rogatorii a fost refuzată şi, în
cazul articolului 12, autoritatea la care comisia rogatorie a fost transmisă.
Articolul 14
Autoritatea judiciară care procedează la executarea unei comisii rogatorii va aplica legea ţării sale în ceea ce priveşte formele de îndeplinit.
Totuşi, se va lua în considerare, la cererea autorităţii solicitante, urmarea unei
proceduri speciale, cu condiţia ca aceasta să nu contravină legislaţiei statului solicitat.
Articolul 15
Dispoziţiile articolelor precedente nu exclud facultatea, pentru fiecare stat, de
a executa direct, prin agenţii săi diplomatici sau consulari, comisiile rogatorii, dacă
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Convenţiile intervenite între statele interesate admit sau dacă statul, pe teritoriul
căruia comisia rogatorie trebuie executată, nu se opune.
Articolul 16
Executarea comisiilor rogatorii nu va putea da loc rambursării taxelor sau cheltuielilor, indiferent de natura lor.
Totuşi, dacă nu s-a convenit altfel, statul solicitat va avea dreptul să ceară statului solicitant rambursarea indemnizaţiilor plătite martorilor sau experţilor, ca şi a
cheltuielilor ocazionate de intervenţia unui funcţionar ministerial, devenită necesară
pentru că martorii nu s-au înfăţişat voluntar sau a cheltuielilor rezultate din eventuala aplicare a art. 14, alin. 2.

III. Cautio judicatum solvi
Articolul 17
Nici un fel de cauţiune sau depozit, oricare ar fi denumirea lor, nu pot fi impuse
fie datorită calităţii lor de străin, fie din lipsa domiciliului sau a reşedinţei în ţara
respectivă, naţionalilor unuia din statele contractante, având domiciliul în unul din
aceste state, care vor fi solicitanţi sau intervenienţi în faţa tribunalelor unui alt Stat
Contractant.
Aceeaşi regulă se aplică cauţiunii, care va fi cerută de solicitanţi sau intervenienţi, pentru a garanta cheltuielile judiciare.
Convenţiile, prin care Statele Contractante ar fi stipulat pentru resortisanţii lor
dispensa pentru cautio judicatum solvi sau de plata cheltuielilor judiciare fără condiţia domiciliului, vor continua să se aplice.
Articolul 18
Hotărârile referitoare la cheltuielile judiciare, pronunţate în unul din Statele
Contractante împotriva solicitantului sau intervenientului scutit de cauţiune, de depozit sau plata în virtutea fie a articolului 17, alineatul 1 şi 2, fie a legii statului unde
acţiunea este intentată, vor fi, în urma unei cereri făcute pe cale diplomatică, investite cu formula executorie gratuită de către autoritatea competentă, în fiecare dintre
celelalte State Contractante.
Aceeaşi regulă se aplică hotărârilor judiciare prin care suma cheltuielilor procesului se fixează ulterior.
Dispoziţiile precedente nu se opun ca două State Contractante să cadă de acord,
a permite ca cererea de executare să fie de asemenea făcută direct de către partea
interesată.
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Articolul 19
Hotărârile referitoare la cheltuieli vor fi declarate executorii fără a asculta părţile,
dar sub rezerva recursului ulterior al părţii condamnate, în conformitate cu legislaţia
ţării unde executarea se efectuează.
Autoritatea competentă să hotărască asupra cererii de executare se va limita să
examineze:
1. dacă, conform legii ţării unde condamnarea a fost pronunţată, expedierea hotărârii întruneşte condiţiile necesare pentru a fi autentică;
2. dacă, conform aceleiaşi legi, hotărârea este investită cu putere de lucru judecat;
3. dacă dispozitivul hotărârii este redactat fie în limba autorităţii solicitate, fie
în limba convenită între cele două state interesate, sau dacă este însoţit de o
traducere făcută în una din aceste limbi şi, dacă nu s-a convenit altfel, certificată pentru conformitate de către un agent diplomatic sau consular al statului
solicitant sau de către un traducător autorizat al statului solicitat.
Pentru satisfacerea condiţiilor prevăzute în alineatul 2, numărul 1 şi 2, va fi suficientă fie o declaraţie a autorităţii competente al statului solicitant care să constate
că hotărârea are putere de lucru judecat, fie prezentarea de acte legalizate în formă
cuvenită de natură să stabilească că hotărârea are putere de lucru judecat. Competenţa autorităţilor sus-menţionate va fi, dacă nu s-a convenit altfel, certificată de către cel mai înalt funcţionar în administraţia justiţiei în statul solicitant. Declaraţia şi
certificatul sus-arătate trebuie să fie redactate sau traduse conform regulii cuprinse
în alineatul 2, numărul 3.
Autoritatea competentă să hotărască asupra cererii de exequatur va evalua, dacă
partea cere în acelaşi timp, suma cheltuielilor de atestare, traducere şi legalizare prevăzute în alineatul 2 numărul 3. Aceste cheltuieli vor fi considerate ca şi cheltuieli
judiciare.

IV. Asistenţa judiciară gratuită
Articolul 20
În materie civilă şi comercială, resortisanţii fiecărei Părţi Contractante vor beneficia, în toate celelalte State Contractante, de asistenţă judiciară gratuită ca şi proprii
naţionali, conformându-se legislaţiei statului în care asistenţa judiciară gratuită este
solicitată.
În statele, în care există asistenţă judiciară în materie administrativă, dispoziţiile
din alineatul precedent se aplică în egală măsură afacerilor, aduse în faţa tribunalelor
competente în această materie.
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Articolul 21
În toate cazurile, certificatul sau declaraţia de paupertate trebuie să fie înmânată sau primită de către autorităţile de reşedinţă obişnuită a străinului sau, în lipsa
acestora, de către autorităţile reşedinţei sale actuale. În cazul în care aceste autorităţi
nu ar aparţine unui Stat Contractant şi nu ar primi sau nu ar elibera certificate sau
declaraţii de această natură, va fi suficient un certificat sau o declaraţie eliberate, sau
primite, de către un agent diplomatic sau consular al ţării căreia îi aparţine străinul.
Dacă solicitantul nu îşi are reşedinţa în ţara în care cererea este formulată, certificatul sau declaraţia de paupertate va fi legalizată în mod gratuit de către un agent
diplomatic sau consular al ţării în care documentul trebuie să fie eliberat.
Articolul 22
Autoritatea competentă să elibereze certificatul sau să primească declaraţia de
paupertate, va putea lua informaţii asupra situaţiei materiale a solicitantului de la
autorităţile altor State Contractante.
Autoritatea, împuternicită să hotărască asupra cererii de asistenţă judiciară gratuită, în limitele atribuţiilor sale, îşi păstrează dreptul de a controla certificatele, declaraţiile şi informaţiile care-i sunt furnizate şi, pentru a se edifica pe deplin, poate
cere informaţii complementare.
Articolul 23
Atunci când pauperul se află într-o ţară, alta decât aceea în care asistenţa judiciară gratuită trebuie să fie cerută, cererea sa pentru obţinere de asistenţă judiciară,
însoţită de certificate, declaraţii de paupertate şi, dacă este cazul, de alte acte justificative utile cercetării cererii, va putea fi transmisă, de către consulul ţării sale, autorităţii competente să hotărască asupra cererii în cauză sau autorităţii desemnate de
către statul unde cererea trebuie să fie cercetată.
Dispoziţiile care se conţin în articolul 9 alineatele 2, 3 şi 4 şi în articolele 10 şi 12
de mai sus privind comisiile rogatorii, sunt aplicabile la transmiterea cererilor pentru obţinerea asistenţei judiciare gratuite şi a anexelor lor.
Articolul 24
Dacă beneficiul asistenţei judiciare a fost acordat unui resortisant al unui Stat
Contractant, notificările, oricare ar fi forma lor, relative la procesul său şi care vor fi
făcute într-unul din aceste state, nu vor da naştere nici unei rambursări de cheltuieli
de către statul solicitant statului solicitat.
Aceeaşi soluţie se va aplica şi în ceea ce priveşte comisiile rogatorii, excepţie
făcând indemnizaţiile plătite experţilor.

18

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

V. Eliberarea gratuită a extraselor actelor de stare civilă
Articolul 25
Resortisanţii lipsiţi de mijloace materiale ai unuia dintre Statele Contractante
vor putea, în aceleaşi condiţii ca şi naţionalii, solicita eliberarea gratuită a extraselor
actelor de stare civilă. Actele necesare căsătoriei lor vor fi legalizate fără cheltuieli de
către agenţii diplomatici sau consulari ai Statelor Contractante.

VI. Constrângerea corporală
Articolul 26
Constrângerea corporală fie ca mijloc de executare, fie ca simplă măsură conservatoare, nu va putea fi aplicată, în materie civilă sau comercială, străinilor aparţinând
unui Stat Contractant în cazul în care ea nu va fi aplicabilă propriilor resortisanţi. Un
fapt care poate fi invocat de către un resortisant domiciliat în ţară, pentru a obţine
înlăturarea constrângerii corporale, urmează să producă acelaşi efect în favoarea resortisantului unui Stat Contractant, chiar dacă acest fapt s-a produs în străinătate.

VII. Dispoziţii finale
Articolul 27
Prezenta Convenţie este deschisă semnării statelor reprezentante la cea de-a
VII-a sesiune a Conferinţei de Drept Internaţional Privat.
Ea va fi ratificată şi instrumentele de ratificare vor fi depuse la Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.
Cu ocazia fiecărei depuneri de instrumente de ratificare se va întocmi un proces-verbal, din care o copie, certificată conform, va fi transmisă pe cale diplomatică
fiecărui stat semnatar.
Articolul 28
Prezenta Convenţie va intra în vigoare în şaizeci de zile, începând de la depunerea celui de-al patrulea instrument de ratificare prevăzut de articolul 27, alineatul 2.
Pentru fiecare stat semnatar, care va ratifica ulterior, Convenţia va intra în vigoare în a şaizecea zi, începând de la data depunerii instrumentului său de ratificare.
Articolul 29
Prezenta Convenţie va înlocui, în raporturile dintre statele care au ratificat-o,
Convenţia privind procedura civilă semnată la Haga la 17 iulie 1905.
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Articolul 30
Prezenta Convenţie se aplică deplin drept teritoriilor metropolitane ale Statelor
Contractante.
Dacă un Stat Contractant va manifesta dorinţa să o pună în vigoare în toate
celelalte teritorii sau în acele teritorii ale căror relaţii internaţionale sunt asigurate
prin el, acesta îşi va notifica intenţia în acest sens printr-un act care va fi depus la
Ministerul Afacerilor Externe al Olandei. Acesta va transmite, pe cale diplomatică, o
copie, certificată conform, fiecărui Stat Contractant.
Convenţia va intra în vigoare în raporturile dintre statele, care nu vor ridica
obiecţii în 6 luni de la această comunicare, şi teritoriul sau teritoriile ale căror relaţii
internaţionale sunt asigurate de către statul în cauză şi pentru care s-a făcut notificarea.
Articolul 31
Orice stat, nereprezentat la cea de-a VII-a sesiune a Conferinţei, este admis să
adere la prezenta Convenţie, cu condiţia că un stat sau mai multe state care au ratificat Convenţia să nu se opună într-un termen de şase luni de la data comunicării
făcută de către Guvernul olandez, asupra acestei aderări. Aderarea se va face în condiţiile prevăzute de articolul 27, alineatul 2.
Este de la sine înţeles că aderările nu vor putea avea loc decât după intrarea în
vigoare a prezentei Convenţii, în virtutea articolului 28, alineatul 1.
Articolul 32
Fiecare Stat Contractant, semnând sau ratificând prezenta Convenţie sau aderând la ea, poate să-şi rezerve dreptul de a limita aplicarea articolului 17 naţionalilor
Statelor Contractante, având reşedinţa lor obişnuită pe teritoriul său.
Statul, care va face uz de facultatea prevăzută de alineatul precedent, nu va putea
pretinde aplicarea articolului 17 de către celelalte State Contractante decât în favoarea naţionalilor săi, care îşi au reşedinţa obişnuită pe teritoriul Statului Contractant
în faţa tribunalelor la care ei sunt solicitanţi sau intervenienţi.
Articolul 33
Prezenta Convenţie va avea o durată de 5 ani, începând de la data menţionată în
articolul 28, alineatul 1 al acestei Convenţii.
Acest termen va începe să curgă de la această dată, chiar şi pentru statele care au
ratificat-o sau au aderat la ea ulterior.
Convenţia va fi reînnoită în mod tacit din cinci în cinci ani, dacă nu va fi denunţată. Denunţarea va trebui notificată Ministerului Afacerilor Externe al Olandei,
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cu cel puţin şase luni înaintea expirării termenului de valabilitate, care o va aduce la
cunoştinţa tuturor Statelor Contractante.
Denunţarea se va putea limita la teritoriile sau la unele teritorii indicate într-o
notificare făcută conform prevederilor articolului 30, alineatul 2.
Denunţarea nu-şi va produce efectele decât în legătură cu statul care a notificat-o.
Convenţia va rămâne în vigoare pentru celelalte State Contractante.
Drept pentru care, subsemnaţii autorizaţi, în bună şi cuvenită formă de guvernele lor, au semnat prezenta Convenţie.
Făcută la Haga, la 1 martie 1954, într-un singur exemplar, care va fi depus în
arhivele Guvernului olandez şi a cărei copie, certificate conform, va fi remisă pe cale
diplomatică fiecărui Stat Contractant reprezentant la sesiunea a VII-a a Conferinţei
de la Haga de Drept Internaţional Privat.
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2. CONVENŢIA PRIVIND OBŢINEREA PENSIEI DE
ÎNTREŢINERE ÎN STRĂINĂTATE
Semnată la: New York, 20 iunie 1956.
Ratificată prin: Legea RM nr. 88-XVI din 20.04.2006.
În vigoare pentru RM: din 23 august 2006.
Articolul 1
Obiectul Convenţiei
1. Prezenta Convenţie are ca obiect să faciliteze unei persoane, denumită în cele
ce urmează creditor, care se găseşte pe teritoriul uneia dintre Părţile Contractante,
obţinerea pensiei de întreţinere la care ea pretinde că are dreptul din partea unei persoane denumită în cele ce urmează debitor, care se află sub jurisdicţia unei alte Părţi
contractante. Organismele care vor fi folosite în acest scop sunt denumite în cele ce
urmează autorităţi transmiţătoare şi instituţii intermediare.
2. Căile juridice prevăzute în prezenta Convenţie completează, fără a le înlocui,
orice alte căi juridice existente în dreptul intern sau în dreptul internaţional.
Articolul 2
Desemnarea instituţiilor
1. Fiecare Parte Contractantă desemnează, în momentul depunerii instrumentului de ratificare sau aderare, una sau mai multe autorităţi administrative sau juridice care vor exercita pe teritoriul său funcţiile de autorităţi transmiţătoare.
2. Fiecare Parte Contractantă desemnează, în momentul depunerii instrumentului de ratificare sau de aderare, un organism public sau privat care va exercita pe
teritoriul său funcţiile de instituţie intermediară.
3. Fiecare Parte Contractantă comunică fără întârziere Secretarului General al
Naţiunilor Unite desemnările făcute în aplicarea paragrafelor 1 şi 2, precum şi orice
modificare care ar surveni în legătură cu aceasta.
4. Autorităţile transmiţătoare şi instituţiile intermediare pot intra în mod direct
în legătură cu autorităţile transmiţătoare şi instituţiile intermediare ale altor Părţi
Contractante.
Articolul 3
Prezentarea cererii către autoritatea transmiţătoare
1. În cazul în care un creditor se află pe teritoriul unei Părţi Contractante, denumită în cele ce urmează statul creditorului, iar debitorul se află sub jurisdicţia unei
alte Părţi Contractante, denumită în cele ce urmează statul debitorului, primul poate
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să adreseze o cerere unei autorităţi transmiţătoare a statului unde se află, pentru a
obţine pensia de întreţinere din partea debitorului.
2. Fiecare Parte Contractantă informează Secretarul General asupra mijloacelor
de probă cerute în mod normal în sprijinul cererilor de pensie de întreţinere de către
legea instituţiei intermediare, asupra condiţiilor în care acestea trebuie să fie prezentate pentru a fi admisibile şi asupra celorlalte condiţii impuse de către această lege.
3. Cererea trebuie să fie însoţită de toate documentele pertinente şi mai ales, dacă
este cazul, de o procură care autorizează instituţia intermediară să acţioneze în numele creditorului ori să desemneze o persoană împuternicită să acţioneze în numele
creditorului; cererea va fi, de asemenea, însoţită de o fotografie a creditorului şi, dacă
este posibil, de o fotografie a debitorului.
4. Autoritatea transmiţătoare ia toate măsurile posibile pentru ca cerinţele legii
statului instituţiei intermediare să fie respectate; sub rezerva dispoziţiilor acestei legi,
cererea cuprinde următoarele date:
a) numele şi prenumele, adresa, data naşterii, cetăţenia şi profesia creditorului,
precum şi, dacă este cazul, numele şi adresa reprezentantului său legal;
b) numele şi prenumele debitorului şi, în măsura în care creditorul are cunoştinţă, adresele sale succesive din cursul ultimilor cinci ani, data sa de naştere,
cetăţenia şi profesia sa;
c) o expunere detaliată a motivelor pe care se întemeiază cererea, obiectul acesteia şi orice alte date pertinente privind mai ales resursele şi situaţia familială a
creditorului şi debitorului.
Articolul 4
Transmiterea dosarului
1. Autoritatea transmiţătoare trimite dosarul instituţiei intermediare desemnată
de statul debitorului, în afară de cazul că ea consideră cererea ca nefiind de bună
credinţă.
2. Înainte de a trimite dosarul, autoritatea transmiţătoare se asigură că piesele ce
trebuie transmise sunt în bună şi cuvenită formă, potrivit legii statului creditorului.
3. Autoritatea transmiţătoare poate să comunice instituţiei intermediare opinia
sa asupra temeiniciei cererii şi să recomande ca creditorul să beneficieze de asistenţă
judiciară şi de scutire de cheltuieli.
Articolul 5
Transmiterea hotărârilor judecătoreşti şi a altor acte judiciare
1. Autoritatea transmiţătoare trimite, la cererea creditorului şi în conformitate
cu dispoziţiile art.4, orice hotărâre provizorie ori definitivă sau orice alt act judiciar
referitor la pensia de întreţinere intervenit în favoarea creditorului, în faţa unui tri-
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bunal competent al uneia dintre Părţile Contractante şi, dacă este necesar şi posibil,
o dare de seamă asupra dezbaterilor în cursul cărora a fost luată acea hotărâre.
2. Hotărârile şi actele judiciare vizate la paragraful precedent pot înlocui sau
completa piesele menţionate la art.3.
3. Procedura prevăzută la art.6 poate fi, în conformitate cu legea debitorului, fie
o procedură de executare sau de înregistrare, fie o nouă acţiune bazată pe hotărârea
transmisă în virtutea dispoziţiilor paragrafului 1.
Articolul 6
Funcţiile instituţiei intermediare
1. Acţionând în limitele puterilor conferite de către creditor, instituţia intermediară ia, în numele creditorului, toate măsurile potrivite pentru asigurarea obţinerii
pensiei de întreţinere. În special, ea încheie tranzacţii, iar atunci când este necesar
intentează şi susţine o acţiune privind pensia de întreţinere şi face demersuri pentru
executarea oricarei hotărâri, ordonanţe sau altui act judiciar.
2. Instituţia intermediară ţine la curent autoritatea transmiţătoare. Dacă ea nu
poate acţiona, va comunica motivele şi va transmite dosarul autorităţii transmiţătoare.
3. În afara unor dispoziţii contrare din prezenta Convenţie, legea care reglementează acţiunile menţionate şi orice chestiuni conexe este legea statului debitorului,
inclusiv în materie de drept internaţional privat.
Articolul 7
Comisii rogatorii
În cazul în care legea celor două Părţi Contractante interesate admite comisii
rogatorii, sunt aplicabile următoarele dispoziţii:
a) tribunalul sesizat cu acţiunea de pensie de întreţinere va putea, pentru procurarea de acte sau alte probe, să ceară efectuarea unei comisii rogatorii fie tribunalului competent al celeilalte Părţi Contractante, fie oricărei alte autorităţi
sau instituţii desemnate de partea contractantă, unde urmează a se efectua
comisia rogatorie;
b) pentru ca părţile să poată asista sau să poată fi reprezentate, autoritatea solicitată este obligată să informeze autoritatea transmiţătoare şi instituţia intermediară interesată, precum şi pe debitor, asupra datei şi locului unde se va proceda
la luarea măsurii solicitate;
c) comisia rogatorie să fie efectuată cu toată diligenţa necesară; dacă ea nu este
îndeplinită într-un termen de patru luni, începând din momentul primirii cererii de către autoritatea solicitată, autoritatea solicitantă va trebui să fie informată asupra motivelor neefectuării sau ale întârzierii;
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d) efectuarea comisiei rogatorii nu va putea să dea loc la rambursarea taxelor sau
cheltuielilor, de orice natura ar fi;
e) efectuarea comisiei rogatorii nu va putea fi refuzată decât:
1. dacă nu se poate stabili autenticitatea documentului;
2. dacă Partea Contractantă pe teritoriul căreia comisia ar urma să fie îndeplinită
o consideră a fi de natură să aducă atingere suveranităţii sau securităţii sale.
Articolul 8
Modificarea hotărârilor judecătoreşti
Dispoziţiile prezentei Convenţii sunt, deopotrivă, aplicabile cererilor privind
modificarea hotărârilor judecătoreşti date în materie de obligaţii de întreţinere.
Articolul 9
Scutiri şi facilităţi
1. În procedurile reglementate prin prezenta Convenţie, creditorii beneficiază de
tratamentul şi de scutirile de taxe şi cheltuieli acordate creditorilor care îşi au reşedinţa în statul unde este intentată acţiunea ai cărei cetăţeni sunt.
2. Creditorii străini sau nerezidenţi nu pot fi obligaţi să depună cauţiune judicatum solvi, nici să facă vreo altă plată sau depozit.
3. Nici o remuneraţie nu poate fi percepută de către autorităţile transmiţătoare
şi instituţiile intermediare pentru serviciile pe care acestea le prestează, potrivit dispoziţiilor prezentei Convenţii.
Articolul 10
Transferuri de fonduri
Părţile Contractante a căror lege impune restricţii la transferurile de fonduri în
străinătate vor acorda cea mai mare prioritate transferurilor de fonduri destinate să
fie vărsate ca pensii de întreţinere sau să acopere cheltuielile angajate pentru orice
acţiune în justiţie reglementată prin prezenta Convenţie.
Articolul 11
Clauza federală
În cazul unui stat federativ sau neunitar, se vor aplica dispoziţiile următoare:
a) în ceea ce priveşte articolele prezentei Convenţii, a căror punere în aplicare
ţine de acţiunea legislativă a puterii legislative federale, obligaţiile guvernului federal
vor fi, în această măsură, aceleaşi ca şi cele ale părţilor care nu sunt state federative;
b) în ceea ce priveşte articolele prezentei Convenţii a căror aplicare ţine de acţiunea legislativă a fiecăreia din statele, provinciile sau cantoanele constitutive care,
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în virtutea sistemului constituţional al federaţiei, nu sunt ţinute să adopte măsuri
legislative, guvernul federal va aduce aceste articole la cunoştinţa autorităţilor competente ale statelor, provinciilor sau cantoanelor, cât mai curând posibil şi cu avizul
său favorabil;
c) un stat federativ parte la prezenta Convenţie va comunica, la cererea oricărei
alte părţi contractante care i-ar fi transmisă de către Secretarul General, o prezentare
a legislaţiei şi a practicilor în vigoare în federaţie şi în unităţile sale constitutive referitoare la o dispoziţie sau alta în Convenţie, indicând măsura în care s-a dat urmare
menţionatei dispoziţii printr-o acţiune legislativă sau alta.
Articolul 12
Aplicarea teritorială
Dispoziţiile prezentei Convenţii se extind sau se aplică, în aceleaşi condiţii, teritoriilor neautonome, sub tutela sau oricărui alt teritoriu pentru care o Parte Contractantă asigură relaţiile internaţionale, afară dacă acea Parte Contractantă, ratificând
prezenta Convenţie sau aderând la ea, declară că Convenţia nu se va aplica unuia sau
altuia din aceste teritorii. Orice Parte Contractantă care va fi făcut această declaraţie
va putea extinde ulterior, în orice moment, aplicarea Convenţiei la teritoriile astfel
excluse sau la oricare dintre ele.
Articolul 13
Semnare, ratificare şi aderare
1. Prezenta Convenţie va fi deschisă spre semnare la 31 decembrie 1956 oricărui stat-membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, oricărui stat-nemembru care este
parte la Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie sau membru al unei instituţii specializate, precum şi oricărui alt stat-nemembru invitat de Consiliul Economic şi Social
să devină parte la Convenţie.
2. Prezenta Convenţie va fi ratificată. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la
Secretarul General.
3. Oricare stat menţionat la paragraful 1 al prezentului articol va putea în orice
moment să adere la prezenta Convenţie. Instrumentele de aderare vor fi depuse la
Secretarul General.
Articolul 14
Intrarea în vigoare
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în cea de a treizecea zi care va urma
datei depunerii celui de al treilea instrument de ratificare sau aderare, efectuată conform dispoziţiilor art.13.
2. Faţă de fiecare stat care o va ratifica sau va adera la Convenţie după depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare sau de aderare, Convenţia va intra
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în vigoare în cea de-a treizecea zi care va urma datei depunerii de către acest stat a
instrumentului său de ratificare sau de aderare.
Articolul 15
Denunţare
1. Orice Parte Contractantă va putea denunţa prezenta Convenţie printr-o notificare adresată Secretarului General. Denunţarea se va putea aplica, de asemenea,
unuia sau ansamblului teritoriilor menţionate la art.12.
2. Denunţarea va deveni efectivă după trecerea unui an de la data primirii notificării de către Secretarul General, întelegându-se că ea nu se va aplica la cauzele în
curs în momentul în care ea va deveni efectivă.
Articolul 16
Reglementarea diferendelor
Dacă între Părţile Contractante apare un diferend în legatură cu interpretarea
sau aplicarea prezentei Convenţii şi dacă acest diferend nu a fost reglementat prin
alte căi, el este adus în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie. Aceasta este sesizată fie
prin notificarea unui acord special, fie prin cererea uneia dintre părţile la diferend.
Articolul 17
Rezerve
1. Daca în momentul semnării, ratificării sau aderării, un stat face o rezervă la
unul din articolele prezentei Convenţii, Secretarul General va comunica textul rezervei tuturor statelor care sunt părţi la prezenta Convenţie şi celorlalte state vizate
la art.13. Orice Parte Contractantă care nu acceptă rezerva menţionată poate să notifice Secretarului General, într-un termen de nouăzeci de zile, începând de la data
acestei comunicări, că ea nu acceptă rezerva şi, în acest caz, Convenţia nu va intra
în vigoare între statul care ridică obiecţia şi statul autor al rezervei. Oricare stat care
va adera ulterior la Convenţie va putea, în momentul aderării sale, să procedeze la o
notificare de acest gen.
2. O Parte Contractantă va putea în orice moment să-şi retragă o rezervă pe care
a făcut-o, trebuind să notifice Secretarului General această retragere.
Articolul 18
Reciprocitate
O Parte Contractantă nu poate invoca dispoziţiile prezentei Convenţii împotriva altor Părţi Contractante decât în masura în care ea însăşi este legată de prezenta
Convenţie.
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Articolul 19
Notificări făcute de Secretarul General
1. Secretarul General va notifica tuturor statelor-membre ale Naţiunilor Unite şi
statelor-nemembre vizate la art.13:
a) comunicările prevăzute la paragraful 3 al art. 2;
b) datele furnizate în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 2 al art.3;
c) declaraţiile şi notificările făcute în conformitate cu dispoziţiile art.12;
d) semnăturile, ratificările şi aderările făcute în conformitate cu dispoziţiile
art.13;
e) data la care Convenţia a intrat în vigoare în conformitate cu paragraful 1 al
art. 14;
f) denunţările făcute în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 1 al art.15;
g) rezervele şi notificările făcute în conformitate cu dispoziţiile art.17;
2. Secretarul General va notifica, de asemenea, tuturor Părţilor Contractante cererile de revizuire şi răspunsurile date la aceste cereri în virtutea art. 20.
Articolul 20
Revizuire
1. Orice Parte Contractantă va putea să ceară oricând, prin notificare adresată
Secretarului General, revizuirea prezentei Convenţii.
2. Secretarul va transmite această notificare fiecăreia dintre Părţile Contractante,
invitând-o să-i comunice într-un termen de patru luni, dacă este în favoarea convocării unei conferinţe care să studieze revizuirea propusă. Dacă majoritatea Părţilor
Contractante răspunde afirmativ, Secretarul General va convoca această conferinţă.
Articolul 21
Păstrarea Convenţiei şi limbile
Originalul prezentei Convenţii, ale cărui texte în limbile chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă sunt deopotrivă, autentice, va fi depus la Secretarul General,
care va asigura transmiterea de copii certificate tuturor statelor vizate la art.13.
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3. CONVENŢIA PENTRU RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA
SENTINŢELOR ARBITRALE STRĂINE
Semnată la: New York, 10 iunie 1958.
Ratificată prin: Hotărârea Parlamentului RM nr.87-XIV din 10.07.98.
În vigoare pentru RM: din 17 decembrie 1998.
Articolul I
1. Prezenta Convenţie se aplică recunoaşterii şi executării sentinţelor arbitrale
date pe teritoriul unui alt stat, decât acela unde se cere recunoaşterea şi executarea
sentinţelor şi rezultate din diferende între persoane fizice sau juridice. Ea se aplică,
de asemenea, sentinţelor arbitrale care nu sunt considerate ca sentinţe naţionale în
Statul unde este cerută recunoaşterea şi executarea lor.
2. Prin sentinţe arbitrale se înţeleg nu numai sentinţe date de către arbitri numiţi
pentru cazuri determinate, ci, de asemenea, şi acelea care sunt date de către organe
de arbitraj permanente cărora părţile li s-au supus.
3. În momentul semnării sau ratificării prezentei Convenţii, aderării la ea sau
notificării de extindere prevăzute la articolul X, orice stat va putea, pe bază de reciprocitate, să declare că va aplica Convenţia numai la recunoaşterea şi executarea
sentinţelor date pe teritoriul unui alt Stat Contractant. El va putea, de asemenea, să
declare că va aplica Convenţia numai la diferendele rezultate din raporturi de drept,
contractuale sau necontractuale, care sunt considerate comerciale de către legea sa
naţională.
Articolul II
1. Fiecare dintre Statele Contractante recunoaşte Convenţia scrisă prin care
părţile se obligă să supună unui arbitraj toate diferendele sau anumite diferende
care s-au ivit sau ar putea să se ivească între ele privind un raport de drept determinat, contractual sau necontractual, referitor la o problemă susceptibilă de a fi
reglementată pe calea arbitrajului.
2. Prin Convenţie scrisă se înţelege o clauză compromisorie inserată într-un
contract sau un compromis semnat de părţi, sau cuprinse într-un schimb de scrisori sau telegrame.
3. Tribunalul unui Stat Contractant, sesizat cu un litigiu privind problema asupra căreia părţile au încheiat o Convenţie în sensul prezentului articol, va îndruma
părţile la arbitraj, la cererea uneia din ele, dacă nu constată că zisa Convenţie este
caducă, inoperantă sau nesusceptibilă de a fi aplicată.
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Articolul III
Fiecare dintre Statele Contractante va recunoaşte autoritatea unei sentinţe arbitrale şi va acorda executarea acestei sentinţe conform regulilor de procedură în
vigoare pe teritoriul unde sentinţa este invocată în condiţiile stabilite în articolele
următoare. Prin recunoaşterea sau executarea sentinţelor arbitrale cărora se aplică
prezenta Convenţie nu vor fi impuse condiţiuni mult mai riguroase, nici cheltuieli
de judecată mult mai ridicate, decât acelea care sunt impuse pentru recunoaşterea
sau executarea sentinţelor arbitrale naţionale.
Articolul IV
1. Pentru a obţine recunoaşterea şi executarea arătată în articolul precedent,
partea care cere recunoaşterea şi executarea trebuie să prezinte odată cu cererea:
a) originalul sentinţei autentificat în mod cuvenit sau o copie a acestui original,
întrunind condiţiile cerute pentru autenticitatea sa;
b) originalul Convenţiei arătate în articolul II sau o copie, întrunind condiţiile
cerute pentru autenticitatea sa.
2. Dacă menţionata sentinţă sau menţionata Convenţie nu este redactată într-o
limbă originală a ţării în care sentinţa este invocată, partea care cere recunoaşterea
şi executarea sentinţei va trebui să producă o traducere a acestor piese în această
limbă. Traducerea va trebui să fie certificată de un traducător oficial sau de un traducător cu jurământ, ori de un agent diplomatic sau consular.
Articolul V
1. Recunoaşterea şi executarea sentinţei nu vor fi refuzate, la cererea părţii contra căreia ea este invocată, decât dacă aceasta face dovada în faţa autorităţii competente a ţării unde recunoaşterea şi executarea sunt cerute:
a) că părţile la Convenţia amintită în articolului II erau, în virtutea legii aplicabile lor, lovite de o incapacitate sau că Convenţia menţionată nu este valabilă
în virtutea legii căreia părţile au subordonat-o sau în lipsa unor indicaţii în
acest sens, în virtutea legii ţării în care sentinţa a fost dată; sau
b) că partea împotriva căreia este invocată sentinţa nu a fost informată în mod
cuvenit despre desemnarea arbitrilor sau despre procedura de arbitraj, sau că
i-a fost imposibil, pentru un alt motiv, să-şi pună în valoare mijloacele sale
de apărare; sau
c) că sentinţa menţionată se referă la un diferend menţionat în compromis, sau
care nu intră în prevederile clauzei compromisorii, sau că ele conţin hotărâri
care depăşesc prevederile compromisului, sau ale clauzei compromisorii; to-
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tuşi, dacă dispoziţiile sentinţei care au legătură cu problemele supuse arbitrajului pot fi disjunse de cele care au legătură cu probleme care nu sunt supuse
arbitrajului, primele pot fi recunoscute şi executate; sau
d) că constituirea tribunalului arbitral sau procedura de arbitraj nu a fost conformă cu Convenţia părţilor sau, în lipsă de Convenţie, că ea nu a fost conformă cu legea ţării în care a avut loc arbitrajul; sau
e) că sentinţa nu a devenit încă obligatorie pentru părţi sau a fost anulată, sau
suspendată de o autoritate competentă a ţării în care, sau după legea căreia, a
fost dată sentinţa.
2. Recunoaşterea şi executarea unei sentinţe arbitrale vor putea fi, de asemenea, refuzate, dacă autoritatea competentă a ţării în care recunoaşterea şi executarea
constată:
a) că, în conformitate cu legea acestei ţări, obiectul diferendului nu este susceptibil a fi reglementat pe calea arbitrajului; sau
b) că recunoaşterea sau executarea sentinţei ar fi contrară ordinei publice a
acestei ţări.
Articolul VI
Dacă anularea sau suspendarea sentinţei este cerută autorităţii competente vizată în articolul V, paragraful 1 alineatul e), autoritatea în faţa căreia este invocată
sentinţa poate, dacă consideră indicat, să amâne statuarea asupra executării sentinţei, ea poate, de asemenea, la cererea părţii care solicită executarea sentinţei, să
ordone celeilalte părţi să furnizeze garanţii convenabile.
Articolul VII
1. Dispoziţiile prezentei Convenţii nu aduc atingere validităţii acordurilor multilaterale sau bilaterale încheiate de Statele Contractante în materie de recunoaştere
şi executare de sentinţe arbitrale şi nu privează nici o parte interesată de dreptul
pe care l-ar putea avea de a se prevala de o sentinţă arbitrală în modul şi în măsura
admisă de legislaţia sau tratatele ţării în care sentinţa este invocată.
2. Protocolul de la Geneva din 1923 privitor la clauzele de arbitraj şi Convenţia
de la Geneva din 1927 pentru executarea sentinţelor arbitrale străine vor înceta să
mai producă efecte între Statele Contractante din ziua şi în măsura în care aceste
State vor fi legate prin prezenta Convenţie.
Articolul VIII
1. Prezenta Convenţie este deschisă până la 31 decembrie 1958 semnării oricărui stat-membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite ca şi oricărui alt stat care este sau
va deveni ulterior membru al unei sau mai multor instituţii specializate în Organi-
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zaţia Naţiunilor Unite sau parte la Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, sau care
va fi invitat de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
2. Prezenta Convenţie trebuie să fie ratificată şi instrumentele de ratificare să fie
depuse pe lângă Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Articolul IX
1. Toate statele menţionate la articolul VIII pot adera la prezenta Convenţie.
2. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare pe lângă
Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Articolul X
1. Orice stat va putea, în momentul semnării, ratificării sau aderării, să declare
că prezenta Convenţie se va extinde asupra tuturor teritoriilor pe care le reprezintă
pe plan internaţional sau asupra unuia sau mai multora dintre ele. Această declaraţie îşi va produce efectele sale în momentul intrării în vigoare a Convenţiei pentru
numitul Stat.
2. În consecinţă, orice extindere de această natură se va face prin notificare adresată Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi îşi va produce efectele
sale cu începere de la a nouăzecea zi care urmează datei la care Secretarul General
al Organizaţiei Naţiunilor Unite a primit notificarea sau la data intrării în vigoare
a Convenţiei pentru menţionatul Stat, dacă această din urmă dată este posterioară.
3. În ceea ce priveşte teritoriile cărora prezenta Convenţie nu se aplică la data
semnării, ratificării sau aderării, fiecare stat interesat va examina posibilitatea de a
lua măsurile dorite pentru a extinde Convenţia asupra acestor teritorii sub rezerva
eventuală, atunci când motive constituţionale o vor cere, a asentimentului guvernelor acestor teritorii.
Articolul XI
Dispoziţiile ce urmează se vor aplica Statelor federative sau neunitare:
a) în ce priveşte articolele prezentei Convenţii care ţin de competenţa legislativă
a puterii federale, obligaţiile guvernului federal vor fi aceleaşi cu acelea ale Statelor
Contractante care nu sunt state federative;
b) în ce priveşte articolele prezentei Convenţii care ţin de competenţa legislativă a fiecăruia din Statele sau provinciile constitutive, care nu sunt, în virtutea sistemului constituţional al federaţiei, ţinute să ia măsuri legislative, guvernul federal va
aduce menţionatele articole, în cel mai scurt timp posibil şi cu avizul său favorabil,
la cunoştinţa autorităţilor competente ale statelor sau provinciilor constitutive;
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c) un stat federativ, parte la prezenta Convenţie, va comunica la cererea oricărui alt Stat Contractant care i-ar fi transmisă prin intermediul Secretarului General
al Organizaţiei Naţiunilor Unite o expunere a legislaţiei şi practicilor în vigoare în
federaţie şi în unităţile ei constitutive, în ce priveşte una sau alta dintre dispoziţiile
Convenţiei, indicând măsura în care, printr-o acţiune legislativă sau alta, s-a dat
efect menţionatei dispoziţii.
Articolul XII
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în cea de-a nouăzecea zi care urmează
datei depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare sau aderare.
2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica Convenţia sau vor adera la ea
după depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare sau aderare, ea va intra în
vigoare în cea de-a nouăzecea zi care va urma datei depunerii de către stat a instrumentului său de ratificare sau aderare.
Articolul XIII
1. Orice va putea să denunţe prezenta Convenţie prin notificare scrisă adresată
Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Denunţarea va produce efect
după un an de la data când Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va fi
primit notificarea.
2. Orice stat care ar face o declaraţie sau notificare conform articolului X va
putea notifica ulterior Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite că Convenţia va înceta să se aplice pe teritoriul în chestiune după un an de la data la care
Secretarul General va fi primit această notificare.
3. Prezenta Convenţie va rămâne aplicabilă sentinţelor arbitrale în legătură cu
care a fost începută o procedură de recunoaştere sau executare înainte de intrarea în
vigoare a denunţării.
Articolul XIV
Un Stat Contractant nu poate să se prevaleze de dispoziţiile prezentei Convenţii
faţă de alte State decât în măsura în care el însuşi este ţinut să aplice această Convenţie.
Articolul XV
Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifica tuturor statelor
menţionate la articolul VIII:
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a) semnările şi ratificările menţionate la articolul VIII;
b) aderările menţionate la articolul IX;
c) declaraţiile şi notificările menţionate la articolele I, X şi XI;
d) data la care prezenta Convenţie va intra în vigoare în aplicarea articolului
XII;
e) denunţările şi notificările menţionate la articolul XIII.
Articolul XVI
1. Prezenta Convenţie, ale cărei texte chinez, englez, francez, rus şi spaniol au
valabilitate egală, va fi depusă în arhivele Organizaţiei Naţiunilor Unite.
2. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va remite Statelor vizate la
articolul VIII o copie certificată conformă a prezentei Convenţii.
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4. CONVENŢIA PRIVIND NOTIFICAREA ŞI COMUNICAREA ÎN
STRĂINĂTATE A ACTELOR JUDICIARE ŞI EXTRAJUDICIARE ÎN
MATERIE CIVILĂ SAU COMERCIALĂ
Semnată la: Haga, 15 noiembrie 1965.
Ratificată prin: Legea RM nr.13 din 17.02.2012
În vigoare pentru RM: din 1 februarie 2013.
Statele semnatare ale prezentei Convenţii,
Dorind să creeze mijloacele corespunzătoare pentru ca actele judiciare şi extrajudiciare care trebuie notificate sau comunicate în străinătate să fie cunoscute de
destinatarii lor în timp util;
Preocupate să îmbunătăţească în acest scop asistenţa judiciară reciprocă prin
simplificarea şi accelerarea procedurii;
Au hotărât să încheie o Convenţie în aceste scopuri şi au convenit asupra următoarelor dispoziţii:
Articolul 1
Prezenta Convenţie se aplică, în materie civilă sau comercială, în toate cazurile
în care un act judiciar ori extrajudiciar trebuie să fie transmis în vederea notificării
sau comunicării în străinătate.
Convenţia nu se aplică, dacă adresa destinatarului actului nu este cunoscută.

Capitolul I

Acte judiciare
Articolul 2
Fiecare Stat Contractant desemnează o autoritate centrală care îşi asumă sarcina de a primi cererile de notificare sau de comunicare provenind de la un alt Stat
Contractant şi de a le da curs în conformitate cu prevederile art. 3-6.
Autoritatea centrală este organizată potrivit normelor prevăzute de statul solicitat.
Articolul 3
Autoritatea sau funcţionarul ministerial competent potrivit legilor statului de
origine înaintează autorităţii centrale a statului solicitat o cerere conformă cu formularul-model anexat la prezenta Convenţie, fără să fie nevoie de supralegalizarea
actelor şi nici de o altă formalitate echivalentă.

35

Capitolul I. TRATATE UNIVERSALE

Cererea trebuie să fie însoţită de actul judiciar sau de copia sa, ambele în câte
două exemplare.
Articolul 4
Dacă autoritatea centrală apreciază că dispoziţiile prezentei Convenţii nu au
fost respectate, aceasta informează imediat solicitantul, precizând obiecţiile pe care
le are cu privire la cerere.
Articolul 5
Autoritatea centrală a statului solicitat îndeplineşte sau transmite spre îndeplinire actul de către o instituţie competentă:
a) fie potrivit modalităţilor prevăzute de legislaţia statului solicitat pentru notificarea sau comunicarea actelor întocmite în această ţară şi care sunt destinate persoanelor care se află pe teritoriul său;
b) fie potrivit modalităţii speciale cerute de solicitant, cu condiţia ca aceasta să
nu contravină legii statului solicitat.
În afara cazului prevăzut la alin. 1 lit. b), actul poate fi oricând înmânat destinatarului care îl acceptă de bună voie.
Dacă actul trebuie să fie notificat sau comunicat conform alin. 1, autoritatea
centrală poate solicita ca actul să fie redactat ori tradus în limba sau în una dintre
limbile oficiale ale ţării sale.
Partea cererii, conformă formularului-model anexat la prezenta Convenţie,
care conţine elementele esenţiale ale actului, este înmânată destinatarului.
Articolul 6
Autoritatea centrală a statului solicitat sau oricare autoritate pe care o va desemna în acest scop întocmeşte o dovadă potrivit formularului-model anexat la
prezenta Convenţie.
Dovada menţionează îndeplinirea cererii, indică forma, locul şi data îndeplinirii, precum şi persoana căreia i-a fost înmânat actul. După caz, aceasta precizează
împrejurarea care ar fi împiedicat executarea.
Solicitantul poate cere ca dovada care nu este întocmită de către autoritatea
centrală sau de către o autoritate judiciară să fie avizată de către una dintre aceste
autorităţi.
Dovada este înaintată direct solicitantului.
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Articolul 7
Menţiunile din formularul-model anexat la prezenta Convenţie sunt redactate
în mod obligatoriu fie în limba franceză, fie în limba engleză. Ele pot fi redactate, în
plus, în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului de origine.
Spaţiile albe corespunzătoare acestor menţiuni sunt completate fie în limba statului solicitat, fie în limba franceză, fie în limba engleză.
Articolul 8
Fiecare Stat Contractant are facultatea să notifice sau să comunice acte judiciare
fără constrângere, prin grija agenţilor săi diplomatici sau funcţionarilor săi consulari, persoanelor care se află în străinătate.
Orice stat poate declara că se opune folosirii acestei facultăţi pe teritoriul său, cu
excepţia cazului în care actul trebuie să fie notificat sau comunicat unui cetăţean al
statului de origine.
Articolul 9
Fiecare Stat Contractant are în plus facultatea de a folosi calea consulară pentru
transmiterea, în vederea notificării sau comunicării, a actelor judiciare autorităţilor
unui alt Stat Contractant pe care acesta l-a desemnat.
Dacă circumstanţe excepţionale o cer, fiecare Stat Contractant are facultatea de
a folosi în aceleaşi scopuri calea diplomatică.
Articolul 10
Prezenta Convenţie nu împiedică, cu condiţia ca statul de destinaţie să nu declare că se opune la aceasta:
a) libertatea de a transmite actele judiciare direct, prin poştă, persoanelor care se
află în străinătate;
b) libertatea, pentru funcţionarii ministeriali, funcţionari sau alte persoane competente ale statului de origine, de a proceda la notificarea sau comunicarea actelor
judiciare direct prin grija funcţionarilor ministeriali, funcţionarilor sau altor persoane competente ale statului de destinaţie;
c) libertatea, pentru orice persoană interesată într-o acţiune judiciară, de a îndeplini notificarea sau comunicarea de acte judiciare prin grija funcţionarilor ministeriali, funcţionarilor sau altor persoane competente ale statului de destinaţie.
Articolul 11
Prezenta Convenţie nu împiedică statele contractante să convină asupra acceptării, în scopul notificării sau comunicării actelor judiciare, a unor căi de transmitere,
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altele decât cele prevăzute de articolele precedente, şi, în special, a comunicării directe dintre autorităţile din statele respective.
Articolul 12
Notificările şi comunicările de acte judiciare care provin dintr-un Stat Contractant nu pot da loc la plăţi sau rambursări de taxe ori cheltuieli pentru serviciile statului solicitat.
Solicitantul va plăti sau va rambursa cheltuielile prevăzute de:
a) intervenţia unui funcţionar ministerial sau a unei persoane competente potrivit legii statului de destinaţie;
b) folosirea unei forme speciale.
Articolul 13
Îndeplinirea unei cereri de notificare sau de comunicare, conform dispoziţiilor prezentei Convenţii, nu poate fi refuzată decât dacă statul solicitat consideră că
această executare este de natură să aducă atingere suveranităţii sau securităţii sale.
Îndeplinirea nu poate fi refuzată pentru singurul motiv că legea statului solicitat
impune competenţa judiciară exclusivă în cauza în speţă sau nu permite acţiune în
justiţie pentru obiectul pe care se întemeiază cererea.
În caz de refuz, autoritatea centrală îl informează imediat despre aceasta pe solicitant şi indică motivele.
Articolul 14
Dificultăţile care apar cu ocazia transmiterii, în vederea notificării sau comunicării, de acte judiciare vor fi reglementate pe cale diplomatică.
Articolul 15
Dacă un act de chemare în judecată sau un act echivalent a trebuit să fie transmis
în străinătate în vederea notificării ori comunicării, potrivit dispoziţiilor prezentei
Convenţii, şi când pârâtul nu se prezintă, judecătorul nu se va pronunţa până când
nu se stabileşte că:
a) actul a fost notificat sau comunicat potrivit formelor prevăzute de legislaţia
statului solicitat pentru notificarea ori comunicarea de acte întocmite în această ţară
şi care sunt destinate persoanelor care se află pe teritoriul său; sau
b) actul a fost înmânat efectiv pârâtului ori la locuinţa acestuia, conform unei alte
proceduri prevăzute de prezenta Convenţie, şi că, în fiecare dintre aceste cazuri, fie
notificarea sau comunicarea, fie înmânarea a avut loc în timp util, pentru ca pârâtul
să se poată apăra.
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Fiecare Stat Contractant are facultatea să declare că judecătorii săi, cu toate dispoziţiile alin. 1, pot hotărî, deşi nu a fost primită nici o dovadă care să ateste fie
notificarea, fie comunicarea, fie înmânarea, dacă următoarele condiţii sunt întrunite:
a) actul a fost transmis potrivit uneia dintre modalităţile prevăzute de prezenta
Convenţie;
b) un termen, pe care judecătorul îl va aprecia în fiecare caz şi care va fi de cel
puţin 6 luni, s-a scurs de la data transmiterii actului;
c) deşi s-au făcut toate demersurile necesare pe lângă autorităţile competente ale
statului solicitat, nici o dovadă nu a putut fi obţinută.
Prezentul articol nu se opune ca, în caz de urgenţă, judecătorul să dispună orice
măsură provizorie sau de conservare.
Articolul 16
Dacă un act de chemare în judecată sau un act echivalent a trebuit să fie transmis
în străinătate în scopul notificării ori comunicării, potrivit dispoziţiilor prezentei
Convenţii, şi o hotărâre judecătorească a fost dată împotriva unui pârât care nu a
fost prezent, judecătorul are facultatea de a pune în vedere pârâtului decăderea care
rezultă din expirarea termenelor de exercitare a căilor de atac, dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
a) pârâtul, fără să aibă culpă, nu a luat cunoştinţă în timp util de actul respectiv
pentru a se apăra de hotărâre prin exercitarea unei căi de atac;
b) mijloacele de apărare ale pârâtului nu apar lipsite de orice temei.
Cererea, vizând înlăturarea decăderii din termen este inadmisibilă, dacă nu a
fost formulată într-un termen rezonabil, începând din momentul în care pârâtul a
avut cunoştinţă de hotărâre.
Fiecare Stat Contractant are facultatea să declare că această cerere este inadmisibilă, dacă este formulată după expirarea unui termen pe care acesta îl va preciza în
declaraţia sa, cu condiţia ca acest termen să nu fie mai mic de un an, calculat de la
pronunţarea hotărârii.
Prezentul articol nu se aplică hotărârilor privind statutul persoanelor.

Capitolul II

Acte extrajudiciare
Articolul 17
Actele extrajudiciare emise de autorităţile şi funcţionarii ministeriali ai unui Stat
Contractant pot fi transmise în scopurile notificării sau comunicării într-un alt Stat
Contractant, potrivit modalităţilor şi condiţiilor prevăzute de prezenta Convenţie.
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Capitolul III

Dispoziţii generale
Articolul 18
Orice Stat Contractant poate desemna, în afara autorităţii centrale, alte autorităţi, stabilind competenţele acestora.
Cu toate acestea, solicitantul are întotdeauna dreptul să se adreseze direct autorităţii centrale.
Statele federale au facultatea să desemneze mai multe autorităţi centrale.
Articolul 19
Prezenta Convenţie nu se opune ca legea internă a unui Stat Contractant să
permită alte forme de transmitere care nu sunt prevăzute în articolele precedente, în
scopurile notificării sau comunicării pe teritoriul său a actelor provenind din străinătate.
Articolul 20
Prezenta Convenţie nu se opune ca statele contractante să convină pentru a deroga de la prevederile:
a) art. 3 alin. 2, în ceea ce priveşte cerinţa dublului exemplar al documentelor
transmise;
b) art. 5 alin. 3 şi art. 7, în ceea ce priveşte folosirea limbilor;
c) art. 5 alin. 4;
d) art. 12 alin. 2.
Articolul 21
Fiecare Stat Contractant va notifica Ministerului Afacerilor Externe al Olandei
fie în momentul depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, fie ulterior:
a) desemnarea autorităţilor prevăzute la art. 2 şi 18;
b) desemnarea autorităţii competente pentru stabilirea dovezii prevăzută la art. 6;
c) desemnarea autorităţii competente pentru primirea actelor transmise pe cale
consulară, potrivit art. 9.
Acesta va notifica, după caz, în aceleaşi condiţii:
a) opunerea sa la folosirea căilor de transmitere prevăzute la art. 8 şi 10;
b) declaraţiile prevăzute la art. 15 alin. 2 şi la art. 16 alin. 3;
c) orice modificare a desemnărilor, opunerilor şi declaraţiilor menţionate mai
sus.
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Articolul 22
Prezenta Convenţie va înlocui în raporturile dintre statele care au ratificat-o art.
1-7 ale Convenţiilor privind procedura civilă, semnate la Haga la 17 iunie 1905 şi,
respectiv, la 1 martie 1954, în măsura în care statele menţionate sunt părţi la una sau
la cealaltă dintre aceste Convenţii.
Articolul 23
Prezenta Convenţie nu aduce atingere aplicării art. 23 al Convenţiei privind procedura civilă, semnată la Haga la 17 iunie 1905, nici art. 24 al Convenţiei privind
procedura civilă, semnată la Haga la 1 martie 1954.
Aceste articole nu sunt, totuşi, aplicabile decât dacă se folosesc modalităţi de
comunicare identice celor prevăzute de Convenţiile menţionate.
Articolul 24
Acordurile adiţionale la Convenţiile menţionate din 1905 şi, respectiv, din 1954,
încheiate de Statele Contractante, sunt considerate, de asemenea, aplicabile la prezenta Convenţie numai dacă statele interesate nu convin altfel.
Articolul 25
Fără a se aduce atingere aplicării art. 22 şi 24, prezenta Convenţie nu derogă de la
Convenţiile la care Statele Contractante sunt sau vor fi părţi şi care conţin dispoziţii
în materiile reglementate de prezenta Convenţie.
Articolul 26
Prezenta Convenţie este deschisă spre semnare statelor reprezentate la a 10-a
sesiune a Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat.
Aceasta va fi ratificată şi instrumentele de ratificare vor fi depuse la Ministerul
Afacerilor Externe al Olandei.
Articolul 27
Prezenta Convenţie va intra în vigoare în a 60-a zi după depunerea celui de-al
treilea instrument de ratificare prevăzut la art. 26 alin. 2.
Pentru fiecare stat semnatar care ratifică ulterior, prezenta Convenţie va intra în
vigoare în a 60-a zi după depunerea instrumentului său de ratificare.
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Articolul 28
Orice stat nereprezentat la cea de-a 10-a sesiune a Conferinţei de la Haga de
drept internaţional privat va putea adera la prezenta Convenţie după intrarea sa
în vigoare în baza art. 27 alin. 1. Instrumentul de aderare va fi depus la Ministerul
Afacerilor Externe al Olandei.
Prezenta Convenţie va intra în vigoare pentru acel stat, cu condiţia ca un stat
care a ratificat Convenţia înaintea acestei depuneri să nu se opună în termen de 6
luni, începând de la data la care Ministerul Afacerilor Externe al Olandei îi va notifica această aderare.
În lipsa opunerii, prezenta Convenţie va intra în vigoare pentru statul care aderă
în prima zi din luna care urmează expirării ultimului dintre termenele menţionate
la alin. 2.
Articolul 29
Orice stat, în momentul semnării, ratificării sau aderării va putea declara că
prezenta Convenţie se va extinde la ansamblul teritoriilor pe care le reprezintă pe
plan internaţional sau la unul ori mai multe dintre ele. Această declaraţie va avea
efect din momentul intrării în vigoare a Convenţiei pentru statul respectiv.
Ca urmare, orice extindere de această natură va fi notificată Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.
Prezenta Convenţie va intra în vigoare pentru teritoriile la care se referă extinderea în a 60-a zi după notificarea menţionată la alin. 2.
Articolul 30
Prezenta Convenţie va avea o durată de 5 ani, începând de la data intrării sale
în vigoare conform art. 27 alin. 1, chiar pentru statele care o vor ratifica sau care vor
adera ulterior la aceasta.
Prezenta Convenţie va fi reînnoită în mod tacit din 5 în 5 ani, dacă nu există
denunţare.
Denunţarea va fi notificată Ministerului Afacerilor Externe al Olandei, cu cel
puţin 6 luni înaintea expirării termenului de 5 ani.
Ea va putea să se limiteze la unele dintre teritoriile la care se aplică prezenta
Convenţie.
Denunţarea nu va avea efect decât faţă de statul care a notificat-o. Prezenta
Convenţie va rămâne în vigoare pentru celelalte State Contractante.
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Articolul 31
Ministerul Afacerilor Externe al Olandei va notifica statelor la care se referă art.
26, precum şi statelor care vor adera conform dispoziţiilor art. 28:
a) semnăturile şi ratificările prevăzute la art. 26;
b) data la care prezenta Convenţie va intra în vigoare conform dispoziţiilor art.
27 alin. 1;
c) aderările vizate la art. 28 şi data la care acestea vor avea efect;
d) extinderile prevăzute la art. 29 şi data la care acestea vor avea efect;
e) desemnările, opunerile şi declaraţiile menţionate la art. 21;
f) denunţările vizate la art. 30 alin. 2.
Drept care subsemnaţii, legal împuterniciţi, am semnat prezenta Convenţie.
Adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965, în limbile franceză şi engleză, cele două
texte având aceeaşi valoare, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Guvernului Olandei şi a cărui copie certificată pentru conformitate va fi comunicată pe
cale diplomatică fiecărui stat reprezentat la a 10-a sesiune a Conferinţei de la Haga
de Drept Internaţional Privat.
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5. CONVENŢIA ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE CONTRA
TRAFICULUI ILICIT DE STUPEFIANTE ŞI SUBSTANŢE
PSIHOTROPE
Semnată la: Viena, 20 decembrie 1988.
Ratificată prin: Hotărârea Parlamentului RM nr. 252-XIII din 02.11.94.
În vigoare pentru RM: din 16 mai 1995.
Părţile prezentei Convenţii,
Profund preocupate de amploarea şi creşterea producţiei, cererea şi traficul ilicit de stupefiante psihotrope, care reprezintă o gravă ameninţare pentru sănătatea şi
bunăstarea persoanelor şi au efecte nefaste asupra principiilor economice, culturale
şi politice ale societăţii,
Profund preocupate, de asemenea, de efectele devastatoare în creştere a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope în diversele straturi ale societăţii şi,
mai ales, de faptul că copiii sunt exploataţi în numeroase regiuni ale lumii în calitate
de consumatori pe piaţa drogurilor, cât şi utilizaţi în scopul producerii, distribuirii
şi comerţului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, ceea ce reprezintă un pericol de gravitate incomensurabilă,
Recunoscând legăturile dintre traficul ilicit şi alte activităţi criminale organizate, conexe, care subminează bazele economiei legitime şi ameninţă stabilitatea,
securitatea şi suveranitatea statelor,
Recunoscând, de asemenea, că traficul ilicit este o activitate criminală internaţională a cărei eliminare solicită o atenţie imediată şi gradul de prioritate cel mai
ridicat,
Conştiente că traficul ilicit reprezintă o sursă de câştiguri financiare şi averi
considerabile care permit organizaţiilor criminale transnaţionale să penetreze, să
contamineze şi să corupă structurile de stat, activităţile comerciale şi financiare legitime cât şi societatea la toate nivelurile sale,
Hotărâte să-i priveze pe cei ce se ocupă de traficul ilicit de fructul activităţilor
lor criminale şi să suprime astfel mobilul lor principal,
Dornice să elimine cauzele profunde ale problemei abuzului de stupefiante şi
substanţe psihotrope, mai ales, cererea ilicită de aceste stupefiante şi substanţe, cât
şi câştigurile enorme rezultate din traficul ilicit,
Considerând că este necesar să se ia măsuri pentru controlul unor anumite substanţe, inclusiv a precursorilor, produselor chimice şi solvenţilor care sunt utilizaţi
în fabricarea stupefiantelor şi substanţelor psihotrope şi a căror disponibilitate a
provocat o creştere a fabricării clandestine a acestor stupefiante şi substanţe,
Hotărâte să îmbunătăţească cooperarea internaţională pentru reprimarea traficului ilicit pe mare, recunoscând că eliminarea traficului ilicit depinde de respon-
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sabilitatea colectivă a tuturor statelor şi că o acţiune coordonată în cadrul acestei
cooperări internaţionale este necesară în acest scop,
Recunoscând competenţa Organizaţiei Naţinilor Unite cu privire la controlul
stupefiantelor şi substanţelor psihotrope şi dorind ca organismele internaţionale
competente în materie să-şi exercite activitatea în cadrul acestei organizaţii,
Reafirmând principiile directoare ale tratatelor în vigoare cu privire la stupefiante şi substanţele psihotrope şi sistemul de control stabilit prin aceste tratate,
Recunoscând necesitatea întăririi şi completării măsurilor prevăzute în Convenţia unică asupra stupefiantelor din 1961, în această Convenţie cum apare ea
modificată prin Protocolul din 1972, care modifică Convenţia unică cu privire la
stupefiante din 1961 şi în Convenţia din 1971 cu privire la substanţele psihotrope,
în scopul reducerii amploarei şi extinderii traficului ilicit şi atenuării gravelor consecinţe,
Recunoscând, de asemenea, că este important să fie întărite şi dezvoltate mijloacele juridice eficiente de cooperare internaţională în materie penală pentru a
pune capăt activităţilor criminale internaţionale reprezentate de traficul ilicit,
Dorind să încheie o Convenţie internaţională globală, eficientă şi operaţională,
care să vizeze în mod specal lupta împotriva traficului ilicit, în care să se ţină cont
de diversele aspecte ale problemei în ansamblul ei, în special, de cele care nu sunt
tratate în instrumentele internaţionale care există în domeniul stupefiantelor şi substanţelor psihotrope, convin în cele ce urmează:
Articolul 1
Definiţii
În afară de o indicaţie expresă în sens contrar sau în cazul în care contextul
cere să fie altfel, definiţiile de mai jos se aplică tuturor dispoziţiilor prezentei Convenţii:
a) Termenul bunuri desemnează toate tipurile de averi corporale sau necorporale, mobile sau imobile, palpabile sau nepalpabile, cât şi actele juridice sau documentele care atestă proprietatea asupra acestor averi sau drepturile asupra
lor.
b) Termenul coca desemnează orice specie de arbust din specia Erythroxylon.
c) Termenul comisie desemnează comisia pentru stupefiante a Consiliului Economic şi Social al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
d) Termenul confiscare desemnează deposedarea permanentă de bunuri prin decizia unui tribunal sau unei alte autorităţi competente.
e) Termenul consiliu desemnează Consiliul Economic şi Social al Organizaţiei
Naţiunilor Unite.
f) Expresia Convenţia din 1961 desemnează Convenţia unică asupra stupefiantelor din 1961.
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g) Expresia Convenţia din 1961, cum apare ea modificată, desemnează Convenţia
unică cu privire la stupefiante din 1961, cum apare ea modificată de Protocolul
din 1972 care modifică Convenţia unică asupra stupefiantelor din 1961.
h) Expresia Convenţia din 1971 desemnează Convenţia din 1971 cu privire la
substanţele psihotrope.
i) Expresia stat de tranzit desemnează un stat pe teritoriul căruia sunt deplasate
substanţele ilicite – stupefiantele, substanţele psihotrope şi substanţele înscrise în tabelul I şi II şi care nu reprezintă nici punctul de plecare, nici destinaţia finală a acestor substanţe.
j) Termenii îngheţare sau confiscare desemnează interdicţia temporară a transferului, conversiei, distribuirii sau deplasării bunurilor sau asumarea temporară
a pazei sau controlului bunurilor prin decizia unui tribunal sau altei autorităţi
competente.
k) Expresia livrare supravegheată desemnează metodele care constau în permiterea
trecerii prin teritoriul uneia sau mai multor ţări a stupefiantelor sau substanţelor
psihotrope, a substanţelor înscrise în tabelul I sau tabelul II, anexe la prezenta
Convenţie, sau substanţelor care le sunt substituite, expediate în mod ilicit sau
suspectate de aceasta, cu ştiinţa şi sub controlul autorităţilor competente din ţările indicate, în scopul identificării persoanelor implicate în comiterea infracţiunilor stabilite conform paragrafului 1 al art. 3 din Convenţie.
l) Termenul organ desemnează organul internaţional de control al stupefiantelor
stabilit prin Convenţia unică asupra stupefiantelor din 1961 şi această Convenţie, cum apare ea modificată prin Protocolul din 1972, modificând Convenţia
unică asupra stupefiantelor din 1961.
m) Expresia mac de opium desemnează planta din specia Papaver somniferum L.
n) Expresia plantă de cannabis desemnează orice plantă din familia Cannabis.
o) Termenul produs desemnează orice bun care provine direct sau indirect în
urma comiterii unei infracţiuni, stabilit în conformitate cu paragraful 1 al art.
3 sau obţinut direct sau indirect prin comitere.
p) Termenul Secretar General îl desemnează pe Secretarul General al Organizaţiei
Naţiunilor Unite.
q) Termenul stupefiant desemnează orice substanţă fie că este de origine naturală
sau de sinteză, care figurează în tabelul I sau tabelul II al Convenţiei din 1961 şi
Convenţiei din 1961 cum apare ea modificată.
r) Expresia substanţă psihotropă desemnează orice substanţă de origine naturală
sau de sinteză, sau orice produs din tabelele I, II, III sau IV ale Convenţiei
din 1971 cu privire la substanţele psihotrope.
s) Expresiile tabelul I şi tabelul II desemnează listele de substanţe anexate prezentei Convenţii, care vor putea fi modificate din când în când în conformitate cu
art. 12.
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t) Expresia trafic ilicit desemnează infracţiunile vizate la paragrafele 1 şi 2 ale
art. 3 din prezenta Convenţie.
u) Expresia transportor comercial desemnează orice persoană sau entitate publică, private sau din alt sistem care asigură transportul de persoane, bunuri sau
este curier cu titlu onorific.
Articolul 2
Rolul Convenţiei
1. Obiectul prezentei Convenţii îl reprezintă promovarea cooperării între părţi,
astfel încât ele să poată combate cu mai mare eficacitate diversele aspecte ale traficului ilicit cu stupefiante şi substanţe psihotrope, care au o amploare internaţională.
În executarea obligaţiilor lor în termenii Convenţiei, părţile iau măsurile necesare,
inclusiv măsuri legislative şi de reglementare, compatibile cu dispoziţiile fundamentale ale sistemelor respective legislative interne.
2. Părţile îşi execută obligaţiile care decurg din prezenta Convenţie într-o manieră compatibilă cu principiile egalităţii suverane şi integrităţii teritoriale a statelor
şi al neamestecului în afacerile interne ale altor state.
3. Părţile se abţin să-şi exercite, una pe teritoriul celeilalte părţi, competenţa sau
funcţiile care sunt exclusiv rezervate autorităţilor celeilalte părţi prin dreptul său
intern.
Articolul 3
Infracţiuni şi sancţiuni
1. Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a conferi caracterul de infracţiuni penale, în conformitate cu dreptul său intern, atunci când actul a fost comis
intenţionat:
a) i. producţiei, fabricaţiei, extracţiei, preparării, ofertei, punerii în vânzare, distribuirii, vânzării, livrării în orice condiţii, expedierii, expedierii în tranzit, transportului, importului sau exportului oricărui stupefiant sau oricărei substanţe psihotrope, încălcându-se dispoziţiile Convenţiei din 1961, Convenţiei din 1961, cum
apare ea modificată sau Convenţiei din 1971;
ii. culturii macului (opiaceu), coca sau plantei de cannabis, în scopul producerii de stupefiante, încălcându-se dispoziţiile Convenţiei din 1961 şi Convenţiei din
1961 cum apare ea modificată;
iii. deţinerii sau cumpărării oricărui stupefiant sau substanţe psihotrope, în scopul uneia dintre activităţile enumerate la subalin. i de mai sus;
iv. fabricării, transportului sau distribuirii de echipament, materiale sau substanţe înscrise în tabelul I şi II despre care cel care se ocupă de aceste activităţi ştie
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că trebuie utilizate în/sau pentru cultură, producţia sau fabricarea ilicită de stupefiante sau substanţe psihotrope;
v. organizării, dirijării sau finanţării uneia dintre infracţiunile enumerate la subalin. i, ii, iii sau iv de mai sus;
b) i. conversiei sau transferului de bunuri despre care cel care se ocupă ştie că
provin dintr-una dintre infracţiunile stabilite conform alin. a) din prezentul paragraf sau din participarea la comiterea acesteia, în scopul de a disimula sau deghiza
originea ilicită a bunurilor menţionate sau ajută orice persoană care este implicată
în comiterea uneia dintre aceste infracţiuni să scape de consecinţele juridice ale
actelor sale;
ii. disimulării sau ascunderii naturii, originii, dispunerii mişcării sau proprietăţilor reale ale bunurilor sau drepturilor aferente despre care autorul ştie că provin
dintr-una dintre infracţiunile stabilite conform alin. a) al prezentului paragraf sau
participării la una dintre aceste infracţiuni;
c) Sub rezerva principiilor constituţionale şi conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic,
i. achiziţiei, deţinerii sau utilizării de bunuri, despre care cel care le dobândeşte,
deţine şi utilizează ştie în momentul în care le primeşte că provin dintr-una dintre
infracţiunile stabilite conform alin. a) al prezentului paragraf sau în urma participării la una dintre aceste infracţiuni;
ii. deţinerii de echipament, materiale sau substanţe înscrise în tabelul I sau tabelul II, despre care cel care le deţine ştie că ele sunt sau trebuie să fie utilizate în/
sau pentru cultura, producerea sau fabricarea ilicită de stupefiante sau substanţe
psihotrope;
iii. faptei de a incita sau a determina public o persoană prin orice mijloc să
comită una dintre infracţiunile stabilite conform prezentului articol sau să se folosească ilicit de stupefiante sau substanţe psihotrope;
iv. participării la una dintre infracţiunile stabilite în conformitate cu articolul
prezent sau asocierii, înţelegerii, tentativei sau complicităţii prin furnizare de asistenţă, ajutor sau sfaturi în scopul comiterii sale.
2. Sub rezerva principiilor sale constituţionale şi conceptelor fundamentale din
sistemul său juridic, fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a-i conferi caracterul de infracţiune penală în conformitate cu dreptul său intern, atunci când
actul a fost comis intenţionat, detenţiei şi cumpărării de stupefiante şi substanţe
psihotrope şi culturii de stupefiante destinate consumului personal şi încălcării dispoziţiilor Convenţiei din 1961, Convenţiei din 1961, cum apare ea modificată sau
Convenţiei din 1971.
3. Cunoaşterea, intenţia sau motivaţia necesară cunoscută ca element al uneia
dintre infracţiunile vizate la paragraful 1 al prezentului articol poate fi dedusă din
circumstanţele practice obiective.
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4. a) Fiecare parte ia măsuri pentru ca infracţiunile stabilite conform paragrafului 1 din prezentul articol să primească sancţiuni, ţinându-se cont de gravitatea
lor, ca: închisoarea sau alte pedepse privative de libertate, amenzi şi confiscare.
b) Părţile pot prevedea, în calitate de măsuri complementare ale condamnării
sau sancţiunii penale pronunţate pentru o infracţiune stabilită conform paragrafului 1 al prezentului articol, ca autorul infracţiunii să fie supus la măsuri de tratament,
educaţie, postcură, readaptare sau reintegrare socială.
c) Contrar dispoziţiilor din alineatele precedente, în cazurile de infracţiuni cu
caracter minor, părţile pot să prevadă, mai ales, în locul unei condamnări sau sancţiuni penale, măsuri de educare, de readaptare sau de reintegrare socială, cât şi, atunci
când autorul infracţiunii este toxicoman, măsuri de tratament şi posttratament.
d) Părţile pot prevedea ca măsurile de tratament, educare, posttratament, readaptare sau reintegrare socială a autorului infracţiunii fie să înlocuiască condamnarea sau sentinţa pronunţată a făptuitorului unei infracţiuni stabilite conform dispoziţiilor paragrafului 2 al prezentului articol, fie să le fie adăugate la acestea.
5. Părţile procedează astfel ca tribunalele lor şi alte autorităţi competente să poată ţine cont de circumstanţele factice care conferă o gravitate particulară infracţiunilor stabilite în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, cu cele de mai jos:
a) Participarea la comiterea unei infracţiuni a unei organizaţii de răufăcători
căreia îi aparţine autorul infracţiunii.
b) Participarea autorului infracţiunii la alte activităţi criminale organizate intenţionat.
c) Participarea autorului infracţiunii la alte activităţi ilegale facilitate de către
comiterea infracţiunii.
d) Folosirea violenţei sau a armelor de către autorul infracţiunii.
e) Faptul că autorul infracţiunii deţine o funcţie publică şi că infracţiunea este
legată de această funcţie.
f) Victimizarea sau folosirea minorilor.
g) Faptul că infracţiunea a fost comisă într-un stabiliment penitenciar, într-o
instituţie de învăţământ, într-un centru de asistenţă socială sau în vecinătatea lor
imediată, sau în alte locuri în care şcolarii şi studenţii sunt ocupaţi în cadrul
unei acţiuni educative, sportive sau sociale.
h) În măsura în care dreptul intern al unei părţi o permite, condamnările anterioare, în special, pentru infracţiuni analoage comise în ţară sau străinătate.
6. Părţile se vor strădui să facă astfel, încât orice putere judiciară discreţionară
conferită prin dreptul lor intern şi aferent urmăririlor judiciare, angajate împotriva unor persoane pentru infracţiuni stabilite în conformitate cu prezentul articol,
să fie exercitată în aşa fel încât să se optimizeze eficacitatea măsurilor de depistare şi
represiune în ceea ce priveşte infracţiunile în cauză, ţinându-se cont de necesitatea
de a exercita un efect disuasiv în ceea ce priveşte comiterea lor.
7. Părţile se asigură că tribunalele lor sau alte autorităţi competente iau în con-
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sideraţie gravitatea infracţiunilor enumerate la paragraful 1 al prezentului articol
şi circumstanţele vizate la paragraful 5 al prezentului articol, atunci când ele au în
vedere eventualitatea unei eliberări anticipate sau condiţionate a persoanelor recunoscute vinovate de aceste infracţiuni.
8. Atunci când este cazul, fiecare parte poate determina în cadrul dreptului său
intern o perioadă de prescriere prelungită, în cursul căreia pot fi începute urmăririle
pentru una dintre infracţiunile stabilite conform paragrafului 1 al prezentului articol. Această perioadă va fi mai lungă, atunci când autorul presupus al infracţiunii s-a sustras justiţiei.
9. Fiecare parte, conform sistemului său juridic, ia măsurile pe care le consideră
necesare pentru ca orice persoană, acuzată sau recunoscută ca fiind vinovată de o
infracţiune stabilită conform paragrafului 1 al prezentului articol şi care se află pe
teritoriul ei, să asiste la desfăşurarea procedurii penale necesare.
10. În scopul cooperării dintre părţi, în virtutea prezentei Convenţii şi, în special, al cooperării conform art. 5, 6, 7 şi 9, infracţiunile stabilite în conformitate cu
prezentul articol nu sunt considerate infracţiuni fiscale sau politice, nici considerate
ca având motive politice, fără a prejudicia limitele constituţionale şi legislaţia fundamentală a părţilor.
11. Nici una dintre dispoziţiile prezentului articol nu lezează principiul conform
căruia definirea infracţiunilor vizate şi mijloacelor juridice de apărare respective decurg în exclusivitate din dreptul intern al fiecărei părţi şi conform căruia infracţiunile menţionate sunt urmărite şi pedepsite conform acestui drept.
Articolul 4
Competenţa
Fiecare parte:
a) Adoptă măsurile necesare pentru stabilirea competenţei sale în ceea ce priveşte infracţiunile şi pe care le-a stabilit conform paragrafului 1 al art. 3, atunci când:
i. Infracţiunea a fost comisă pe teritoriul său.
ii. Infracţiunea a fost comisă la bordul unei nave sub pavilionul acesteia sau unei
aeronave înmatriculate conform legislaţiei sale în momentul în care a fost comisă
infracţiunea.
b) Poate adopta măsurile necesare pentru a stabili competenţa sa în ceea ce priveşte infracţiunile pe care le-a stabilit conform paragrafului 1 al art. 3, atunci când:
i. Infracţiunea a fost comisă de către unul dintre cetăţenii săi sau o persoană care
are reşedinţa pe teritoriul său.
ii. Infracţiunea a fost comisă la bordul unei nave împotriva căreia această parte a
fost autorizată să ia măsurile necesare în virtutea art. 17, sub rezerva ca această competenţă să nu fie exercitată decât pe baza acordurilor sau angajamentelor prevăzute
la paragrafele 4 şi 9 ale articolului menţionat.
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iii. Infracţiunea este una dintre cele stabilite conform alin. c/IV/ al paragrafului
1 al art. 3 şi a fost făptuită în afara teritoriului său, în scopul făptuirii pe teritoriul său
a uneia dintre infracţiunile stabilite conform paragrafului 1 al art. 3.
2. Fiecare parte:
a) Adoptă, de asemenea, măsurile necesare pentru a stabili competenţa sa în
ceea ce priveşte infracţiunile pe care ea le-a stabilit conform paragrafului 1 al art. 3,
atunci când presupusul autor al infracţiunii se află pe teritoriul său şi nu îl extrădează
pe teritoriul unei alte părţi pe motivul:
i. Că infracţiunea a fost comisă pe teritoriul său la bordul unei nave sub pavilionul său sau al unei aeronave înmatriculate conform legislaţiei sale în momentul în care a fost comisă infracţiunea, sau
ii. Că infracţiunea a fost comisă de către unul dintre cetăţenii săi.
b) Poate, de asemenea, adopta măsurile pentru a stabili competenţa sa în ceea
ce priveşte infracţiunile pe care le-a stabilit, conform paragrafului 1 al art. 3, atunci
când autorul presupus al infracţiunii se află pe teritoriul său şi nu îl extrădează
spre teritoriul altei părţi.
3. Prezenta Convenţie nu exclude exercitarea vreunei competenţe în materie
penală, stabilită de către o parte în conformitate cu dreptul său intern.
Articolul 5
Confiscarea
1. Fiecare parte adoptă măsurile care sunt necesare pentru a permite confiscarea:
a) Produselor dobândite din infracţiunile stabilite în conformitate cu paragraful 1
al art. 3 sau bunurilor a căror valoare corespunde celei a produselor menţionate.
b) Stupefiantelor, substanţelor psihotrope, materialelor şi echipamentelor sau altor instrumente utilizate sau destinate să fie utilizate în diverse modalităţi, chiar
dacă este vorba de infracţiunile stabilite conform paragrafului 1 al art. 3.
2. Fiecare parte adoptă măsurile care sunt necesare pentru a permite autorităţilor
competente să identifice, să detecteze şi să îngheţe sau să pună poprire asupra produselor, bunurilor, instrumentelor sau tuturor celorlalte lucruri vizate la paragraful 1
al prezentului articol, în scopul unei eventuale confiscări.
3. Pentru a putea aplica măsurile prevăzute în prezentul articol, fiecare parte
confirmă dreptul tribunalelor sale sau altor autorităţi competente să ordone producerea sau poprirea documentelor bancare, financiare sau comerciale. Părţile nu pot
invoca secretul bancar pentru a refuza să aplice dispoziţiile prezentului paragraf.
4. a) Atunci când se efectuează o cerere în virtutea prezentului articol de către
o altă parte care are competenţa pentru aducerea la cunoştinţă a unei infracţiuni stabilite în conformitate cu paragraful 1 al art. 3, partea pe teritoriul căreia sunt
situate produsele, bunurile, instrumentele sau orice alte lucruri vizate la paragraful
1 al prezentului articol:
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i. Transmite cererea autorităţilor competente, în scopul de a face să se pronunţe
o decizie de confiscare şi, dacă intervine această decizie, determină executarea ei, sau
ii. Transmite autorităţilor competente, pentru ca aceasta să fie executată în limitele solicitării, decizia de confiscare luată de către partea primitoare conform paragrafului 1 al prezentului articol, pentru tot ce reprezintă produse,
bunuri, instrumente sau orice alte lucruri vizate la paragraful 1, situate pe
teritoriul părţii solicitate.
b) Atunci când se efectuează o cerere în virtutea prezentului articol de către o
altă parte care are competenţă pentru cunoaşterea unei infracţiuni stabilite conform
paragrafului 1 al art. 3, partea solicitată ia măsuri pentru a identifica, detecta şi îngheţa sau popri produsele, bunurile, instrumentele sau orice alte lucruri vizate la
paragraful 1 al prezentului articol, în scopul confiscării eventuale, ordonate fie de
către partea primitoare, fie ca urmare a unei cereri formulate, în virtutea alin. a) al
prezentului paragraf, de către partea solicitată.
c) Deciziile sau măsurile prevăzute la alin. a) şi b) ale prezentului paragraf sunt
luate de către partea solicitată conform dreptului său intern şi după dispoziţiile dreptului menţionat conform regulilor de procedură sau oricărui tratat, acord sau
aranjament bilateral sau multilateral care o leagă de partea solicitantă.
d) Dispoziţiile paragrafelor 6 – 19 ale art. 7 se aplică mutatis mutandis. În
afară de informaţiile vizate la paragraful 10 al art. 7, solicitările făcute conform
prezentului articol conţin următoarele informaţii:
i. Atunci când cererea se bazează pe alin. a) i) al prezentului paragraf, o descriere a bunurilor de confiscat şi o expunere a faptelor pe care se bazează partea
solicitantă care permite părţii solicitate să admită pronunţarea unei decizii de
confiscare în cadrul dreptului său intern.
ii. Atunci când solicitarea decurge din alin. a) ii), o copie legală admisibilă a
deciziei de confiscare emise de către partea solicitantă pe care s-a fondat cererea, o expunere a faptelor şi informaţiilor care indică în ce limite trebuie
executată decizia.
iii. Atunci când cererea decurge din alin. b), o expunere a faptelor pe care se
bazează partea solicitantă şi o descriere a măsurilor cerute.
e) Fiecare parte comunică Secretarului General textul legilor şi reglementărilor
sale care dau efect prezentului paragraf, cât şi textul oricărei modificări ulterior aduse acestor legi şi reglementări.
f) Dacă o parte decide să subordoneze adoptarea măsurilor vizate la alin. a) şi
b) ale prezentului paragraf la existenţa unui tratat în domeniu, ea consideră prezenta
Convenţie ca o bază Convenţională necesară şi suficientă.
g) Părţile depun eforturi pentru a încheia tratate, acorduri sau angajamente
bilaterale şi multilaterale în scopul de a întări eficacitatea cooperării internaţionale.
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5. a) Orice parte care confiscă produse sau bunuri, în aplicarea paragrafului
1 sau paragrafului 4 ale prezentului articol, dispune de ele conform dreptului său
intern şi procedurilor sale administrative.
b) Atunci când o parte acţionează la cererea unei alte părţi în aplicarea prezentului articol, ea poate avea în vedere, în mod special, încheierea unor acorduri care
prevăd:
i. Vărsarea valorii acestor produse şi bunuri sau fondurilor care provin din
vânzarea lor sau unei părţi substanţiale din valoarea produselor şi bunurilor menţionate, unor organisme interguvernamentale specializate în lupta
împotriva traficului ilicit şi abuzului de stupefiante şi substanţe psihotrope.
ii. Să împartă cu alte părţi, în mod sistematic sau de la caz la caz, aceste produse
sau aceste bunuri, sau fondurile care provin din vânzarea lor, în conformitate cu dreptul său intern, procedurile sale administrative, sau acordurile
bilaterale sau multilaterale încheiate în acest sens.
6. a) Dacă aceste produse au fost transformate sau convertite în alte bunuri,
aceste bunuri pot face obiectul măsurilor vizate de către prezentul articol, în locul
acestor produse.
b) Dacă, pe lângă bunurile dobândite în mod legal, au fost amestecate şi unele
produse, aceste bunuri – sub rezerva dreptului de poprire şi îngheţare – pot fi confiscate la concurenţă cu valoarea estimativă a produselor care au fost amestecate.
c) Veniturile şi alte avantaje obţinute:
i. Din produse.
ii. Din bunuri în care aceste produse au fost transformate sau convertite, sau
iii. Din bunuri cu care au fost amestecate produsele ce pot, de asemenea, face
obiectul măsurilor vizate de către prezentul articol în acest mod şi în aceeaşi
măsură ca şi produsele.
7. Fiecare parte poate avea în vedere răsturnarea dovezii de probă în ceea ce priveşte originea ilicită a produselor presupuse sau a altor bunuri care pot face obiectul
unei confiscări, în măsura în care aceasta are loc conform principiilor dreptului său
intern şi naturii procedurii juridice şi altor proceduri.
8. Interpretarea dispoziţiilor prezentului articol nu poate, în nici un caz, să prejudicieze drepturile unor terţe persoane de bună-credinţă.
9. Nici una dintre dispoziţiile prezentului articol nu prejudiciază principiul
conform căruia măsurile vizate sunt definite şi executate conform dreptului intern
al fiecărei părţi şi conform dispoziţiilor dreptului menţionat.
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Articolul 6
Extrădarea
1. Prezentul articol se aplică infracţiunilor stabilite de către părţi conform paragrafului 1 al art. 3.
2. Fiecare dintre infracţiunile la care se aplică prezentul articol este de drept inclus în orice tratat de extrădare în vigoare, încheiat între părţi, ca infracţiune a cărui
autor poate fi extrădat. Părţile se angajează să includă aceste infracţiuni, ca infracţiuni al căror autor poate fi extrădat, în orice tratat de extrădare pe care îl vor încheia.
3. Dacă o parte care subordonează extrădarea existenţei unui tratat primeşte o
cerere de extrădare a unei părţi cu care ea nu a încheiat un astfel de tratat, ea poate
considera prezenta Convenţie ca bază legală de extrădare pentru infracţiunile la
care se aplică prezentul articol. Părţile care au nevoie de măsuri legislative amănunţite pentru a putea utiliza prezenta Convenţie ca bază legală de extrădare vor avea
în vedere adoptarea unor astfel de măsuri.
4. Părţile care nu subordonează extrădarea existenţei unui tratat recunosc între
ele, pentru infracţiunile căror li se aplică prezentul articol, caracterul de infracţiuni
al căror autor poate fi extrădat.
5. Extrădarea este subordonată condiţiilor prevăzute de dreptul părţii solicitate
sau de către tratatele de extrădare aplicabile, inclusiv motivele pentru care partea
solicitată poate refuza extrădarea.
6. Atunci când examinează solicitările primite în aplicarea prezentului articol,
partea solicitată poate refuza să facă dreptate dacă autorităţile sale judiciare sau alte
autorităţi competente au motive serioase să creadă că extrădarea ar uşura exercitarea
urmărilor sau impunerii unei sancţiuni penale împotriva unei persoane din cauza
rasei, religiei, naţionalităţi sau opiniilor politice sau ar cauza un prejudiciu pentru un
motiv oarecare unei persoane aflate în cauză în urma solicitării.
7. Părţile depun eforturi pentru a accelera procedurile de extrădare şi pentru a
simplifica exigenţele în materie de dovezi, în ceea ce priveşte infracţiunile la care se
aplică prezentul articol.
8. Sub rezerva dispoziţiilor dreptului său intern şi tratatelor de extrădare
pe care le-a încheiat, partea solicitată poate, la cererea părţii solicitante şi dacă ea
consideră că circumstanţele o justifică şi că este urgent, să pună sub stare de detenţie
o persoană prezentă pe teritoriul său şi a cărei extrădare este solicitată sau să ia alte
măsuri cu privire la asigurarea prezenţei sale pe timpul procedurii de extrădare.
9. Fără a renunţa la exercitarea competenţei penale, stabilite conform dreptului
său intern, o parte pe teritoriul căreia se află autorul presupus al infracţiunii trebuie:
a) Dacă pentru motivele enunţate la alin. a) al paragrafului 2 al art. 4 aceasta
nu extrădează pentru o infracţiune stabilită conform paragrafului 1 al alin. 3, cazul
va fi supus autorităţilor competente pentru exercitarea acţiunii penale, numai dacă
nu s-a convenit altfel cu partea solicitantă.
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b) Dacă aceasta nu extrădează pentru o asemenea infracţiune şi dacă ea şi-a stabilit competenţa în ceea ce priveşte această infracţiune conform alin. b) al paragrafului 2 al art. 4, cazul va fi înaintat autorităţilor competente pentru exercitarea acţiunii
penale, numai dacă partea solicitantă nu cere altceva în scopul păstrării competenţei
sale legitime.
10. Dacă extrădarea solicitată în scopul exercitării unei pedepse este refuzată,
pentru că persoana care reprezintă obiectul acestei cereri este cetăţean al părţii solicitate, aceasta, dacă legislaţia i-o permite în conformitate cu prescripţiile acestei
legislaţii şi la cererea părţii solicitante, va avea în vedere să execute ea însăşi pedeapsa
care a fost pronunţată conform legislaţiei părţii solicitante sau restului din această
pedeapsă.
11. Părţile se străduiesc să încheie acorduri bilaterale şi multilaterale pentru a
permite extrădarea sau pentru a-i creşte eficacitatea.
12. Părţile pot avea în vedere încheierea unor acorduri bilaterale sau multilaterale referitoare la unele puncte speciale sau cu caracter general, cu privire la transferul
în ţara lor a unor persoane condamnate la pedepse cu închisoarea sau alte pedepse
cu privaţiune de libertate, datorită infracţiunilor la care se aplică prezentul articol,
pentru ca acestea să-şi poată executa restul de pedeapsă.
Articolul 7
Asistenţa judiciară
1. Părţile îşi acordă mutual, conform prezentului articol, asistenţa judiciară pe
scară largă pentru toate anchetele, urmăririle penale şi procedurile judiciare cu privire la infracţiunile stabilite în conformitate cu paragraful 1 al art. 3.
2. Asistenţa judiciară care se acordă în aplicarea prezentului articol poate fi solicitată în următoarele scopuri:
a) strângerea mărturiilor şi depoziţiilor;
b) notificarea actelor judiciare;
c) efectuarea de percheziţii şi popriri;
d) examinarea obiectelor şi vizitarea locurilor;
e) furnizarea de informaţii şi de probe de culpabilitate;
f) furnizarea de originale sau copii certificate conforme de documente şi dosare
pertinente, inclusiv extrase bancare, documente contabile, dosare de societăţi şi documente comerciale;
g) identificarea sau detectarea produselor, bunurilor, instrumentelor sau altor
lucruri în scopul strângerii probelor.
3. Părţile pot să-şi acorde una alteia orice altă formă de asistenţă judiciară autorizată de către dreptul intern al părţii solicitate.
4. La cerere, părţile facilitează sau încurajează, într-o măsură compatibilă cu
legislaţia lor şi practica lor internă, prezentarea sau punerea la dispoziţie a unor
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persoane, inclusiv deţinuţi care acceptă să-şi aducă concursul la anchetă sau să participe la procedură.
5. Părţile nu pot invoca secretul bancar pentru a refuza asistenţa judiciară prevăzută în prezentul articol.
6. Dispoziţiile prezentului articol nu afectează, în nici un fel, obligaţiile care
decurg din orice alt tratat bilateral sau multilateral care determină sau trebuie să
determine, în totalitate sau parţial, asistenţa judiciară în materie penală.
7. Paragrafele 8 – 19 ale prezentului articol sunt aplicabile solicitărilor făcute
conform prezentului articol, dacă părţile în chestiune nu sunt legate printr-un tratat
de asistenţă judiciară. Dacă aceste părţi sunt legate printr-un asemenea tratat, dispoziţiile corespunzătoare ale acestui tratat sunt aplicabile numai dacă părţile nu
convin să aplice în locul lor dispoziţiile paragrafelor 8 – 19 ale prezentului articol.
8. Părţile desemnează o autoritate sau, dacă este nevoie, autorităţile care au responsabilitatea şi dreptul de a răspunde la solicitările de asistenţă judiciară sau de a
le transmite autorităţilor competente pentru executare. Autoritatea sau autorităţile
desemnate în acest scop vor fi notificate Secretariatului General. Transmiterea solicitărilor de asistenţă judiciară şi a oricăror comunicări cu privire la acestea se face
între autorităţile desemnate de către părţi; prezenta dispoziţie se înţelege sub rezerva
dreptului fiecărei părţi de a cere ca aceste solicitări şi comunicări să-i fie adresate pe
cale diplomatică, iar cazurile urgente, dacă părţile cad de acord, prin intermediul
OIPC/Interpol, dacă acest lucru este posibil.
9. Cererile sunt adresate, în scris, într-o limbă acceptabilă pentru partea solicitată. În cazul în care limbile sunt acceptate de fiecare parte, ele sunt notificate Secretariatului General. În caz de urgenţă şi dacă părţile cad de acord, cererile pot fi făcute
pe cale orală, dar trebuie confirmate imediat în scris.
10. Cererile pentru asistenţă judiciară trebuie să conţină informaţiile următoare:
a) Desemnarea autorităţilor de unde provine cererea.
b) Obiectul şi natura anchetelor, urmăririlor penale sau procedurii judiciare la
care se referă cererea, numele şi funcţiile autorităţilor care se ocupă de aceasta.
c) Un rezumat al faptelor pertinente, cu excepţia cererilor adresate în scopul
notificării actelor judiciare.
d) O descriere a asistenţei solicitate şi descrierea amănunţită a oricărei proceduri
specifice pe care partea solicitantă ar dori să o vadă aplicată.
e) Dacă este posibil, identitatea, adresa şi naţionalitatea oricărei persoane vizate;
f) Scopul în care mărturia, informaţiile şi măsurile sunt solicitate.
11. Partea solicitată poate cere o completare de informaţii, atunci când acest lucru i se pare necesar pentru a executa cererea conform legislaţiei sale sau când acest
lucru poate uşura executarea cererii.
12. Orice cerere este executată conform legislaţiei părţii solicitate şi, în măsura
în care acest lucru nu contravine legislaţiei menţionate şi când este posibil, în conformitate cu procedurile specificate în cerere.
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13. Partea solicitantă nu comunică şi nici nu utilizează informaţiile sau mărturiile furnizate de către partea solicitată pentru anchete, urmăriri penale sau proceduri judiciare, altele decât cele vizate în cerere, fără consimţământul prealabil al
părţii solicitate.
14. Partea solicitantă poate să ceară ca partea solicitată să păstreze secretul
asupra cererii şi conţinutului său numai în măsura necesară pentru a-i da urmare.
Dacă partea solicitată nu poate satisface această exigenţă, ea va informa imediat
partea solicitantă.
15. Asistenţa judiciară poate fi refuzată:
a) Dacă cererea nu a fost făcută conform dispoziţiilor prezentului articol.
b) Dacă partea solicitată consideră că executarea cererii poate leza suveranitatea, securitatea, ordinea publică sau alte interese esenţiale ale sale.
c) În cazul în care legislaţia părţii solicitate ar interzice autorităţilor sale să ia
măsurile necesare, dacă a fost vorba de o infracţiune similară care are prezentat
obiectul unei anchete, urmăririi penale sau unei proceduri judiciare în cadrul propriei sale competenţe.
d) În cazul în care acceptarea cererii este contrară sistemului juridic al părţii
solicitate, cu privire la asistenţa judiciară.
16. Orice refuz de acordare a asistenţei judiciare trebuie motivat.
17. Asistenţa judiciară poate fi amânată de către partea solicitată pe motiv că ar
împiedica o anchetă, urmăririle penale sau o procedură judiciară în curs. În astfel
de cazuri, partea solicitată consultă partea solicitantă în scopul de a determina dacă
acest ajutor mai poate fi furnizat în condiţiile considerate necesare de către partea
solicitată.
18. Un martor, un expert sau orice altă persoană care consimte să depună mărturie în cursul unei proceduri sau să colaboreze la o anchetă, la urmăriri penale sau
proceduri judiciare pe teritoriul părţii solicitante nu va fi nici urmărit, nici deţinut,
nici pedepsit, nici supus vreunei restricţii a libertăţii personale pe acest teritoriu
pentru alte omisiuni sau condamnări anterioare plecării sale de pe teritoriul părţii
solicitate. Această imunitate va înceta, atunci când martorul, expertul sau persoana
menţionată, care a avut posibilitatea de a părăsi teritoriul pentru o perioadă de 15
zile consecutiv sau pentru orice altă perioadă convenită de către părţi, socotind de
la data la care ei au fost oficial informaţi că prezenţa lor nu mai era necesară pentru
autorităţile judiciare, au rămas, cu toate acestea, din proprie voinţă sau după ce l-au
părăsit, au revenit din proprie dorinţă.
19. Cheltuielile obişnuite făcute pentru executarea unei cereri sunt suportate de partea solicitată, numai dacă nu s-a convenit altfel între părţile implicate.
Atunci când se fac cheltuieli importante sau extraordinare sau când se relevă a
fi necesare ulterior pentru a executa cererea, părţile se vor consulta pentru a fixa
condiţiile conform cărora cererea va fi executată, cât şi modul în care vor fi asumate cheltuielile.
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20. Părţile iau în consideraţie, în unele cazuri, posibilitatea de a încheia acorduri
sau aranjamente bilaterale sau multilaterale care servesc obiectivelor dispoziţiilor
prezentului articol, le conferă un efect practic sau le întăresc.
Articolul 8
Transferul procedurilor represive
Părţile vor lua în considerare posibilitatea de a-şi transfera procedurile represive
relativ la infracţiunile stabilite în conformitate cu paragraful 1 al art. 3, în cazurile în
care acest transfer este necesar în interesul unei bune administrări a justiţiei.
Articolul 9
Alte forme de cooperare şi formare
1. Părţile vor coopera strâns, conform sistemelor juridice şi administrative respective, cu scopul de a întări eficacitatea acţiunii de detectare şi represie, vizând să
pună capăt comiterii de infracţiuni stabilite conform paragrafului 1 al art. 3. În special, pe baza acordurilor sau aranjamentelor bilaterale sau multilaterale:
a) Ele stabilesc şi menţin canale de comunicare între organismele şi serviciile
naţionale competente, în scopul de a facilita schimbul sigur şi rapid de informaţii
cu privire la toate aspectele infracţionale stabilite conform paragrafului 1 al art. 3,
inclusiv, dacă părţile interesate consideră necesar, legăturile acestui trafic cu alte activităţi delictuale.
b) Părţile cooperează între ele, atunci când este vorba de infracţiuni stabilite
conform paragrafului 1 al art. 3, şi având un caracter internaţional, conducând anchetele care se referă la:
i. Identitatea, locul în care se găsesc şi activităţile pe care le exercită persoanele
suspectate pentru infracţiuni stabilite conform paragrafului 1 al art. 3.
ii. Mişcarea produselor şi bunurilor provenite din comiterea infracţiunilor
menţionate.
iii. Mişcarea stupefiantelor, substanţelor psihotrope, substanţelor înscrise în
tabelul I şi II ale prezentei Convenţii şi instrumentele utilizate sau destinate să fie utilizate în comiterea acestor infracţiuni.
c) Atunci când este cazul şi, dacă acest lucru nu contravine dreptului intern, ele
creează, ţinându-se cont de necesitatea protejării securităţii persoanelor şi operaţiunilor, echipe mixte însărcinate să pună în practică dispoziţiile prezentului paragraf.
Agenţii oricărei părţi, membrii unor anumite echipe se conformează indicaţiilor autorităţilor competente ale părţii pe teritoriul căreia se derulează operaţia. În toate
aceste cazuri, părţile interesate veghează ca să fie respectată pe deplin suveranitatea
părţii pe teritoriul căreia se desfăşoară operaţia.
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d) Ele furnizează, atunci când este cazul, cantităţile necesare de substanţe în
scopul efectuării analizei sau anchetei.
e) Ele facilitează o coordonare eficientă între organismele lor şi serviciile competente şi favorizează schimbul de personal şi de experţi, inclusiv detaşarea agenţilor
de legătură.
2. În măsura în care acest lucru este necesar, fiecare parte instituie, dezvoltă
sau ameliorează programele de formare specifice în folosul membrilor şi serviciilor
sale de detectare şi reprimare şi altui personal, inclusiv agenţilor de vamă, însărcinaţi
cu reprimarea infracţiunilor stabilite conform paragrafului 1 al art. 3. Aceste programe vor trebui să se refere, mai ales, la următoarele puncte:
a) metodele folosite pentru detectarea şi reprimarea infracţiunilor stabilite conform paragrafului 1 al art. 3;
b) itinerariile adoptate şi tehnicile folosite de către persoanele suspectate de infracţiuni, stabilite conform paragrafului 1 al art. 3, în special, în statele de tranzit şi
măsurile de luptă potrivite;
c) controlul importului şi exportului de stupefiante, substanţe psihotrope şi substanţe înscrise în tabelul I şi II;
d) detectarea şi controlul mişcării produselor şi bunurilor care provin din comiterea infracţiunilor stabilite conform paragrafului 1 al art. 3 şi a stupefiantelor, substanţelor psihotrope, substanţelor înscrise în tabelul I şi II şi instrumentelor utilizate
sau destinate a fi folosite pentru a comite infracţiunile menţionate;
e) metodele folosite pentru transferarea, disimularea sau deghizarea acestor produse, bunuri şi instrumente;
f) strângerea probelor;
g) tehnicile de control în zonele libere şi porturile libere;
h) tehnicile moderne de detectare şi reprimare.
3. Părţile îşi acordă sprijin pentru a planifica şi executa programe de formare şi
cercetare care le permit să facă schimb de cunoştinţe specializate în domeniile vizate la paragraful 2 al prezentului articol şi, în acest scop, organizează, de asemenea,
atunci când este cazul, conferinţe şi seminare regionale şi internaţionale pentru a
stimula cooperarea şi a permite examinarea problemelor de interes comun, inclusiv
problemele şi nevoile specifice ale statelor de tranzit.
Articolul 10
Cooperarea internaţională şi asistenţa acordată statelor de tranzit
1. Părţile cooperează, direct sau prin intermediul organizaţiilor internaţionale
sau regionale competente, în scopul de a ajuta şi de a sprijini în măsura posibilă,
statele de tranzit şi, în special, ţările în curs de dezvoltare, care au nevoie de o astfel de
asistenţă şi un astfel de sprijin, prin intermediul programelor de cooperare teh-
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nică, care vizează să împiedice schimbul şi tranzitul ilicit şi care se referă la activităţile conexe.
2. Părţile pot întreprinde, direct sau prin intermediul organizaţiilor internaţionale sau regionale competente, să furnizeze un ajutor financiar acestor state de
tranzit pentru a dezvolta şi întări infrastructura necesară eficacităţii luptei contra
traficului ilicit şi prevenirii acestui trafic.
3. Părţile pot încheia acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale pentru a spori eficacitatea cooperării internaţionale prevăzute în prezentul articol şi
pot avea în vedere încheierea unor aranjamente financiare în această privinţă.
Articolul 11
Livrări supravegheate
1. Dacă principiile fundamentale ale sistemelor lor juridice interne o permit,
părţile iau măsurile necesare, ţinând cont de posibilităţile lor, pentru a permite recurgerea adecvată la livrări supravegheate pe scară internaţională, pe bază de acorduri sau angajamente pe care ele le-au încheiat, în scopul identificării indivizilor
implicaţi în infracţiunile stabilite conform paragrafului 1 al art. 3 şi de a începe urmăririle împotriva lor.
2. Decizia de a recurge la livrări supravegheate este luată în fiecare caz în
speţă şi poate, dacă este cazul, să ţină cont de aranjamente şi înţelegeri financiare în
ceea ce priveşte exercitarea competenţei lor de către părţile interesate.
3. Expedierile ilicite, pentru care s-a convenit ca livrarea să fie supravegheată,
pot, cu consimţământul părţilor interesate, să fie interceptate şi autorizate în continuare în trimiterea lor fie aşa cum sunt, fie după ce stupefiantele sau substanţele
psihotrope au fost sustrase sau au fost înlocuite total sau parţial cu alte produse.
Articolul 12
Substanţele care sunt folosite în mod frecvent în procesul fabricării
ilicite de stupefiante sau substanţe psihotrope
1. Părţile adoptă măsurile pe care le consideră adecvate pentru a împiedica
deturnarea substanţelor înscrise în tabelul I şi II, în scopul fabricării ilicite de
stupefiante şi substanţe psihotrope şi cooperează între ele în acest scop.
2. Dacă o parte sau organul sunt în posesia unor informaţii care, după părerea
lor, fac necesară înscrierea unei substanţe în tabelul I sau tabelul II, ele adresează Secretarului General o notificare însoţită de toate informaţiile pertinente pentru
sprijinirea acestora. Procedura expusă la paragrafele 2 – 7 ale prezentului articol se
aplică, de asemenea, atunci când o parte sau organul sunt în posesia unor informaţii
care justifică radierea unei substanţe din tabelul I sau tabelul II sau trecerea unei
substanţe dintr-un tabel în altul.
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3. Secretarul General comunică această notificare şi toate informaţiile pe care
le consideră adecvate părţilor, comisiei, iar dacă această notificare provine de la o
parte, şi organului. Părţile comunică Secretarului General observaţiile lor cu privire
la notificare, cât şi toate informaţiile complementare de natură să ajute organul să
procedeze la o evaluare, iar comisia să se pronunţe.
4. Dacă organul, ţinând cont de amploarea, importanţa şi diversitatea utilizărilor
ilicite ale substanţei şi după ce a examinat dacă ar fi posibil şi uşor de utilizat substanţele înlocuitoare, atât în scopuri ilicite cât şi pentru fabricarea ilicită de stupefiante
sau substanţe psihotrope, constată:
a) Că substanţa este frecvent utilizată în fabricarea ilicită a unui stupefiant sau
a unei substanţe psihotrope; şi
b) Că fabricarea ilicită a unui stupefiant sau a unei substanţe psihotrope, prin volumul şi prin amploarea lor, creează probleme grave de sănătate publică sau sociale,
justificând, astfel, o acţiune pe plan internaţional, el comunică comisiei o evaluare
a substanţei, indicând, mai ales, efectele probabile ale includerii sale în tabelul I sau
tabelul II, atât asupra utilizărilor ilicite cât şi asupra fabricării ilicite şi, dacă este cazul
face recomandări cu privire la măsurile de control care ar fi adecvate pentru evaluarea menţionată.
5. Comisia, ţinând cont de observaţiile prezentate de către părţi şi de observaţiile şi recomandările organului a căror evaluare va fi determinată pe plan ştiinţific şi
luând în mod cuvenit în considerare toţi ceilalţi factori pertinenţi, poate decide, cu
o majoritate de 2/3 dintre membrii săi, să înscrie o substanţă în tabelul I şi tabelul II.
6. Orice decizie luată de către comisie în virtutea prezentului articol este comunicată de către Secretarul General tuturor statelor şi altor unităţi care sunt părţi la
prezenta Convenţie sau li se conferă dreptul să devină, cât şi organului. Ea intră în
vigoare definitiv pentru fiecare parte la 180 de zile după data comunicării sale.
7. a) Deciziile luate de comisie, în virtutea prezentului articol, sunt supuse consiliului pentru revizuire, dacă una dintre părţi prezintă o solicitare în cele 180 de
zile ce urmează după data notificării lor. Cererea trebuie să fie adresată Secretarului
General şi însoţită de toate informaţiile adecvate care o motivează.
b) Secretarul General comunică copia cererii şi informaţiilor adecvate comisiei,
organului şi tuturor părţilor, invitându-le să-şi prezinte observaţiile în termen de 90
de zile. Toate observaţiile primite sunt comunicate consiliului.
c) Consiliul poate confirma sau anula decizia comisiei. Decizia sa este comunicată tuturor statelor şi altor entităţi, care sunt părţi la prezenta Convenţie sau sunt pe
cale să devină, comisiei şi organului.
8. a) Sub rezerva caracterului general al dispoziţiilor paragrafului 1 al prezentului articol şi dispoziţiilor Convenţiei din 1961, Convenţiei din 1961, cum apare
ea modificată, şi Convenţiei din 1971, părţile iau măsurile pe care le cred de cuviinţă
pentru a controla pe teritoriul lor fabricarea şi distribuirea substanţelor înscrise în
tabelul I şi II;
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b) În acest scop, părţile pot:
i. Să exercite supravegherea tuturor persoanelor şi întreprinderilor care se ocupă cu fabricarea şi distribuirea substanţelor menţionate.
ii. Să supună unui regim de licenţă localurile şi stabilimentele în care poate avea
loc fabricarea sau distribuirea.
iii. Să solicite ca titularii unei licenţe să obţină autorizaţii pentru a se ocupa de
operaţiile sus-menţionate.
iv. Să împiedice acumularea de către fabricanţi şi distribuitori a unor cantităţi
din substanţele menţionate care să le depăşească pe cele care solicită o funcţionare normală a întreprinderilor şi situaţiei pieţei.
9. În ceea ce priveşte substanţele înscrise în tabelul I şi II, fiecare parte ia măsurile următoare:
a) Ea stabileşte şi menţine un sistem de supraveghere a comerţului internaţional
cu substanţe incluse în tabelul I şi II, în scopul de a uşura detectarea operaţiunilor
suspecte. Aceste sisteme de supraveghere trebuie să fie puse în funcţiune în strânsă
cooperare cu fabricanţii, importatorii, vânzătorii en-gros şi în detaliu care semnalează autorităţilor competente comenzile şi operaţiile suspecte.
b) Ea prevede confiscarea oricărei substanţe înscrise în tabelul I şi II, dacă
există suficiente dovezi că aceasta este destinată să servească la fabricarea ilicită
a unui stupefiant sau substanţe psihotrope.
c) Ea informează, cât mai rapid posibil, autorităţile şi serviciile competente ale
părţilor interesate, dacă există motive pentru a crede că o substanţă înscrisă în tabelul I şi II este importată, exportată sau în tranzit, în scopul fabricării ilicite
de stupefiante sau substanţe psihotrope, mai ales, furnizându-le informaţii asupra
modalităţilor de plată utilizate şi toate celelalte elemente esenţiale pe care se bazează
convingerea sa.
d) Ea solicită ca trimiterile care fac obiectul importurilor şi exporturilor să fie
corect marcate şi însoţite de documentele necesare. Documente comerciale ca facturi, listă de marfă, documente de vamă, de transport şi alte documente de expediţie
trebuie să indice numele substanţelor care fac obiectul importului sau exportului,
aşa cum figurează în tabelul I şi II, cantitatea importată sau exportată, cât şi numele,
adresa exportatorului, importatorului şi, atunci când este cunoscută, cea a destinatarului.
e) Ea procedează astfel ca documentele vizate la alin. d) al prezentului paragraf
să fie păstrate cel puţin 2 ani şi ţinute la dispoziţia autorităţilor competente pentru
examinare.
10. a) În afara dispoziţiilor paragrafului 9 şi la cererea adresată Secretarului General de partea interesată, fiecare parte de pe teritoriul căreia o substanţă înscrisă în
tabelul I trebuie exportată, supraveghează ca, înaintea exportării, informaţiile de mai
jos să fie furnizate de către autorităţile competente, autorităţilor competente din ţara
importatoare:
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i. Numele şi adresa exportatorului şi importatorului şi, atunci când este cunoscut, cel al destinatarului.
ii. Desemnarea substanţei aşa cum figurează în tabelul I.
iii. Cantitatea de substanţă exportată.
iv. Punctul de intrare şi data expedierii prevăzute.
v. Toate celelalte informaţii reciproc convenite între părţi.
b) Orice parte poate să adopte măsuri de control mai stricte sau mai severe
decât cele prevăzute în paragraful prezent, dacă ea consideră că acest lucru este
necesar sau de dorit.
11. Atunci când una dintre părţi furnizează informaţii celeilalte, conform paragrafelor 9 şi 10 ale prezentului articol, ea poate solicita părţii care le primeşte să
păstreze caracterul confidenţial al oricărui secret economic, industrial, comercial
sau profesional sau procedeu comercial pe care pot să-l conţină.
12. Fiecare parte furnizează anual organului, în forma şi modalitatea definite
de acesta şi utilizând formulele care îi vor fi furnizate, informaţii cu privire la:
a) Cantităţile de substanţe înscrise la tabelul I şi II care au fost confiscate şi, dacă
este cunoscută, şi originea lor.
b) Orice altă substanţă care nu este înscrisă în tabelul I şi II, dar care a fost identificată ca servind la fabricarea ilicită de stupefiante sau substanţe psihotrope
şi pe care partea o consideră ca suficient de importantă pentru a fi propusă
în atenţia organului.
c) Metodele de determinare şi fabricare ilicită.
13. Organul întocmeşte un raport anual către comisie cu privire la aplicarea prezentului articol, iar comisia examinează periodic dacă tabelul I şi II sunt adecvate
şi competente.
14. Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică nici la preparatele farmaceutice,
nici la alte preparate care conţin substanţele înscrise în tabelul I sau II şi compuse
astfel încât substanţele menţionate să nu poată fi utilizate cu uşurinţă, nici expuse
prin mijloace uşor de aplicat.
Articolul 13
Materiale şi echipamente
Părţile iau măsurile pe care le consideră potrivite pentru a preveni comerţul şi
deturnarea de materiale şi echipamente, în scopul producerii sau fabricării de stupefiante şi substanţe psihotrope şi vor coopera în acest scop.
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Articolul 14
Măsuri care vizează eliminarea culturii ilicite de plante din care se extrag
stupefiante şi suprimarea cererii ilicite de stupefiante şi substanţe psihotrope
1. Măsurile luate de părţi, în virtutea prezentei Convenţii, nu vor fi mai puţin
stricte decât dispoziţiile aplicabile eliminării culturii ilicite de plante care conţin
stupefiante şi substanţe psihotrope şi eliminării cererii ilicite de stupefiante şi
substanţe psihotrope în termenii dispoziţiei Convenţiei din 1961, a Convenţiei din
1961 cum apare ea modificată şi Convenţiei din 1971.
2. Fiecare parte ia măsurile adecvate pentru a împiedica pe teritoriul său cultura
ilicită de plante care conţin stupefiante şi substanţe psihotrope, ca macul opiaceu,
arborele de coca şi planta de canabis şi pentru a distruge pe cele care ar fi cultivate în
mod ilicit. Măsurile adoptate trebuie să respecte drepturile fundamentale ale omului
şi să ţină cont de utilizările licite tradiţionale – atunci când asemenea utilizări sunt
atestate de istorie – cât şi de protecţia mediului.
3. a) Părţile pot coopera pentru a creşte eficienţa eforturilor care vizează să elimine cultura ilicită. Această cooperare poate să comporte, mai ales, dacă este cazul,
sprijinirea unei dezvoltări rurale integrate, care să ducă la culturi de înlocuire viabile
din punct de vedere economic. Înainte de a aplica asemenea programe de dezvoltare
rurală va trebui să se ţină cont de factori ca: accesul pe piaţă, resursele disponibile şi
situaţia socio-economică. Părţile pot să cadă de acord cu privire la alte măsuri adecvate de cooperare.
b) Părţile facilitează, de asemenea, schimbul de informaţii cu caracter ştiinţific şi
tehnic, cât şi executarea lucrărilor de cercetare cu privire la eliminarea culturii
ilicite.
c) În situaţia când au frontiere comune, părţile vor depune eforturi să coopereze
cu programe de eliminare a culturii ilicite în zonele de frontieră respective.
4. Părţile adoptă măsurile adecvate pentru suprimarea sau reducerea cererii ilicite de stupefiante şi substanţe psihotrope, în scopul reducerii suferinţelor omeneşti
şi pentru a face să dispară incitaţiile de ordin financiar la traficul ilicit. Aceste măsuri
pot fi, mai ales, fondate pe recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituţiilor
specializate ale Naţiunilor Unite, ca Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi alte organizaţii internaţionale competente şi pe schema multidsciplinară completă adoptată de
către Conferinţa internaţională cu privire la abuzul şi traficul ilicit de droguri ţinută
în 1987, în măsura în care aceasta se referă la eforturile organismelor guvernamentale şi neguvernamentale, cât şi la iniţiativa privată în domeniul prevenirii, tratamentului şi readaptării. Părţile pot încheia acorduri sau aranjamente bilaterale
sau multilaterale care vizează să suprime sau să reducă cererea ilicită de stupefiante
şi substanţe psihotrope.
5. Părţile pot lua, de asemenea, măsurile necesare pentru distrugerea rapidă sau
utilizarea legală de substanţe, substanţe psihotrope şi substanţe înscrise în tabelul I
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şi II care au fost îngheţate sau confiscate şi pentru care cantitatea din aceste substanţe, certificate cu forme în regulă, să fie admise ca probă.
Articolul 15
Transportori comerciali
1. Părţile iau măsurile adecvate pentru a se asigura că mijloacele de transport
exploatate de către transportorii comerciali nu servesc la comiterea infracţiunilor
stabilite conform paragrafului 1 al art. 3; aceste măsuri pot cuprinde încheierea
unor aranjamente speciale cu transportorii comerciali.
2. Fiecare parte solicită transportorilor comerciali să ia precauţii rezonabile
pentru a împiedica ca mijloacele lor de transport să nu servească la comiterea infracţiunilor stabilite conform paragrafului 1 al art.
3. Aceste precauţii pot să se bazeze, mai ales, pe:
a) Dacă transportorul comercial îşi are stabilimentul său principal pe teritoriul
acestei părţi:
i. Formarea de personal care să fie capabil să identifice trimiterile sau persoanele suspecte.
ii. Stimularea integrităţii personalului.
b) Dacă transportorul comercial operează pe teritoriul acestei părţi:
i. Depunerea listelor de mărfuri înainte, de fiecare dacă, când acest lucru este
posibil.
ii. Folosirea unor sigilii infalsificabile şi posibile de controlat distinct.
iii. Informarea autorităţilor competente, în cel mai scurt timp posibil, cu privire la orice circumstanţă suspectă care poate să fie legată de comiterea infracţiunilor stabilite în conformitate cu paragraful 1 al art. 3.
3. Fiecare parte veghează ca, la punctele de intrare şi ieşire şi în alte zone de
control vamal, transportorii comerciali şi autorităţile competente să coopereze, în
scopul împiedicării accesului neautorizat la mijloacele de transport şi la încărcătură, să aplice măsurile de securitate adecvate.
Articolul 16
Documentele comerciale şi marcajul exporturilor
1. Fiecare parte solicită ca expedierile licite de stupefiante şi substanţe psihotrope destinate exportului să fie însoţite de documentele necesare. În afară de faptul că
expedierile trebuie să satisfacă prescripţiile în materie de documentaţie, enunţate în
art. 31 al Convenţiei din 1961, în art. 31 al Convenţiei din 1961 cum apare ea modificată şi în art. 12 al Convenţiei din 1971, documentele comerciale, ca: facturile,
listele de mărfuri, documentele vamale, de transport şi alte documente de expediere, trebuie să indice denumirea stupefiantelor şi substanţelor psihotrope care fac
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obiectul exporturilor şi aşa cum figurează în tabelele pertinente ale Convenţiei din
1961, Convenţiei din 1961 cum apare modificată şi Convenţiei din 1971, cantitatea
exportată, cât şi numele şi adresa exportatorului, importatorului şi, atunci când este
cunoscut, cel al destinatarului.
2. Fiecare parte va impune ca expedierile de stupefiante şi substanţe psihotrope
destinate exportului să nu fie marcate incorect.
Articolul 17
Traficul ilicit pe mare
1. Părţile cooperează, în măsura posibilă, pentru a pune capăt traficului ilicit pe
mare, în conformitate cu dreptul internaţional maritim.
2. Partea are motive întemeiate să bănuiască că o navă sub pavilion sau care nu
abordează nici un pavilion, sau nu poartă nici o înmatriculare – se ocupă cu traficul
ilicit – poate solicita altor părţi să o ajute pentru a pune capăt acestei utilizări. Părţile
astfel solicitate furnizează această asistenţă în limita mijloacelor de care ele dispun.
3. Partea care are motive întemeiate să bănuiască că o navă care exercită libertatea de navigaţie, conform dreptului internaţional şi navigând sub pavilion sau fiind
înmatriculată la o altă parte se ocupă cu traficul ilicit, poate să anunţe statul, sub pavilionul căruia navighează nava, să solicite confirmarea înmatriculării şi, dacă acest
lucru se confirmă, să ceară autorizaţia acestui stat pentru a lua măsurile adecvate cu
privire la această navă.
4. În conformitate cu dispoziţiile paragrafului 3 sau tratatele în vigoare dintre
ele, sau orice alte acorduri, sau aranjamente încheiate între aceste părţi, statul sub
pavilionul căruia navighează nava poate să autorizeze, mai ales, statul solicitat:
a) să inspecteze nava;
b) să viziteze nava;
c) dacă sunt descoperite probe ale participării la un trafic ilicit, trebuie luate măsurile adecvate cu privire la navă, persoanele care se găsesc la bord şi la încărcătură.
5. Atunci când iau o măsură în urma aplicării prezentului articol, părţile interesate ţin cont de necesitatea de a nu leza securitatea vieţii pe mare şi cea a navei, şi
încărcăturii sale, şi să nu prejudicieze interesele comerciale şi judiciare ale statului
de care depinde pavilionul sau orice alt stat interesat.
6. Statul sub pavilionul căruia navighează nava poate, în măsura în care este
compatibil cu obligaţiile sale conform paragrafului 1 al prezentului articol, să subordoneze autorizaţia sa condiţiilor fixate de comun acord între ele şi statul solicitant,
mai ales, în ceea ce priveşte responsabilitatea.
7. Fiecare parte va răspunde, fără întârziere, la orice solicitare care îi este adresată de către o altă parte, în scopul de a determina dacă o navă sub pavilionul său este
autorizată să navigheze şi la cererile de autorizare prezente în aplicarea paragrafului
3. În momentul în care devine parte la prezenta Convenţie, fiecare stat desemnează
autoritatea sau, dacă este cazul, autorităţile care au calitatea de a primi aceste cereri
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şi să răspundă la ele. În luna care urmează acestei desemnări, Secretarul General
notifică tuturor părţilor autoritatea desemnată de fiecare dintre ele.
8. Partea care a luat una din măsurile prevăzute în prezentul articol informează,
fără întârziere, statul sub pavilionul căruia navighează nava cu privire la rezultatele
acestei măsuri.
9. Părţile vor avea în vedere încheierea de acorduri sau angajamente bilaterale
sau regionale, în scopul de a da curs dispoziţiilor prezentului articol sau pentru
a-i spori eficienţa.
10. Măsurile luate în aplicarea paragrafului 4 nu sunt executate decât de navele
de război sau aeronavele militare sau alte nave ori aeronave care poartă vizibil
o marcă exterioară şi sunt identificabile ca fiind în serviciul statului.
11. Orice măsură luată pe baza prezentului articol va ţine cont, conform dreptului internaţional maritim, de necesitatea de a nu impieta asupra drepturilor şi
obligaţiilor şi exercitării competenţei statelor riverane, nici de a leza aceste drepturi, obligaţii sau competenţe.
Articolul 18
Zone libere şi porturi libere
1. Părţile vor aplica, pentru a pune capăt traficului ilicit de stupefiante, substanţe
psihotrope şi substanţe înscrise în tabelul I şi II în zonele libere şi porturi libere,
măsuri care nu sunt mai puţin stricte decât cele pe care le aplică în alte părţi ale teritoriului lor.
2. Părţile vor depune eforturi pentru:
a) A supraveghea mişcarea mărfurilor şi persoanelor în porturile libere şi zonele
libere şi, în acest scop, vor da permisiunea autorităţilor competente să procedeze
la vizitarea încărcăturii şi navelor care intră şi ies, inclusiv navelor de croazieră şi
pescuit, cât şi aeronavelor şi vehiculelor şi, atunci când este cazul, să percheziţioneze membrii echipajului şi pasagerii, cât şi bagajul acestora.
b) A stabili şi a menţine un sistem care permite decelarea expedierilor suspectate
de a conţine stupefiante, substanţe psihotrope sau substanţe înscrise în tabelul I şi II,
care intră sau ies din zonele şi porturile libere.
c) A stabili şi a menţine sisteme de supraveghere în bazinele şi depozitele portuare, cât şi în aeroporturi şi posturile de frontieră, în porturile libere şi zonele libere.
Articolul 19
Utilizarea serviciilor poştale
1. În executarea obligaţiilor care decurg din Convenţiile Uniunii Poştale Universale şi conform cu principiile fundamentale ale sistemelor lor juridice interne, părţile
iau măsuri pentru a pune capăt utilizării serviciilor poştale, în scopul traficului ilicit
şi cooperează între ele în acest scop.
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2. Măsurile prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol cuprind, mai ales:
a) Acţiunea coordonată pentru prevenirea şi reprimarea utilizării serviciilor
poştale, în scopul traficului ilicit.
b) Adoptarea şi elaborarea de către serviciile de detectare şi reprimare însărcinate cu acestea a unor tehnici de investigare şi control, care trebuie să permită decelarea în trimiterile poştale a expedierilor ilicite de stupefiante, substanţe psihotrope
sau substanţe înscrise în tabelul I şi II.
c) Măsurile legislative care permit recurgerea la mijloacele adecvate pentru a
strânge probele necesare pentru urmăririle judiciare.
Articolul 20
Informaţii care trebuie furnizate de către părţi
1. Părţile furnizează comisiei, prin intermediul Secretarului General, informaţii
cu privire la aplicarea prezentei Convenţii pe teritoriul lor şi, în special:
a) Textul legilor şi reglementărilor promulgate pentru aplicarea prezentei Convenţii.
b) Detalii cu privire la traficul ilicit, care decurg din competenţa lor şi pe care
ele le consideră importante, deoarece aceste cazuri relevă tendinţe noi, indicând cantităţile despre care este vorba, sursele din care provin substanţele sau metodele
utilizate de către persoanele care se ocupă cu traficul ilicit.
2. Părţile furnizează aceste informaţii în modul fixat de comisie şi la datele
precizate de aceasta.
Articolul 21
Funcţiile comisiei
Comisia este însărcinată să examineze toate problemele care se referă la scopurile prezentei Convenţii şi, în special:
a) Pe baza informaţiilor prezentate de către părţi în conformitate cu art. 20,
comisia urmăreşte punerea în aplicare a prezentei Convenţii.
b) Comisia poate face sugestii şi recomandări generale, fondate pe examinarea
informaţiilor obţinute de către părţi.
c) Comisia poate supune în atenţia organului toate problemele care pot să se
refere la funcţiile acesteia.
d) Comisia ia măsurile pe care le crede de cuviinţă în ceea ce priveşte orice problemă care-i este prezentată de către organ în aplicarea paragrafului 1 b) al art. 20.
e) Comisia poate, conform procedurilor enunţate în art. 12, să modifice tabelul
I şi II.
f) Comisia poate supune în atenţia statelor nepărţi deciziile şi recomandările pe
care ea le adoptă în virtutea prezentei Convenţii, pentru ca acestea să ia măsurile în
consecinţă.
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Articolul 22
Funcţiile organului
1. Fără a prejudicia funcţiile ce-i revin comisiei în baza art. 21 şi sub rezerva
funcţiilor care-i revin organului şi comisiei, în temeiul Convenţiei din 1961, Convenţiei din 1961 cum apare ea modificată şi Convenţiei din 1971:
a) Dacă, după examinarea informaţiilor de care dispune organul, Secretarul General sau comisia sau a informaţiilor comunicate de către organisme ale Organizaţiei
Naţiunilor Unite, organul are motive să creadă că nu corespunde scopurilor prezentei Convenţii în domeniile care ţin de competenţa sa, el poate invita partea sau
părţile să furnizeze toate informaţiile pertinente.
b) În ceea pe priveşte art. 12, 13 şi 16:
i. După ce a acţionat conform alin. a) al prezentului paragraf, organul poate,
dacă consideră necesar, să solicite părţii interesate să ia măsurile corectoare care,
datorită circumstanţelor, par a fi necesare pentru a asigura executarea dispoziţiilor
art. 12, 13 şi 16.
ii. Înainte de a acţiona conform cu alin. iii) de mai jos, organul va considera ca
fiind confidenţiale comunicările pe care le va schimba cu partea interesată în virtutea
alineatelor precedente.
iii. Dacă el constată că partea interesată nu a luat măsurile corectoare pe care
ea a fost invitată să le ia conform alineatului prezent, organul poate supune în atenţia
părţilor, consiliului şi comisiei această problemă. Orice raport publicat în virtutea
prezentului alineat va conţine, de asemenea, avizul părţii interesate, dacă aceasta o
solicită.
2. Părţile vor fi invitate să se facă reprezentate la şedinţele organului, în cursul
cărora va trebui examinată chestiunea în care este direct interesat în aplicarea prezentului articol.
3. În cazurile în care o decizie a organului adoptată în virtutea prezentului articol
nu este unanimă, trebuie expusă şi opinia minorităţii.
4. Deciziile organului, în baza prezentului articol, trebuie să fie luate cu o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor organului.
5. În exercitarea funcţiilor care îi revin în virtutea alin. a) al paragrafului 1 al prezentului articol, organul va prezenta caracterul confidenţial al tuturor informaţiilor
pe care le va putea avea.
6. Îndeplinirea tratatelor sau acordurilor încheiate între părţi conform dispoziţiilor prezentei Convenţii nu decurge din responsabilitatea care-i revine organului în
virtutea prezentului articol.
7. Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică diferendelor dintre părţi depinzând de dispoziţiile art. 32.
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Articolul 23
Rapoartele organului
1. Organul stabileşte un raport anual cu privire la activităţile sale, în care el
analizează informaţiile de care dispune, raportând în cazurile în care este necesar
explicaţiile eventuale care sunt date de către părţi sau care le sunt solicitate şi formulând toate observaţiile şi recomandările pe care doreşte să le facă. Organul poate stabili rapoarte suplimentare, dacă consideră necesar. Rapoartele sunt prezentate
consiliului prin intermediul comisiei, care poate formula toate observaţiile pe care
le consideră oportune.
2. Rapoartele organului sunt comunicate părţilor şi publicate ulterior de către
Secretarul General. Părţile trebuie să permită distribuirea lor fără restricţii.
Articolul 24
Aplicarea unor măsuri mai severe decât cele cerute
de către prezenta Convenţie
Părţile pot adapta măsuri mai stricte sau mai severe decât cele prevăzute de către
prezenta Convenţie, dacă ele consideră necesar aceasta, pentru a preveni sau elimina
traficul ilicit.
Articolul 25
Nederogarea de la drepturile şi obligaţiile care decurg din tratatele anterioare
Dispoziţiile prezentei Convenţii nu derogă nici un drept sau obligaţie pe care
Convenţia din 1961, Convenţia din 1961 cum apare ea modificată sau Convenţia din
1971, le recunosc sau impun părţilor la prezenta Convenţie.
Articolul 26
Semnarea
Prezenta Convenţie va fi deschisă, între 20 decembrie 1988 şi 20 februarie
1989, la Oficiul Naţiunilor Unite de la Viena şi apoi, până la 20 decembrie 1989,
la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite de la New York, spre semnare:
a) De către toate statele;
b) De Namibia, reprezentată de Consiliul Naţiunilor Unite pentru Namibia;
c) De organizaţiile regionale pentru integrarea economică, care sunt competente
în materie de negociere, încheiere şi aplicare a acordurilor internaţionale relative la
problemele care fac obiectul prezentei Convenţii; referirile din Convenţia cu privire la părţi, state sau servicii naţionale sunt aplicabile acestor organizaţii în limita
competenţei lor.
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Articolul 27
Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau actul de confirmare oficială
1. Prezenta Convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării statelor şi
Namibiei, reprezentată de către Consiliul Naţiunilor Unite pentru Namibia şi unui
act de confirmare oficială a organizaţiilor regionale de integrare economică, vizate la
alin. c) al art. 26. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare şi instrumentele
relative la actele de confirmare oficială vor fi depuse pe lângă Secretarul General.
2. În instrumentele lor de confirmare oficială, organizaţiile regionale de integrare economică vor preciza sfera competenţei lor asupra domeniilor care decurg din
prezenta Convenţie. Pe de altă parte, aceste organizaţii vor informa pe Secretarul
General cu privire la oricare modificare adusă sferei competenţei lor în domeniile
care decurg din Convenţie.
Articolul 28
Aderarea
1. Prezenta Convenţie va rămâne deschisă aderării oricărui stat, Namibiei, reprezentată de către Consiliul Naţiunilor Unite pentru Namibia şi organizaţiilor regionale de integrare economică vizate la alin. c) al art. 26. Aderarea se va efectua prin
depunerea unui instrument de aderare pe lângă Secretarul General.
2. În instrumentele lor de aderare, organizaţiile regionale de integrare economică vor preciza sfera competenţei lor asupra domeniilor care decurg din prezenta
Convenţie. Pe de altă parte, aceste organizaţii vor informa pe Secretarul General
de orice modificare adusă sferei competenţei lor asupra domeniilor care decurg din
Convenţie.
Articolul 29
Intrarea în vigoare
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în a 90-a zi care va urma datei de depunere pe lângă Secretarul General, a celui de-al douăzecilea instrument de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare de către state sau Namibia, reprezentată de Consiliul
pentru Namibia.
2. Pentru fiecare dintre state şi pentru Namibia, reprezentată de către Consiliul
pentru Namibia, care vor ratifica, accepta sau aproba prezenta Convenţie sau
vor adera după depunerea celui de-al douăzecilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, Convenţia va intra în vigoare în a 90-a zi după depunerea
instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
3. Pentru fiecare organizaţie regională de integrare economică vizată la alin. c)
al art. 26, care va depune un instrument relativ la un act de confirmare oficială sau
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un instrument de aderare, Convenţia va intra în vigoare la ultima dată din cele două
date următoare: a 90-a zi după depunerea menţionată sau data la care Convenţia va
intra în vigoare în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol.
Articolul 30
Denunţarea
1. Orice parte va putea denunţa prezenta Convenţie, în orice moment, printr-o
notificare scrisă adresată Secretarului General.
2. Denunţarea se va aplica pentru partea interesată la un an după data la care va
fi primită notificarea de către Secretarul General.
Articolul 31
Amendamente
1. Orice parte poate propune un amendament la prezenta Convenţie. Textul
amendamentului menţionat şi raţiunile care îl motivează sunt comunicate de către
această parte Secretarului General, care le transmite altor părţi şi se interesează dacă
acceptă amendamentul propus. Dacă textul unui amendament astfel distribuit nu
a fost respins de către nici o parte, în cele 24 de luni care urmează după comunicarea sa, amendamentul menţionat este considerat ca fiind acceptat şi intră în vigoare
pentru fiecare parte la 90 de zile după ce această parte a depus pe lângă Secretarul
General un document care exprimă consimţământul său de a fi obligată de către
acest amendament.
2. Dacă un amendament a fost respins de către una dintre părţi, Secretarul General începe consultările cu părţile şi, la cererea majorităţii, aduce această problemă,
cât şi orice observaţie prezentată de către părţi, la cunoştinţa consiliului care
poate decide reunirea unei conferinţe, conform paragrafului 4 al art. 62 al Cartei Naţiunilor Unite. Orice amendament care rezultă în urma unei asemenea conferinţe
este consemnat într-un Protocol. Părţile care consimt să fie obligate de către acest
Protocol trebuie să-l informeze de urgenţă pe Secretarul General.
Articolul 32
Reglementarea diferendelor
1. Dacă între două sau mai multe părţi apare un diferend cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii, părţile se consultă în scopul reglării acestui
diferend pe calea negocierii, anchetei, medierii, concilierii, arbitrajului sau recurgerii
la organisme regionale, pe cale judecătorească sau prin alte mijloace paşnice alese de
către acestea.
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2. Orice diferend de această natură care nu poate fi reglementat prin mijloacele
prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol, este supus, pentru luarea unei decizii,
Curţii Internaţionale de Justiţie la cererea oricăruia dintre statele părţi la diferend.
3. Dacă o organizaţie regională de integrare economică, vizată la alin. c) al art.
26, este parte la un diferend care nu poate fi reglementat în modul prevăzut de paragraful 1 al prezentului articol, ea poate, prin intermediul unui stat-membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, să solicite consiliului să ceară un aviz consultativ Curţii
Internaţionale de Justiţie în virtutea art. 65 al Statutului Curţii, aviz care va fi considerat ca decisiv.
4. Fiecare stat, în momentul semnării, ratificării, acceptării sau aprobării prezentei Convenţii ori aderării, sau fiecare organizaţie regională de integrare economică,
în momentul semnării, depunerii unui act de confirmare formală sau adeziunii
poate declara că nu se consideră obligată prin dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 ale prezentului articol. Celelalte părţi nu sunt obligate, conform dispoziţiilor paragrafelor 2
şi 3 faţă de partea care a făcut o asemenea declaraţie.
5. Orice parte care a făcut o declaraţie în virtutea paragrafului 4 al prezentului
articol poate, în orice moment, să retragă această declaraţie printr-o notificare adresată Secretarului General.
Articolul 33
Texte autentice
Textele în limbile engleză, arabă, chineză, spaniolă, franceză şi rusă ale prezentei
Convenţii au aceeaşi valoare.
Articolul 34
Depozitarul
Secretarul General este depozitarul prezentei Convenţii.
Pe baza celor de mai sus, subsemnaţii împuterniciţi în cuvenită formă au semnat prezenta Convenţie.
Întocmită la Viena, într-un exemplar original, la 20 decembrie 1988.
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6. CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ PRIVIND SUPRIMAREA
FINANŢĂRII TERORISMULUI
Semnată la: New York, 9 decembrie 1999.
Ratificată prin: Legea RM nr.1241-XV din 18.07.2002.
În vigoare pentru RM: din 19 noiembrie 2002.
Preambul
Statele Părţi la prezenta Convenţie,
Luând în considerare scopurile şi principiile Cartei Naţiunilor Unite privitoare la
menţinerea păcii şi securităţii internaţionale şi dezvoltarea relaţiilor de bună vecinătate, prietenie şi cooperare între state,
Fiind profund preocupate de intensificarea în lumea întreagă a actelor de terorism sub toate formele şi manifestările,
Amintind Declaraţia consacrată celei de-a 50-ea aniversări a Organizaţiei Naţiunilor Unite, care figurează în Rezoluţia 50/6 a Adunării Generale din 24 octombrie
1995,
Amintind, de asemenea, toate rezoluţiile Adunării Generale în materie, în special, Rezoluţia 49/60 din 9 decembrie 1994 şi anexa la aceasta, care reproduc Declaraţia asupra măsurilor vizând eliminarea terorismului internaţional, în care statele
membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite au reafirmat solemn condamnarea, în
mod inechivoc, a tuturor actelor, metodelor şi practicilor teroriste, ca fiind criminale
şi nejustificabile, oriunde se produc şi oricine ar fi autorii, mai ales, cele care compromit relaţiile amicale între state şi popoare şi ameninţă integritatea teritorială şi
securitatea statelor,
Observând că în Declaraţia asupra măsurilor vizând eliminarea terorismului internaţional Adunarea Generală a încurajat statele să examineze de urgenţă domeniul
de aplicare a dispoziţiilor juridice internaţionale în vigoare care privesc prevenirea,
reprimarea şi eliminarea terorismului, sub toate formele şi manifestările sale, în scopul de a se asigura asupra existenţei unui cadru juridic general care să acopere toate
aspectele problemei,
Amintind Rezoluţia 51/210 a Adunării Generale din data de 17 decembrie 1996,
lit.f) a paragrafului 3, prin care Adunarea Generală a invitat statele să ia măsuri pentru prevenirea şi împiedicarea, prin mijloace interne adecvate, a finanţării teroriştilor sau a organizaţiilor teroriste fie că se efectuează direct, fie indirect, prin intermediul organizaţiilor care au sau pretind că au scopuri de caritate, culturale sau sociale
ori care sunt implicate în activităţi ilegale, cum sunt traficul ilicit de arme, traficul
de stupefiante şi extorcarea de fonduri, incluzând exploatarea persoanelor în vederea finanţării activităţilor teroriste şi, în special, să aibă în vedere, dacă este nevoie,
adoptarea unei reglementări pentru a preveni şi a împiedica mişcările de fonduri
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bănuite a fi destinate utilizării în scopuri teroriste, fără a aduce în nici un fel atingere
libertăţii de circulaţie a capitalurilor legitime, precum şi de a intensifica schimburile
de informaţii asupra mişcărilor internaţionale ale unor astfel de fonduri,
Amintind, de asemenea, Rezoluţia 52/165 a Adunării Generale din data de 15
decembrie 1997, prin care Adunarea Generală a adresat statelor invitaţia de a pune
în aplicare, în mod special, măsuri similare celor enumerate la lit.a) – f) ale paragrafului 3 din Rezoluţia 51/210 din 17 decembrie 1996,
Amintind, în plus, Rezoluţia 53/108 a Adunării Generale din data de 8 decembrie 1998, prin care Adunarea Generală a stabilit în sarcina Comitetului ad-hoc,
constituit prin Rezoluţia 51/210 din 17 decembrie 1996, elaborarea proiectului unei
Convenţii internaţionale pentru reprimarea finanţării terorismului, în vederea completării instrumentelor internaţionale existente în domeniul terorismului,
Considerând că finanţarea terorismului este un subiect care preocupă în mod
serios întreaga comunitate internaţională,
Luând în considerare faptul că numărul şi gravitatea actelor de terorism internaţional sunt în funcţie de resursele financiare pe care teroriştii le pot obţine,
Ţinând seama de faptul că instrumentele juridice multilaterale existente nu tratează expres finanţarea terorismului,
Convinse de necesitatea urgentării întăririi cooperării internaţionale între state
pentru elaborarea şi adoptarea măsurilor eficiente destinate să prevină finanţarea
terorismului, precum şi reprimarea acestuia şi pedepsirea autorilor,
Au convenit cele ce urmează:
Articolul 1
În sensul prezentei Convenţii:
1. Prin „fonduri” se înţelege bunuri de orice natură, corporale sau necorporale,
mobile ori imobile, dobândite prin orice mijloc şi documente sau instrumente juridice în orice formă, incluzându-se forma electronică ori numerică, care atestă un
drept de proprietate sau un interes asupra acestor bunuri şi, mai ales, credite bancare,
cecuri de călătorie, cecuri bancare, mandate, acţiuni, titluri, obligaţiuni, drepturile
speciale de tragere şi scrisori de credit, fără ca această enumerare să fie limitativă.
2. Prin „stabiliment guvernamental sau public” se înţelege orice stabiliment sau
orice mijloc de transport, cu caracter permanent sau temporar, care este utilizat ori
ocupat de reprezentanţi ai unui stat, membri ai Guvernului, Parlamentului sau magistraturii, de agenţi sau de personalul unui stat ori ai oricărei alte autorităţi sau
entităţi publice ori de agenţi sau de personalul unei organizaţii interguvernamentale,
în cadrul funcţiilor lor oficiale.
3. Prin „produse” se înţelege orice fonduri rezultate, direct sau indirect, din comiterea unei infracţiuni, astfel cum este prevăzută la art.2, sau obţinute, direct ori
indirect, prin comiterea unei astfel de infracţiuni.
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Articolul 2
1. Comite o infracţiune în sensul prezentei Convenţii orice persoană care, prin
orice mijloc, direct sau indirect, în mod ilicit şi deliberat, furnizează sau strânge fonduri cu intenţia de a le utiliza sau ştiind că acestea vor fi utilizate, în întregime sau în
parte, în vederea comiterii:
a) unei fapte care constituie infracţiune în cadrul şi astfel cum este definită în
unul dintre tratatele enumerate în anexă;
b) oricărei alte fapte de natură să determine moartea sau vătămarea corporală
gravă a unui civil sau a oricărei alte persoane care nu participă direct la ostilităţi într-o situaţie de conflict armat, când, prin natura sau contextul său, această faptă are
ca scop intimidarea populaţiei sau constrângerea unui guvern, ori a unei organizaţii
internaţionale să îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui act oarecare.
2. a) La depunerea instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare un Stat Parte, care nu este parte la unul dintre tratatele enumerate în anexa
la care se face referire la lit. a) a paragrafului 1, poate declara ca, în momentul în care
prezenta Convenţie îi este aplicată, respectivul tratat să fie considerat că nu figurează
în această anexă. Această declaraţie devine caducă odată cu intrarea în vigoare a tratatului pentru Statul Parte care notifică acest fapt depozitarului;
b) în cazul în care un Stat Parte încetează de a fi parte la un tratat enumerat în
anexă, poate să facă, cu privire la respectivul tratat, declaraţia prevăzută în prezentul
articol.
3. Pentru ca un act să constituie infracţiune în sensul paragrafului 1 nu este necesar ca fondurile să fi fost efectiv utilizate pentru a comite o infracţiune vizată la lit.a)
sau b) a paragrafului 1.
4. Comite, de asemenea, o infracţiune orice persoană care încearcă să comită o
infracţiune în sensul paragrafului 1.
5. Comite, de asemenea, o infracţiune orice persoană care:
a) participă, în calitate de complice la o infracţiune în sensul paragrafului 1 sau 4;
b) organizează comiterea unei infracţiuni în sensul paragrafului 1 sau 4 sau ordonă altor persoane să o comită;
c) contribuie la comiterea uneia sau mai multor infracţiuni dintre cele prevăzute
la paragraful 1 sau 4 de către un grup de persoane care acţionează în acelaşi scop.
Această contribuţie trebuie să fie deliberată şi trebuie:
i. fie să urmărească facilitarea activităţii infracţionale sau a scopului infracţional
al grupului, atunci când această activitate sau scop presupune comiterea unei
infracţiuni în sensul paragrafului 1;
ii. fie să fie făcută, cunoscându-se intenţia grupului de a comite o infracţiune în
sensul paragrafului 1.
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Articolul 3
Prezenta Convenţie nu se aplică, atunci când infracţiunea este comisă pe teritoriul unui singur stat, când autorul prezumat este un naţional al acelui stat şi se găseşte pe teritoriul acelui stat şi în cazul în care nici un alt stat nu are bază pentru a-şi
stabili competenţa, în virtutea paragrafului 1 sau 2 al art.7, cu excepţia prevederilor
art.12-18, care se vor aplica, după caz, în aceste situaţii.
Articolul 4
Fiecare Stat Parte ia măsurile care pot fi necesare pentru:
a) a califica drept infracţiuni în dreptul său intern infracţiunile prevăzute la
art.2;
b) a prevedea pentru aceste infracţiuni pedepse corespunzătoare, ţinând seama
de gravitatea lor.
Articolul 5
1. Fiecare Stat Parte, conform principiilor dreptului său intern, ia măsurile necesare pentru ca responsabilitatea unei persoane juridice situate pe teritoriul său sau
constituite potrivit legislaţiei statului să fie angajată în cazul în care persoana răspunzătoare de conducerea sau controlul acestei persoane juridice a comis, în această calitate, o infracţiune prevăzută la art.2. Această responsabilitate poate fi penală, civilă
sau administrativă.
2. Această responsabilitate este angajată fără a se prejudicia responsabilitatea penală a persoanelor fizice care au comis infracţiunile.
3. Fiecare Stat Parte asigură, în special, ca persoanele juridice, a căror responsabilitate este angajată în virtutea paragrafului 1, să facă obiectul sancţiunilor penale,
civile sau administrative eficace, proporţionale şi disuasive. Aceste sancţiuni pot include şi sancţiuni de natură pecuniară.
Articolul 6
Fiecare Stat Parte adoptă măsurile care pot fi necesare, înţelegându-se, dacă este
cazul, cele de ordin legislativ, pentru ca faptele penale prevăzute de prezenta Convenţie să nu poată fi justificate în nici o situaţie de considerente de natură politică,
filozofică, rasială, etnică, religioasă sau din alte motive analoage.
Articolul 7
1. Fiecare Stat Parte adoptă măsurile necesare pentru a-şi stabili competenţa referitor la infracţiunile prevăzute la art.2, atunci când:
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a) infracţiunea a fost comisă pe teritoriul său;
b) infracţiunea a fost comisă la bordul unei nave aflate sub pavilionul său sau al
unei aeronave înmatriculate conform legislaţiei sale în momentul producerii faptelor; sau
c) infracţiunea a fost comisă de unul dintre naţionalii săi.
2. Fiecare Stat Parte poate, de asemenea, să îşi stabilească competenţa asupra
unor astfel de infracţiuni, atunci când:
a) infracţiunea avea ca scop sau a avut ca rezultat comiterea unei infracţiuni
prevăzute la art.2 paragraful 1 lit.a) sau b) pe teritoriul său ori împotriva unuia dintre naţionalii săi;
b) infracţiunea avea ca scop sau a avut ca rezultat comiterea unei infracţiuni
prevăzute la art.2 paragraful 1 lit.a) sau b) împotriva unui stabiliment guvernamental sau public al acelui stat, situat în afara teritoriului său, inclusiv
sediile sale diplomatice sau consulare;
c) infracţiunea avea ca scop sau a avut ca rezultat comiterea unei infracţiuni
prevăzute la art.2 paragraful 1 lit.a) sau b), urmărind să îl constrângă să îndeplinească un act sau să se abţină de la îndeplinirea unui act;
d) infracţiunea a fost comisă de un apatrid care îşi are rezidenţa obişnuită pe
teritoriul acelui stat;
e) infracţiunea a fost comisă la bordul unei aeronave utilizate de guvernul statului menţionat.
3. Cu ocazia ratificării, acceptării sau aprobării prezentei Convenţii ori a aderării la aceasta fiecare Stat Parte îl informează pe Secretarul General al Organizaţiei
Naţiunilor Unite asupra competenţei pe care a stabilit-o conform paragrafului 2. În
caz de modificare Statul Parte respectiv îl informează asupra acesteia pe Secretarul
General.
4. Fiecare Stat Parte adoptă, totodată, măsurile necesare pentru a-şi stabili competenţa în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la art.2, în cazul în care autorul prezumat al infracţiunii se găseşte pe teritoriul său şi acesta nu îl extrădează către oricare
dintre Statele Părţi care şi-au stabilit competenţa conform paragrafului 1 sau 2.
5. Atunci când mai multe State Părţi se declară competente în privinţa unei infracţiuni prevăzute de art.2, Statele Părţi se vor strădui să îşi coordoneze acţiunile în
mod corespunzător, în special, în privinţa condiţiilor de angajare a urmăririi penale
şi a modalităţilor de asistenţă judiciară mutuală.
6. Fără a aduce prejudicii normelor de drept internaţional general, prezenta
Convenţie nu exclude exercitarea vreuneia dintre competenţele penale stabilite de
un Stat Parte conform dreptului său intern.
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Articolul 8
1. Fiecare Stat Parte adoptă, conform principiilor dreptului său intern, măsurile necesare pentru identificarea, descoperirea, îngheţarea sau sechestrarea oricăror
fonduri utilizate ori alocate, în scopul comiterii infracţiunilor prevăzute la art.2, precum şi a produselor acestor infracţiuni, în vederea unei posibile confiscări.
2. Fiecare Stat Parte adoptă, conform principiilor dreptului său intern, măsurile
necesare confiscării fondurilor utilizate sau alocate, în scopul comiterii infracţiunilor prevăzute la art.2, precum şi a produselor acestor infracţiuni.
3. Fiecare Stat Parte interesat poate avea în vedere încheierea de acorduri care să
prevadă împărţirea cu celelalte State Părţi, în mod sistematic sau de la caz la caz, a
fondurilor provenite din confiscările prevăzute de prezentul articol.
4. Fiecare Stat Parte urmăreşte crearea de mecanisme, în vederea afectării de
sume, provenind din confiscările prevăzute de prezentul articol, pentru indemnizarea victimelor infracţiunilor menţionate la art.2 paragraful 1 lit.a) sau b) sau a
familiilor lor.
5. Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile fără prejudicierea drepturilor
terţilor de bună-credinţă.
Articolul 9
1. Atunci când este informat că autorul sau autorul prezumat al unei infracţiuni
prevăzute la art.2 s-ar putea afla pe teritoriul său, Statul Parte respectiv ia măsurile
necesare conform legislaţiei sale pentru anchetarea faptelor aduse la cunoştinţa sa.
2. Dacă apreciază că circumstanţele justifică acest lucru, Statul Parte pe teritoriul
căruia se găseşte autorul sau autorul prezumat al infracţiunii ia măsurile corespunzătoare, conform legislaţiei sale interne, pentru a asigura prezenţa acestei persoane
în vederea urmăririi sale penale sau a extrădării.
3. Orice persoană faţă de care se iau măsurile prevăzute la paragraful 2 este în
drept:
a) să comunice fără întârziere cu cel mai apropiat reprezentant calificat al statului a cărui naţionalitate o are sau care este în alt mod abilitat să îi protejeze drepturile
ori, dacă este vorba despre o persoană apatridă, al statului pe teritoriul căruia aceasta
are reşedinţa sa obişnuită;
b) să primească vizita unui reprezentant al acestui stat;
c) să fie informată asupra drepturilor pe care i le conferă prevederile lit.a) şi b).
4. Drepturile enunţate în paragraful 3 se exercită în conformitate cu legile şi
reglementările statului pe teritoriul căruia se află autorul sau autorul prezumat al
infracţiunii, înţelegându-se, totodată, că aceste legi şi reglementări trebuie să permită deplina realizare a scopurilor pentru care drepturile enunţate în paragraful 3
se acordă.
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5. Dispoziţiile paragrafelor 3 şi 4 nu aduc prejudiciu dreptului oricărui Stat Parte
care şi-a stabilit competenţa, conform lit.b) a paragrafului 1 sau lit.b) a paragrafului
2 al art.7, de a invita Comitetul Internaţional al Crucii Roşii să comunice cu autorul
prezumat al infracţiunii şi să îl viziteze pe acesta.
6. Atunci când un Stat Parte a reţinut o persoană în temeiul dispoziţiilor prezentului articol, acesta va notifica imediat fie direct, fie prin intermediul Secretarului
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Statelor Părţi care şi-au stabilit competenţa
în conformitate cu prevederile paragrafului 1 sau 2 al art.7, precum şi, dacă consideră oportun, altor State Părţi interesate, despre faptul că persoana respectivă a
fost reţinută, precum şi despre circumstanţele care justifică reţinerea acelei persoane.
Statul Parte care procedează la ancheta prevăzută la paragraful 1 va informa urgent
celelalte State Părţi asupra rezultatelor obţinute şi va indica dacă intenţionează să îşi
exercite jurisdicţia.
Articolul 10
1. Statul Parte pe al cărui teritoriu se află autorul prezumat al infracţiunii este
obligat, în cazurile în care sunt aplicabile dispoziţiile art.7, dacă nu extrădează acea
persoană, să prezinte cazul fără întârziere excesivă şi fără nici o excepţie, indiferent
dacă infracţiunea a fost sau nu comisă pe teritoriul său, autorităţilor sale competente, pentru ca acestea să înceapă urmărirea penală conform procedurii prevăzute de
legislaţia sa. Aceste autorităţi iau decizia în aceleaşi condiţii ca pentru oricare altă
infracţiune cu caracter grav, conform legilor acestui stat.
2. De fiecare dată când legislaţia internă a unui Stat Parte nu îi permite acestuia
să extrădeze sau să predea pe unul dintre naţionalii săi decât cu condiţia ca persoana
interesată să îi fie trimisă înapoi pentru a executa pedeapsa la care a fost condamnată la terminarea procesului sau a procedurii pentru care extrădarea sau predarea
i-a fost cerută şi dacă acest Stat Parte şi Statul Parte care reclamă extrădarea acceptă această formulă şi celelalte condiţii pe care le consideră necesare, extrădarea sau
predarea condiţionată va semnifica executarea de către Statul Parte ţinut a obligaţiei
prevăzute la paragraful 1.
Articolul 11
1. Infracţiunile prevăzute la art.2 sunt deplin drept considerate cazuri de extrădare în orice tratat de extrădare încheiat între Statele Părţi înainte de intrarea în
vigoare a prezentei Convenţii. Statele Părţi se angajează să includă asemenea infracţiuni drept cazuri de extrădare în fiecare tratat de extrădare ce ar urma să mai fie
încheiat între ele.
2. Atunci când un Stat Parte, care condiţionează extrădarea de existenţa unui
tratat, primeşte o cerere de extrădare din partea altui Stat Parte, cu care nu este legat
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printr-un acord de extrădare, statul solicitat poate să considere prezenta Convenţie
drept bază juridică a extrădării în privinţa infracţiunilor prevăzute de art.2. Extrădarea este supusă celorlalte condiţii prevăzute de legislaţia Statului Parte solicitat.
3. Statele Părţi care nu condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat recunosc infracţiunile prevăzute la art.2 drept cazuri de extrădare între ele, sub rezerva
respectării condiţiilor prevăzute de legislaţia Statului Parte solicitat.
4. Dacă este necesar, infracţiunile prevăzute la art.2 sunt considerate, în scopul
extrădării între Statele Părţi, că au fost comise atât în locul comiterii lor, cât şi pe
teritoriul statelor care şi-au stabilit competenţa, conform paragrafelor 1 şi 2 ale art.7.
5. Dispoziţiile referitoare la infracţiunile prevăzute la art.2 ale tuturor tratatelor sau acordurilor de extrădare încheiate între Statele Părţi sunt considerate a fi
modificate între Statele Părţi în măsura în care ele sunt incompatibile cu prezenta
Convenţie.
Articolul 12
1. Statele Părţi îşi acordă reciproc cea mai extinsă asistenţă judiciară posibilă
pentru orice anchetă sau procedură penală ori procedură de extrădare privitoare la
infracţiunile prevăzute la art.2, inclusiv pentru obţinerea elementelor de probă aflate
în posesia lor, care sunt necesare scopurilor procedurii.
2. Statele Părţi nu pot invoca secretul bancar pentru a refuza soluţionarea unei
cereri de asistenţă judiciară.
3. Partea solicitantă nu va transmite sau utiliza informaţiile sau elementele de
probă furnizate de partea solicitată la anchetare, urmăriri penale sau proceduri judiciare, altele decât cele declarate în cerere, fără consimţământul prealabil al părţii
solicitate.
4. Fiecare Stat Parte poate avea în vedere stabilirea mecanismelor cu scopul de a
împărţi cu celelalte State Părţi informaţiile sau elementele de probă necesare pentru
a stabili formele de responsabilitate penală, civilă sau administrativă, aşa cum sunt
prevăzute la art.5.
5. Statele Părţi se achită de obligaţiile care le incumbă în virtutea paragrafelor 1
şi 2, în conformitate cu orice tratat sau alt acord de asistenţă judiciară ori schimb de
informaţii care poate exista între ele. În absenţa unui astfel de tratat sau acord, Statele
Părţi îşi acordă această asistenţă în conformitate cu legislaţia lor internă.
Articolul 13
Nici una dintre infracţiunile prevăzute la art.2 nu poate fi considerată, în scopul
extrădării sau asistenţei judiciare, drept o infracţiune fiscală. În consecinţă, Statele
Părţi nu pot invoca doar caracterul fiscal al infracţiunii pentru a refuza o cerere de
asistenţă judiciară sau de extrădare.
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Articolul 14
Datorită necesităţii extrădării sau asistenţei judiciare între Statele Părţi, nici una
dintre infracţiunile prevăzute la art.2 nu este considerată infracţiune politică, infracţiune conexă unei infracţiuni politice sau infracţiune inspirată de raţiuni politice.
În consecinţă, o cerere de extrădare sau de asistenţă judiciară fondată pe o astfel de
infracţiune nu poate fi respinsă pentru simplul motiv că aceasta se referă la o infracţiune politică, o infracţiune conexă unei infracţiuni politice sau la o infracţiune
inspirată de mobile politice.
Articolul 15
Nici una dintre dispoziţiile prezentei Convenţii nu trebuie să fie interpretată ca
enunţând o obligaţie de extrădare sau asistenţă judiciară dacă Statul Parte obligat are
motive serioase să considere că cererea de extrădare pentru infracţiunile prevăzute
la art.2 sau cererea de asistenţă referitoare la astfel de infracţiuni a fost prezentată în
scopul urmăririi sau pedepsirii unei persoane pentru motive ce ţin de rasa, religia,
naţionalitatea, originea sa etnică sau de opiniile sale politice ori că soluţionarea cererii ar aduce prejudiciu situaţiei acestei persoane pentru oricare dintre aceste motive.
Articolul 16
1. Orice persoană aflată în detenţie sau care execută o pedeapsă pe teritoriul
unui Stat Parte, a cărei prezenţă este cerută într-un alt Stat Parte în scopul identificării sau depunerii de mărturie ori pentru ca aceasta să îşi dea concursul la stabilirea
faptelor în cadrul unei anchete sau urmăriri referitoare la infracţiunile prevăzute la
art.2, poate face obiectul trimiterii dacă sunt întrunite condiţiile de mai jos:
a) persoana respectivă consimte în mod liber şi în cunoştinţă de cauză la aceasta;
b) autorităţile competente din cele două state consimt, sub rezerva condiţiilor pe
care ele le consideră cuvenite.
2. În scopul prezentului articol:
a) Statul Parte spre care se efectuează trimiterea are puterea şi obligaţia să păstreze persoana interesată în stare de detenţie, în afara cererii sau autorizaţiei contrarii
din partea Statului Parte din care persoana a fost transferată/trimisă;
b) Statul Parte spre care se efectuează trimiterea se achită fără întârziere de obligaţia de a returna persoana în paza Statului Parte din care s-a efectuat trimiterea,
conform celor convenite în prealabil sau în modul stabilit prin acordul dintre autorităţile competente ale ambelor state;
c) Statul Parte spre care se efectuează trimiterea nu poate pretinde statului din
care s-a efectuat trimiterea ca acesta să angajeze o procedură de extrădare pentru ca
persoana interesată să îi fie remisă;
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d) perioada de detenţie pe teritoriul Statului Parte în care a fost transferată persoana în cauză se deduce din pedeapsa de executat în Statul Parte din care aceasta a
fost transferată.
3. Dacă Statul Parte din care o persoană urmează să fie transferată în conformitate cu prezentul articol nu îşi dă acordul în acest sens, persoana respectivă, indiferent de naţionalitatea pe care o are, nu va fi urmărită penal sau deţinută ori supusă
oricăror alte restrângeri ale libertăţii sale de mişcare pe teritoriul Statului Parte spre
care acea persoană este transferată, în legătură cu actele sau condamnările anterioare
plecării sale de pe teritoriul statului din care acea persoană a fost transferată.
Articolul 17
Oricărei persoane aflate în detenţie sau împotriva căreia este luată orice altă măsură ori este angajată vreo procedură în virtutea prezentei Convenţii i se garantează
un tratament echitabil şi, în special, aceasta se bucură de toate drepturile şi beneficiază de toate garanţiile prevăzute de legislaţia statului pe teritoriul căruia se găseşte şi
de dispoziţiile aplicabile dreptului internaţional, inclusiv de cele care au legătură cu
drepturile omului.
Articolul 18
1. Statele Părţi cooperează pentru a preveni infracţiunile prevăzute la art.2 prin
luarea tuturor măsurilor posibile, inclusiv prin adaptarea legislaţiei lor interne, dacă
acest lucru este necesar, pentru a preveni şi contracara pregătirea pe teritoriile lor a
comiterii acestor infracţiuni, atât în interiorul, cât şi în afara acestor teritorii şi, în
special:
a) măsuri interzicând pe teritoriul lor activităţile ilegale ale persoanelor şi organizaţiilor care, în cunoştinţă de cauză, încurajează, instigă, organizează sau comit
infracţiuni prevăzute la art.2;
b) măsuri care impun instituţiilor financiare şi celorlalte profesii care intervin
în operaţiunile financiare să utilizeze cele mai eficiente mijloace disponibile pentru
identificarea clienţilor lor obişnuiţi sau ocazionali, precum şi a clienţilor în interesul
cărora se deschid conturi, să acorde o atenţie specială operaţiunilor neobişnuite sau
suspecte şi să semnaleze operaţiunile din care se prezumă că decurg activităţi ce cad
sub incidenţa legii penale. În acest scop, Statele Părţi trebuie să aibă în vedere:
i. adoptarea reglementărilor care interzic deschiderea de conturi unde titularul
sau beneficiarul nu este nici identificat, nici identificabil şi a măsurilor care să
garanteze că aceste instituţii verifică identitatea adevăraţilor autori ai acestor
operaţiuni;
ii. în cazul identificării persoanelor juridice, să ceară instituţiilor financiare să
ia, dacă este necesar, măsuri pentru verificarea existenţei şi structurii juridice
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a clientului, prin procurarea, din registrul public sau de la un client ori prin
ambele mijloace, a unei probe asupra constituirii societăţii, înţelegându-se,
în special, informaţii referitoare la numele clientului, la forma sa juridică, la
adresă, la cadrele sale de conducere şi la dispoziţiile care reglementează competenţa de a angaja persoane juridice;
iii. adoptarea reglementărilor care impun instituţiilor financiare obligaţia de a
semnala prompt autorităţilor competente toate operaţiunile complexe, neobişnuite, importante şi toate tipurile neobişnuite de operaţiuni, atunci când
ele nu au o cauză economică sau licită aparentă, fără a se teme de a vedea
responsabilitatea lor penală sau civilă angajată pentru violarea regulilor de
confidenţialitate, dacă ele aduc la cunoştinţă cu bună-credinţă bănuielile lor;
iv. să ceară instituţiilor financiare să păstreze, pe o durată de cel puţin 5 ani, toate documentele necesare care se referă la operaţiuni interne şi internaţionale.
2. Statele Părţi cooperează şi la prevenirea infracţiunilor prevăzute la art.2, având
în vedere:
a) măsuri pentru supravegherea tuturor organismelor de transfer monetar, inclusiv, spre exemplu, aprobarea acordată acestor organisme;
b) măsuri realiste care permit detectarea sau supravegherea transportului fizic
transfrontier al numerarului şi al efectelor la purtător negociabile, sub rezerva ca
acestea să fie supuse garanţiilor stricte care să vizeze asigurarea că informaţia este
utilizată cu bună ştiinţă şi că acestea nu împiedică în nici un fel libera circulaţie a
capitalurilor.
3. Statele Părţi cooperează, pe lângă aceasta, la prevenirea infracţiunilor prevăzute la art.2, prin schimbarea de informaţii exacte şi verificate conform legislaţiei
lor interne şi prin coordonarea măsurilor administrative şi a celorlalte măsuri luate,
dacă este cazul, cu scopul de a preveni comiterea infracţiunilor prevăzute la art.2 şi,
în special, prin:
a) stabilirea şi menţinerea canalelor de comunicaţie între organismele şi serviciile lor competente, cu scopul de a facilita schimbarea sigură şi rapidă de informaţii
asupra tuturor aspectelor infracţiunilor prevăzute la art.2;
b) cooperarea între ele pentru a proceda la anchete referitoare la infracţiunile
prevăzute la art.2, cu referire la:
i. identitatea, coordonatele şi activităţile persoanelor asupra cărora există o bănuială că au participat la comiterea unor astfel de infracţiuni;
ii. mutaţiile de fonduri în raport cu comiterea acestor infracţiuni.
4. Statele Părţi pot schimba informaţii prin intermediul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală (INTERPOL).
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Articolul 19
Statul Parte pe teritoriul căruia a fost angajată o acţiune penală împotriva autorului prezumat al infracţiunii comunică despre aceasta, în condiţiile prevăzute de
legislaţia sa internă sau prin procedurile aplicabile, rezultatul definitiv Secretarului
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care informează despre aceasta celelalte
State Părţi.
Articolul 20
Statele Părţi se achită de obligaţiile care decurg din prezenta Convenţie, cu respectarea principiului egalităţii suverane şi integrităţii teritoriale a statelor, precum şi
principiului neamestecului în afacerile interne ale celorlalte state.
Articolul 21
Nici una dintre dispoziţiile prezentei Convenţii nu are incidenţă asupra celorlalte
drepturi, obligaţii şi forme de responsabilitate ale Statelor Părţi şi indivizilor, în virtutea dreptului internaţional umanitar şi a celorlalte Convenţii competente.
Articolul 22
Nici una dintre dispoziţiile prezentei Convenţii nu abilitează vreun Stat Parte să
exercite pe teritoriul unui alt Stat Parte o competenţă sau funcţii care sunt rezervate
exclusiv autorităţilor celuilalt Stat Parte prin dreptul său intern.
Articolul 23
1. Anexa poate fi modificată prin adăugarea de tratate relevante care să întrunească următoarele condiţii:
a) să fie deschise participării tuturor statelor;
b) să fie intrate în vigoare;
c) să fi făcut obiectul ratificării, acceptării, aprobării sau aderării a cel puţin 22
de State Părţi la prezenta Convenţie.
2. După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, orice Stat Parte poate propune
un astfel de amendament. Orice propunere de amendament este comunicată în scris
depozitarului, care avizează toate Statele Părţi despre propunerile care întrunesc
condiţiile enunţate la paragraful 1 şi le solicită avizul asupra adoptării amendamentului propus.
3. Amendamentul propus este considerat adoptat, cu condiţia ca o treime din
numărul Statelor Părţi să nu se opună în scris în cele 180 de zile care urmează comunicării sale.
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4. Odată adoptat, amendamentul intră în vigoare, pentru toate Statele Părţi care
au depus un instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare, la 30 de zile după
depunerea celui de-al 22-lea dintre aceste instrumente. Pentru fiecare dintre Statele
Părţi care ratifică, acceptă sau aprobă amendamentul după depunerea celui de-al
22-lea instrument, amendamentul intră în vigoare în cea de-a 30-a zi care urmează
depunerii de către Statul Parte respectiv a instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
Articolul 24
1. Orice diferend între Statele Părţi privitor la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii, care nu poate fi soluţionat pe cale de negociere într-un termen rezonabil, este supus arbitrajului, la cererea unuia dintre aceste state. Dacă în termen de 6
luni de la data cererii de arbitraj părţile nu ajung să se pună de acord asupra organizării arbitrajului, oricare dintre ele poate supune diferendul Curţii Internaţionale de
Justiţie, prin depunerea unei cereri conform statutului Curţii.
2. Orice stat poate, în momentul în care semnează, ratifică, acceptă sau aprobă
prezenta Convenţie ori aderă la aceasta, să declare că nu se consideră legat de dispoziţiile paragrafului 1. Celelalte state nu sunt legate prin respectivele dispoziţii faţă de
orice Stat Parte care a formulat o astfel de rezervă.
3. Statul care a formulat o rezervă conform dispoziţiilor paragrafului 2 o poate
retrage în orice moment, adresând o notificare în acest scop Secretarului General al
Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Articolul 25
1. Prezenta Convenţie este deschisă semnării de către toate statele, de la 10 ianuarie 2000 la 31 decembrie 2001, la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite la New York.
2. Prezenta Convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă Secretarul
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
3. Prezenta Convenţie este deschisă aderării oricărui stat. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe lângă Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Articolul 26
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi care va urma datei
depunerii pe lângă Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite a celui de-al
22-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica, accepta sau aproba prezenta Convenţie sau vor adera la aceasta după depunerea celui de-al 22-lea instrument de rati-
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ficare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, Convenţia va intra în vigoare în cea
de-a 30-a zi după depunerea de către acest stat a instrumentului său de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare.
Articolul 27
1. Orice Stat Parte poate denunţa prezenta Convenţie, adresând o notificare scrisă în această privinţă Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
2. Denunţarea va produce efect după un an de la data la care notificarea a fost
primită de Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Articolul 28
Originalul prezentei Convenţii, ale cărei texte în limbile engleză, arabă, chineză,
spaniolă, franceză şi rusă sunt egal autentice, va fi depus la Secretarul General al
Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va transmite o copie certificată tuturor statelor.
Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în mod corespunzător în acest scop de către guvernele lor, au semnat prezenta Convenţie, care a fost deschisă spre semnare la
New York la 10 ianuarie 2000.
ANEXĂ
1. Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite de aeronave (Haga, 16 decembrie 1970).
2. Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securităţii
aviaţiei civile (Montreal, 23 septembrie 1971).
3. Convenţia asupra prevenirii şi reprimării infracţiunilor îndreptate împotriva
persoanelor care se bucură de o protecţie internaţională, incluzând pe agenţii diplomaţiei, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 14 decembrie 1973.
4. Convenţia internaţională împotriva luării de ostatici, adoptată de Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite la 17 decembrie 1979.
5. Convenţia internaţională asupra protecţiei fizice a materiilor nucleare (Viena,
3 martie 1980).
6. Protocolul asupra reprimării actelor ilicite de violenţă în aeroporturi servind
aviaţiei civile internaţionale, complementar Convenţiei pentru reprimarea actelor
ilicite îndreptate împotriva securităţii aviaţiei civile (Montreal, 24 februarie 1988).
7. Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securităţii
navigaţiei maritime (Roma, 10 martie 1988).
8. Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securităţii
platformelor fixe situate pe platoul continental (Roma, 10 martie 1988).
9. Convenţia internaţională pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozivi,
adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 15 decembrie 1997.
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7. PROTOCOLUL FACULTATIV LA CONVENŢIA CU PRIVIRE LA
DREPTURILE COPILULUI, REFERITOR LA VÂNZAREA DE
COPII, PROSTITUŢIA COPIILOR ŞI PORNOGRAFIA INFANTILĂ
Semnat la: New York, 15 noiembrie 2000.
Ratificat prin: Legea RM nr. 29-XVI din 22.02.2007.
În vigoare pentru RM: din 12 aprilie 2007.
Statele Părţi la prezentul Protocol,
Considerând că, pentru a avansa în direcţia realizării scopurilor Convenţiei cu
privire la drepturile copilului şi la aplicarea dispoziţiilor acesteia, în special ale art.
1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 şi 36, este adecvată extinderea măsurilor pe care Statele Părţi
trebuie să le ia pentru a garanta protecţia copilului faţă de vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă,
Considerând, de asemenea, că menţionata Convenţie cu privire la drepturile copilului consacră dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice şi
de a nu fi constrâns la o muncă, implicând riscuri ori fiind susceptibilă de a compromite educaţia sa sau de a-i afecta grav sănătatea ori dezvoltarea fizică, mentală,
spirituală, morală sau socială,
Constatând cu vie preocupare că traficul internaţional cu copii, în scopul vinderii acestora, al prostituţiei copiilor şi pornografiei infantile, a dobândit proporţii
considerabile şi crescânde,
Profund preocupate de practica răspândită şi persistentă a turismului sexual faţă
de care copiii sunt expuşi în mod special, în măsura în care favorizează în mod direct
vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă,
Conştiente că un anumit număr de grupuri, în special, vulnerabile, îndeosebi fetiţele, sunt cu atât mai mult expuse riscului de exploatare sexuală şi că s-a înregistrat
un număr anormal de mare de fetiţe printre victimele exploatării sexuale,
Preocupate de oferta crescândă de materiale pornografice care folosesc copii, pe
Internet şi pe alte noi suporturi tehnologice, şi reamintind că, în concluziile sale,
Conferinţa internaţională asupra luptei contra pornografiei infantile pe Internet,
ţinută la Viena în 1999, a solicitat, în special, incriminarea în lumea întreagă a producţiei, difuzării, exportului, importului, transmiterii, posesiei cu intenţie şi publicităţii făcute materialelor pornografice implicând copii şi a subliniat importanţa unei
cooperări şi a unui parteneriat mai strâns între autorităţile publice şi profesioniştii
Internetului,
Convinse că eliminarea vânzării de copii, a prostituţiei copiilor şi a pornografiei
infantile va fi facilitată prin adoptarea unei strategii globale care să ţină seama de
factorii care contribuie la aceste fenomene, îndeosebi subdezvoltarea, sărăcia, disparităţile economice, inechitatea structurilor socio-economice, disfuncţionalităţile
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familiale, lipsa de educaţie, exodul rural, discriminarea bazată pe sex, comportamentul sexual iresponsabil al adulţilor, conflictele armate şi sclavia copiilor,
Estimând că o acţiune de sensibilizare a publicului este necesară pentru a reduce
cererea care stă la originea vânzării de copii, a prostituţiei copiilor şi a pornografiei
infantile şi că este importantă consolidarea parteneriatului mondial între toţi factorii, precum şi ameliorarea aplicării legii la nivel naţional,
Luând act de dispoziţiile instrumentelor juridice internaţionale pertinente în
materia protecţiei copiilor, îndeosebi ale Convenţiei de la Haga privind protecţia
copiilor şi cooperarea în materia adopţiei internaţionale, ale Convenţiei de la Haga
asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, ale Convenţiei de la Haga
privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea în materie de responsabilitate parentală şi măsuri privind protecţia copiilor şi ale Convenţiei nr. 182 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind interzicerea celor mai
grele forme de muncă a copiilor şi acţiune imediată în vederea eliminării acestora,
Încurajate de sprijinul considerabil primit de Convenţia cu privire la drepturile
copilului, care denotă o voinţă generală de promovare şi protecţie a drepturilor copilului,
Considerând că este importantă aplicarea dispoziţiilor programului de acţiune
pentru prevenirea vânzării de copii, a prostituţiei copiilor şi a pornografiei infantile,
a Declaraţiei şi Programului de acţiune adoptate în 1996 la Congresul mondial împotriva exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale, ţinut la Stockholm între
27 şi 31 august 1996, precum şi a altor decizii şi recomandări pertinente ale organismelor internaţionale implicate,
Ţinând seama, în special, de importanţa tradiţiilor şi a valorilor culturale ale
fiecărui popor pentru protecţia copilului şi dezvoltarea lui armonioasă,
Au convenit cele ce urmează:
Articolul 1
Statele Părţi vor interzice vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia
infantilă, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Protocol.
Articolul 2
În sensul prevederilor prezentului Protocol:
– vânzarea de copii este considerat orice act sau tranzacţie prin care un copil este
transferat de orice persoană sau grup de persoane către o altă persoană ori către un alt grup contra cost sau contra oricăror alte avantaje materiale;
– prostituţia copiilor reprezintă folosirea copiilor pentru activităţi sexuale, contra
cost sau contra oricăror alte avantaje materiale;
– pornografia infantilă înseamnă orice reprezentare, prin orice mijloace, a copiilor angajaţi într-o activitate sexuală explicită, reală ori simulată, sau orice altă
expunere a organelor sexuale ale copiilor, în principal, în scopuri sexuale.
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Articolul 3
Orice stat parte va urmări ca, cel puţin, următoarele acte şi activităţi să fie pe deplin incriminate în dreptul său penal, indiferent dacă aceste acte sunt comise pe plan
intern sau internaţional, individual ori în mod organizat.
a) În ceea ce priveşte vânzarea de copii, astfel cum este definită la art. 2:
i. oferirea, livrarea sau acceptarea unui copil, indiferent de mijloacele utilizate, în
scopul: exploatării sexuale a copilului; transferului de organe de copil pentru
profit; supunerii la muncă forţată a copiilor;
ii. obţinerea consimţământului, în mod fraudulos, ca intermediar pentru adopţia copiilor, prin încălcarea instrumentelor juridice internaţionale în materia
adopţiei.
b) Oferirea, obţinerea, procurarea sau furnizarea copiilor pentru prostituţie, astfel cum este definită la art. 2.
c) Producerea, distribuirea, difuzarea, importul, exportul, oferirea, vinderea sau
deţinerea în scopurile menţionate de materiale de pornografie, astfel cum este definită la art. 2.
Sub rezerva dreptului intern al Statului Parte, aceleaşi dispoziţii vor fi în vigoare
în caz de tentativă de comitere a oricăruia dintre aceste acte de complicitate în săvârşirea sa sau de participare la acesta.
Statul Parte va considera aceste infracţiuni pasibile de pedepse adecvate, în funcţie de gravitatea acestora.
Sub rezerva prevederilor dreptului său intern, fiecare Stat Parte va lua, dacă se
consideră necesar, toate măsurile care se impun în scopul de a stabili responsabilitatea persoanelor juridice pentru infracţiunile definite la paragraful 1. În conformitate
cu principiile dreptului intern al statului parte, această responsabilitate ar putea fi de
natură penală, civilă sau administrativă.
Statele Părţi vor lua toate măsurile juridice sau administrative adecvate pentru a
se asigura că toate persoanele implicate în procedura de adopţie acţionează conform
dispoziţiilor instrumentelor juridice internaţionale aplicabile.
Articolul 4
Fiecare Stat Parte va lua măsurile necesare pentru stabilirea competenţei sale privind infracţiunile la care se referă art. 3 paragraful 1, atunci când acestea sunt comise
pe teritoriul său, la bordul unei nave sau aeronave înregistrate în acest stat.
Fiecare Stat Parte va putea lua măsurile necesare pentru stabilirea propriei competenţe privind infracţiunile la care se referă art. 3 paragraful 1, în următoarele cazuri:
a) când autorul prezumat al infracţiunii este un cetăţean al respectivului stat sau
îşi are reşedinţa pe teritoriul acestuia;
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b) când victima este un cetăţean al acelui stat.
Fiecare Stat Parte va lua, de asemenea, măsurile proprii pentru stabilirea competenţei sale privind infracţiunile menţionate mai sus, atunci când autorul prezumat
al infracţiunii este prezent pe teritoriul său şi dacă nu îl extrădează către un alt stat
parte pe motivul că infracţiunea a fost comisă de unul dintre cetăţenii săi.
Prezentul Protocol nu exclude exercitarea oricărei competenţe penale în conformitate cu dreptul intern.
Articolul 5
Infracţiunile la care se referă art. 3 paragraful 1 se consideră a fi incluse în orice
tratat de extrădare în vigoare între Statele Părţi şi vor fi incluse în orice tratat de extrădare care va fi încheiat ulterior între acestea, în conformitate cu condiţiile enunţate în aceste tratate.
Dacă un Stat Parte care condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat primeşte o cerere de extrădare din partea unui alt Stat Parte cu care acesta nu a încheiat un
tratat de extrădare, poate considera prezentul Protocol drept temei juridic pentru
extrădare în ceea ce priveşte infracţiunile enunţate. Extrădarea se va efectua în conformitate cu condiţiile prevăzute de dreptul statului căruia i s-a solicitat extrădarea.
Statele Părţi care nu condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat recunosc
infracţiunile enunţate ca fiind cazuri de extrădare între acestea, în condiţiile prevăzute de dreptul statului căruia i se solicită extrădarea.
Infracţiunile respective sunt considerate de către Statele Părţi, în vederea extrădării, ca fiind comise nu numai la locul săvârşirii acestora, dar şi pe teritoriul aflat
sub jurisdicţia Statelor Părţi chemate să îşi stabilească competenţele conform art. 4.
Dacă o cerere de extrădare este prezentată în temeiul unei infracţiuni definite la
art. 3 paragraful 1 şi dacă Statul Parte căruia i se solicită extrădarea nu va extrăda sau
nu va dori să extrădeze autorul infracţiunii, datorită cetăţeniei acestuia, acest stat va
lua măsurile necesare pentru sesizarea autorităţilor competente, în scopul urmăririi
penale.
Articolul 6
Statele Părţi îşi acordă sprijinul reciproc cel mai larg posibil pentru orice anchetă,
procedură penală sau procedură de extrădare, referitoare la infracţiunile definite la
art. 3 paragraful 1, inclusiv pentru obţinerea dovezilor de care dispun şi care sunt
necesare procedurilor.
Statele Părţi îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin paragraful 1, în conformitate
cu orice tratat sau acord de asistenţă juridică reciprocă existent între ele. În absenţa
unui astfel de tratat sau acord, Statele Părţi îşi vor acorda acest sprijin în conformitate cu dreptul lor intern.
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Articolul 7
Sub rezerva prevederilor dreptului lor intern, Statele Părţi:
– vor lua măsurile adecvate pentru a permite, dacă este necesar, ridicarea şi
confiscarea:
i. bunurilor, cum ar fi: documente, obiecte sau alte mijloace materiale utilizate
pentru comiterea infracţiunilor definite în prezentul protocol sau pentru facilitarea
comiterii acestora;
ii. produsului acestor infracţiuni;
– vor răspunde cererilor altui stat parte de ridicare sau de confiscare a bunurilor
ori produselor definite la alin. (i) şi (ii) ale paragrafului a);
– vor lua măsuri în vederea închiderii provizorii sau definitive a localurilor utilizate pentru comiterea infracţiunilor sus-menţionate.
Articolul 8
Statele Părţi vor adopta în toate stadiile procedurii penale măsurile necesare pentru protejarea drepturilor şi intereselor copiilor care sunt victimele practicilor interzise prin prezentul Protocol, în special:
a) recunoscând vulnerabilitatea copiilor victime şi adaptând procedurile într-un
mod care să ţină seama de necesităţile lor speciale, în deosebi, în calitate de martori;
b) informând copiii victime asupra drepturilor şi rolului lor, a scopului, termenelor, a desfăşurării, avansării procedurilor, precum şi asupra deciziei luate în cazul lor;
c) permiţând ca punctele de vedere, necesităţile sau preocupările copiilor victime
să fie prezentate şi examinate în cursul procedurii, atunci când interesele lor personale sunt afectate, în conformitate cu regulile procedurale din dreptul intern;
d) acordând sprijin adecvat copiilor victime în toate stadiile procedurii penale;
e) protejând, pe cât este posibil, viaţa privată şi identitatea copiilor victime şi
luând măsuri conforme cu dreptul intern pentru a preveni difuzarea oricărei informaţii care ar putea conduce la identificarea lor;
f) protejând, dacă este necesar, siguranţa copiilor victime, a familiilor lor şi a
martorilor acuzării de intimidare şi represalii;
g) evitând orice întârzieri nejustificate în soluţionarea cazurilor şi în executarea
hotărârilor sau a deciziilor prin care se acordă o indemnizaţie copiilor victime.
2. Statele Părţi vor asigura ca nici o incertitudine asupra vârstei reale a victimelor
să nu împiedice declanşarea anchetelor penale, în special, a anchetelor destinate să
determine această vârstă.
3. Statele Părţi vor asigura că în modul de tratament al copiilor victime, în cadrul
sistemului de justiţie penală, va prima interesul superior al copilului.
4. Statele Părţi vor lua măsuri pentru asigurarea unei pregătiri corespunzătoare,
în special, juridică şi psihologică, a persoanelor care lucrează cu victimele infracţiunilor definite prin prezentul Protocol.
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5. Statele Părţi vor lua, în cazul în care este necesar, măsuri pentru asigurarea
siguranţei şi integrităţii persoanelor şi/sau organizaţiilor implicate în prevenirea şi/
sau protecţia şi reabilitarea victimelor acestor infracţiuni.
6. Nici una dintre dispoziţiile prezentului articol nu va aduce atingere dreptului
acuzatului la un proces echitabil şi imparţial sau nu este incompatibilă cu acest drept.
Articolul 9
Statele Părţi vor adopta sau vor întări, vor aplica şi vor difuza legi, măsuri administrative, politici şi programe sociale pentru prevenirea infracţiunilor vizate în
prezentul Protocol. O atenţie specială va fi acordată protecţiei copiilor vulnerabili la
astfel de practici.
Statele Părţi vor sensibiliza opinia publică, inclusiv copiii, asupra măsurilor destinate prevenirii practicilor interzise de către prezentul Protocol şi a efectelor nefaste
ale acestor practici, prin intermediul tuturor mijloacelor adecvate, de educaţie şi de
formare, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prezentului articol statele părţi vor încuraja participarea comunităţilor şi, în special, a copiilor şi a copiilor victime la programe de informare, educaţie şi formare, inclusiv la nivel internaţional.
Statele Părţi vor lua toate măsurile posibile pentru a asigura orice tip de asistenţă corespunzătoare pentru victimele infracţiunilor definite în prezentul Protocol, în
special deplina reintegrare socială şi recuperarea deplină din punct de vedere fizic şi
psihologic.
Statele Părţi vor lua măsuri ca toţi copiii victime ale infracţiunilor definite în
prezentul Protocol să aibă acces fără discriminare la proceduri care să le permită
solicitarea compensării prejudiciului suferit din partea persoanelor răspunzătoare
din punct de vedere legal.
Statele Părţi vor lua măsurile adecvate pentru interzicerea în mod eficient a producerii şi difuzării materialelor care fac publicitate practicilor interzise prin prezentul Protocol.
Articolul 10
Statele Părţi vor lua toate măsurile necesare în vederea întăririi cooperării internaţionale prin acorduri multilaterale, regionale şi bilaterale, în scopul prevenirii,
identificării, urmăririi, anchetării şi pedepsirii celor responsabili de actele legate de
vânzarea de copii, de prostituţia copiilor, de pornografia infantilă şi de turismul pedofil. Statele Părţi vor favoriza, de asemenea, cooperarea şi coordonarea internaţională între autorităţile lor, între organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale şi organizaţii internaţionale.
Statele Părţi vor încuraja cooperarea internaţională pentru a contribui la readaptarea fizică şi psihologică a copiilor victime, la reintegrarea lor socială şi la repatrierea lor.
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Statele Părţi se angajează să întărească cooperarea internaţională pentru a elimina principalii factori care fac vulnerabili copiii la vânzare, prostituţie, pornografie şi
turism pedofil, în deosebi, sărăcia şi subdezvoltarea.
Statele Părţi care au capacitatea de a acţiona vor furniza ajutor financiar, tehnic
sau de altă natură în cadrul programelor existente pe plan multilateral, regional, bilateral sau de altă natură.
Articolul 11
Nici una dintre dispoziţiile prezentului Protocol nu va afecta dispoziţiile mai favorabile realizării sau exercitării drepturilor copilului care pot figura:
– în legislaţia unui Stat Parte;
– în dreptul internaţional în vigoare pentru acel Stat Parte.
Articolul 12
Fiecare Stat Parte, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului Protocol, va prezenta un raport către Comitetul pentru Drepturile Copilului, conţinând
informaţii detaliate asupra măsurilor adoptate în vederea implementării dispoziţiilor Protocolului.
După prezentarea raportului detaliat, fiecare Stat Parte va include în rapoartele
prezentate Comitetului pentru Drepturile Copilului, în conformitate cu art. 44 din
Convenţie, orice informaţie suplimentară referitoare la aplicarea prezentului Protocol. Celelalte State Părţi la Protocol vor prezenta un raport la fiecare 5 ani.
Comitetul pentru Drepturile Copilului poate cere statelor părţi informaţii suplimentare privind aplicarea prezentului Protocol.
Articolul 13
Prezentul Protocol este deschis spre semnare oricărui stat care este parte la Convenţie sau care a semnat-o.
Prezentul Protocol este supus ratificării sau este deschis spre aderare pentru orice
stat care este parte la Convenţie sau care a semnat-o. Instrumentele de ratificare sau
de aderare vor fi depuse la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Articolul 14
Prezentul Protocol va intra în vigoare în termen de 3 luni de la depunerea celui
de-al zecelea instrument de ratificare sau de aderare.
Pentru fiecare stat care va ratifica prezentul Protocol sau care va adera la aceasta
înainte ori după intrarea sa în vigoare, Protocolul va intra în vigoare în termen de
o lună de la data depunerii de către acest stat al instrumentului său de ratificare sau
de aderare.
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Articolul 15
Orice Stat Parte va putea în orice moment să denunţe prezentul Protocol prin
notificare scrisă, adresată Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care
va informa ulterior celelalte State Părţi la Convenţie şi toate statele care au semnat-o.
Denunţarea va produce efecte în termen de un an de la data primirii notificării de
către Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Denunţarea nu va avea ca efect scutirea Statului Parte de obligaţiile pe care i le
impune prezentul Protocol, referitoare la orice infracţiune survenită anterior datei
la care denunţarea îşi produce efectele, după cum nu atrage în nici un caz urmărirea
examinării oricărei probleme pentru care Comitetul pentru Drepturile Copilului a
fost deja sesizat înainte de această dată.
Articolul 16
Fiecare Stat Parte poate propune un amendament şi poate depune textul acestuia
la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Acesta va comunica propunerea de amendament Statelor Părţi şi le va cere să îi facă cunoscut dacă sunt favorabile convocării unei conferinţe a Statelor Părţi, în vederea examinării propunerii
şi supunerii la vot. Dacă, într-un interval de 4 luni de la data comunicării, cel puţin
o treime din numărul Statelor Părţi se va pronunţa în favoarea convocării unei astfel
de conferinţe, Secretarul General va convoca conferinţa sub auspiciile Organizaţiei
Naţiunilor Unite. Orice amendament adoptat de către majoritatea Statelor Părţi, prezente şi votante în cadrul conferinţei, va fi supus spre aprobare Adunării Generale a
Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Orice amendament adoptat în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 1 va intra în vigoare după adoptarea de către Adunarea Generală a Organizaţiilor Naţiunilor Unite şi acceptarea lui cu o majoritate de două treimi din numărul Statelor Părţi.
După intrarea în vigoare a unui amendament, acesta devine obligatoriu pentru
Statele Părţi care l-au acceptat, celelalte state părţi rămânând legate prin dispoziţiile
prezentului Protocol şi prin toate celelalte amendamente anterior acceptate de către
acestea.
Articolul 17
Prezentul Protocol, ale cărui texte în limba arabă, chineză, engleză, franceză,
rusă şi spaniolă sunt egal autentice, va fi depozitat în arhivele Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite copii certificate
de pe prezentul Protocol tuturor Statelor Părţi la Convenţie şi tuturor statelor care
au semnat-o.
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8. CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE ÎMPOTRIVA
CRIMINALITĂŢII TRANSNAŢIONALE ORGANIZATE
Semnată la: New York, 15 noiembrie 2000.
Ratificată prin: Legea RM nr. 15-XV din 17.02.2005.
În vigoare pentru RM: din 16 septembrie 2005.
Articolul 1
Obiect
Obiectul prezentei Convenţii este promovarea cooperării, în scopul prevenirii şi
combaterii mai eficiente a criminalităţii transnaţionale organizate.
Articolul 2
Terminologie
În sensul prezentei Convenţii:
a) expresia „grup infracţional organizat” desemnează un grup structurat alcătuit
din trei sau mai multe persoane, care există de o anumită perioadă şi acţionează în
înţelegere, în scopul săvârşirii uneia ori mai multor infracţiuni grave sau infracţiuni
prevăzute de prezenta Convenţie, pentru a obţine, direct ori indirect, un avantaj financiar sau un alt avantaj material;
b) expresia „infracţiune gravă” înseamnă un act care constituie o infracţiune
pasibilă de o pedeapsă privativă de libertate al cărei maximum nu trebuie să fie mai
mic de 4 ani sau de o pedeapsă mai grea;
c) expresia „grup structurat” desemnează un grup care nu s-a constituit la întâmplare pentru a comite neapărat o infracţiune şi care nu deţine neapărat un anumit rol
de continuitate sau de structură elaborată pentru membrii săi;
d) termenul „bunuri” înseamnă orice fel de bunuri, corporale sau incorporale,
mobile ori imobile, tangibile sau intangibile, precum şi actele juridice ori documentele care atestă proprietatea asupra acestor bunuri sau alte drepturi referitoare la ele;
e) expresia „produs al crimei” se referă la orice bun care provine direct sau indirect din săvârşirea unei infracţiuni ori care este obţinut direct sau indirect prin
săvârşirea ei;
f) termenii „blocare” sau „sechestru” se referă la interdicţia temporară a transferului, conversiei, dispoziţiei ori circulaţiei de bunuri sau la faptul de a fi asumat
temporar paza ori controlul de bunuri pe baza deciziei unei instanţe sau a unei alte
autorităţi competente;
g) termenul „confiscare” înseamnă deposedarea permanentă de bunuri, pe baza
deciziei unei instanţe sau a unei alte autorităţi competente;
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h) expresia „infracţiune principală” înseamnă orice infracţiune, în urma căreia
rezultă un produs susceptibil de a deveni obiectul unei infracţiuni prevăzute de art.6
al prezentei Convenţii;
i) expresia „livrare supravegheată” se referă la metoda care constă în permiterea
trecerii pe teritoriul unuia sau mai multor state a unor expedieri ilicite ori suspecte de
a fi ilicite, cu ştirea şi sub controlul autorităţilor competente ale acestor state, în vederea anchetării unei infracţiuni şi identificării persoanelor implicate în săvârşirea ei;
j) expresia „organizaţie regională de integrare economică” se referă la orice organizaţie constituită de state suverane dintr-o regiune dată, căreia statele membre
i-au transferat competenţe în ceea ce priveşte problemele reglementate de prezenta
Convenţie şi care a fost împuternicită în forma cuvenită, conform procedurilor sale
interne, pentru a semna, ratifica, accepta, aproba Convenţia menţionată sau a adera
la aceasta; referirile la Statele Părţi din prezenta Convenţie sunt aplicabile acestor
organizaţii în limita competenţei lor.
Articolul 3
Sfera de aplicare
1. Prezenta Convenţie se aplică, în afară de o dispoziţie contrară, anchetelor şi
urmăririlor privind:
a) infracţiunile prevăzute la art.5, 6, 8 şi 23 din prezenta Convenţie; şi
b) infracţiunile grave, cum sunt cele prevăzute la art.2 din prezenta Convenţie,
în cazul în care aceste infracţiuni sunt de natură transnaţională, implicând un grup
infracţional organizat.
2. În scopurile paragrafului 1 al prezentului articol, o infracţiune este de natură
transnaţională, dacă:
a) este săvârşită în mai mult de un stat;
b) este săvârşită într-un stat, dar o parte substanţială a pregătirii, planificării,
conducerii sale sau a controlului său are loc într-un alt stat;
c) este săvârşită într-un stat, dar implică un grup infracţional organizat care
desfăşoară activităţi infracţionale în mai mult de un stat; sau
d) este săvârşită într-un stat, dar are efecte substanţiale într-un alt stat.
Articolul 4
Protecţia suveranităţii
1. Statele Părţi îşi execută obligaţiile în baza prezentei Convenţii, într-un mod
compatibil cu principiile egalităţii suverane şi al integrităţii teritoriale a statelor, şi cu
cel al neintervenţiei în afacerile interne ale altor state.
2. Nici o dispoziţie a prezentei Convenţii nu abilitează un Stat Parte să exercite
pe teritoriul unui alt stat o competenţă şi funcţiuni care sunt rezervate exclusiv autorităţilor acestui stat de către dreptul său intern.
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Articolul 5
Incriminarea participării la un grup infracţional organizat
1. Fiecare Stat Parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a
atribui caracterul de infracţiune, dacă a fost săvârşită cu intenţie:
a) unuia sau altuia dintre actele următoare sau ambelor, ca infracţiuni distincte
de cele care implică o tentativă de activitate infracţională ori consumarea acesteia:
i. faptei de a se înţelege cu una sau mai multe persoane, în vederea săvârşirii
unei infracţiuni grave cu un scop legat direct ori indirect de obţinerea unui avantaj
financiar sau a altui avantaj material şi, când dreptul intern o cere, implicând un act
săvârşit de unul dintre participanţi în baza acestei înţelegeri ori implicând un grup
infracţional organizat;
ii. participării active a unei persoane care are cunoştinţă fie de scopul şi de activitatea infracţională generală a unui grup infracţional organizat, fie de intenţia sa de
a săvârşi infracţiunile în cauză:
– activităţilor infracţionale ale grupului infracţional organizat;
– altor activităţi ale grupului infracţional organizat, când această persoană ştie
că participarea sa va contribui la realizarea scopului infracţional sus-menţionat;
b) faptei de a organiza, a conduce, a facilita, a încuraja sau a favoriza prin ajutor
ori sfaturi săvârşirea unei infracţiuni grave, implicând un grup infracţional organizat.
2. Cunoaşterea, intenţia, scopul, motivarea sau înţelegerea prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol pot fi deduse din circumstanţele de fapt obiective.
3. Statele Părţi al căror drept intern subordonează stabilirea infracţiunilor prevăzute la lit.a) i) a paragrafului 1 al prezentului articol implicării unui grup infracţional organizat veghează ca dreptul lor intern să prevadă toate infracţiunile grave,
implicând grupuri infracţionale organizate. Aceste State Părţi, precum şi Statele Părţi
al căror drept intern subordonează stabilirea infracţiunilor prevăzute la lit.a) i) a
paragrafului 1 al prezentului articol săvârşirii unui act în baza înţelegerii aduc această informaţie la cunoştinţa Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite în
momentul în care ele semnează prezenta Convenţie sau depun instrumentele lor de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
Articolul 6
Incriminarea spălării produsului infracţiunii
1. Fiecare Stat Parte adoptă, conform principiilor fundamentale ale dreptului său
intern, măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, când actul a fost săvârşit cu intenţie:
a) i. schimbării sau transferului de bunuri despre care cel care le desfăşoară ştie
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că sunt produsul infracţiunii, în scopul de a ascunde ori de a deghiza originea
ilicită a bunurilor respective sau de a ajuta orice persoană care este implicată
în săvârşirea infracţiunii principale să se sustragă consecinţelor juridice ale
actelor sale;
ii. disimulării sau deghizării naturii veritabile, a originii, a amplasării, a dispunerii, a schimbării ori a proprietăţii de bunuri sau a altor drepturi referitoare
la acestea al căror autor ştie că sunt produsul infracţiunii;
b) şi, sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic:
i. achiziţiei, deţinerii sau utilizării de bunuri despre care cel care le achiziţionează, le deţine ori le utilizează ştie, în momentul în care le primeşte, că sunt
produsul infracţiunii;
ii. participării la una dintre infracţiunile prevăzute conform prezentului articol
sau la orice altă asociere, înţelegere, tentativă ori complicitate prin furnizarea
de asistenţă, ajutor sau sfaturi în vederea săvârşirii ei.
2. În scopurile aplicării paragrafului 1 al prezentului articol:
a) fiecare Stat Parte se străduieşte să aplice paragraful 1 al prezentului articol
celei mai largi sfere de infracţiuni principale;
b) fiecare Stat Parte include în infracţiunile principale toate infracţiunile grave,
cum sunt cele prevăzute la art.2 al prezentei Convenţii şi infracţiunile prevăzute la
art.5, 8 şi 23. Fiind vorba de Statele Părţi, a căror legislaţie conţine o listă de infracţiuni principale specifice, ele includ în această listă minimum o categorie completă de
infracţiuni legate de grupurile infracţionale organizate;
c) în scopurile lit. b), infracţiunile principale includ infracţiunile săvârşite în
interiorul şi în exteriorul teritoriului ce ţine de competenţa Statului Parte în cauză.
Totuşi, o infracţiune săvârşită în exteriorul teritoriului ce ţine de competenţa unui
Stat Parte nu constituie o infracţiune principală, decât atunci când actul corespondent este o infracţiune în baza dreptului intern al statului în care el a fost săvârşit şi ar
constitui o infracţiune în baza dreptului intern al Statului Parte care aplică prezentul
articol, dacă el a fost săvârşit pe teritoriul său;
d) fiecare Stat Parte remite Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite
o copie a legilor sale care dau efect prezentului articol, precum şi o copie a oricărei
modificări ulterioare aduse acestor legi sau o descriere a acestor legi şi a modificărilor ulterioare;
e) în cazul în care principiile fundamentale ale dreptului intern al unui Stat Parte
o cer, se poate dispune ca infracţiunile enumerate la paragraful 1 al prezentului articol să nu se aplice persoanelor care au săvârşit infracţiunea principală;
f) cunoaşterea, intenţia sau motivarea, ca elemente constitutive ale unei infracţiuni prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol, pot fi deduse din circumstanţele
de fapte obiective.
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Articolul 7
Măsuri de luptă împotriva spălării banilor
1. Fiecare Stat Parte:
a) instituie un regim intern complet de reglementare şi de control al băncilor
şi instituţiilor financiare nebancare, precum şi, în caz de nevoie, al altor organisme
supuse în mod deosebit riscului spălării banilor, în limitele competenţei sale, în scopul prevenirii şi descoperirii tuturor formelor de spălare a banilor, regim care pune
accentul pe exigenţele în materie de identificare a clienţilor, de înregistrare a operaţiunilor şi de declarare a operaţiunilor suspecte;
b) se asigură, fără a se aduce atingere dispoziţiilor art.18 şi 27 ale prezentei Convenţii, că autorităţile administrative, de reglementare, de descoperire şi de reprimare
şi altele, însărcinate cu lupta împotriva spălării banilor (inclusiv, când dreptul său
intern prevede, autorităţile judiciare), sunt în măsură să coopereze şi să schimbe informaţii la nivel naţional şi internaţional, în condiţiile definite de dreptul său intern
şi, în acest scop, are în vedere crearea unui serviciu de informaţie financiară care va
îndeplini rolul de centru naţional de colectare, analiză şi difuzare a informaţiilor
privind eventuale operaţiuni de spălare a banilor.
2. Statele Părţi au în vedere înfăptuirea unor măsuri realizabile de descoperire
şi de supraveghere a circulaţiei transfrontaliere de numerar şi de titluri negociabile
corespunzătoare, sub rezerva garanţiilor permiţând asigurarea unei folosiri corecte
a informaţiilor şi fără să se împiedice în nici un fel circulaţia capitalurilor licite. Se
poate, în deosebi, institui obligaţia pentru particulari şi întreprinderi de a semnala
transferurile transfrontaliere ale unor cantităţi importante de monedă şi titluri negociabile corespunzătoare.
3. În cazul când se instituie un regim intern de reglementare şi de control conform prevederilor prezentului articol şi fără a se aduce atingere oricărui alt articol
al prezentei Convenţii, Statele Părţi sunt invitate să ia ca linii directoare iniţiativele
pertinente luate de organizaţiile regionale, interregionale şi multilaterale pentru lupta împotriva spălării banilor.
4. Statele Părţi se străduiesc să dezvolte şi să promoveze cooperarea mondială,
regională, subregională şi bilaterală între autorităţile judiciare, serviciile de descoperire şi de represiune, şi autorităţile de reglementare financiară, în vederea luptei
împotriva spălării banilor.
Articolul 8
Incriminarea corupţiei
1. Fiecare Stat Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a
atribui caracterul de infracţiune, în cazul când actele au fost săvârşite cu intenţie:
a) faptei de a promite, a oferi sau a acorda unui agent public, direct ori indirect,

100

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

un avantaj necuvenit, pentru el însuşi sau pentru o altă persoană ori entitate, cu scopul de a îndeplini sau de a se abţine să îndeplinească un act în exercitarea funcţiilor
sale oficiale;
b) faptei unui agent public de a solicita sau de a accepta, direct ori indirect, un
avantaj necuvenit, pentru el însuşi sau pentru o altă persoană ori entitate, cu scopul
de a îndeplini sau de a se abţine să îndeplinească un act în exercitarea funcţiilor sale
oficiale.
2. Fiecare Stat Parte ia în considerare adoptarea de măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune faptei prevăzute la paragraful
1 al prezentului articol care implică un agent public străin sau un funcţionar internaţional. De asemenea, fiecare Stat Parte are în vedere să atribuie caracterul de infracţiune altor forme de corupţie.
3. Fiecare Stat Parte adoptă, de asemenea, măsurile necesare pentru a atribui
caracterul de infracţiune faptei de a se face complice la o infracţiune prevăzută de
prezentul articol.
4. În scopurile paragrafului 1 al prezentului articol şi al art.9, termenul „agent
public” înseamnă un agent public sau o persoană care asigură un serviciu public, aşa
cum acest termen este definit în dreptul intern şi aplicat în dreptul penal al Statului
Parte în care persoana în cauză exercită această funcţie.
Articolul 9
Măsuri împotriva corupţiei
1. În afara măsurilor menţionate la art.8 al prezentei Convenţii, fiecare Stat Parte, după cum este necesar şi în conformitate cu sistemul său juridic, adoptă măsuri
eficiente de ordin legislativ, administrativ sau altele pentru a promova integritatea şi
a preveni, a descoperi şi a pedepsi corupţia agenţilor publici.
2. Fiecare Stat Parte ia măsuri pentru a se asigura că autorităţile sale acţionează în
mod eficient în materie de prevenire, descoperire şi reprimare a corupţiei agenţilor
publici, inclusiv acordându-le o independenţă suficientă pentru a împiedica orice
influenţă nepotrivită asupra acţiunilor lor.
Articolul 10
Responsabilitatea persoanelor juridice
1. Fiecare Stat Parte adoptă măsurile necesare, conform principiilor sale juridice,
pentru stabilirea răspunderii persoanelor juridice care participă la infracţiuni grave,
implicând un grup infracţional organizat şi care săvârşesc infracţiunile prevăzute de
art.5, 6, 8 şi 23 ale prezentei Convenţii.
2. Sub rezerva principiilor juridice ale Statului Parte, răspunderea persoanelor
juridice poate fi penală, civilă sau administrativă.
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3. Această responsabilitate nu exclude răspunderea penală a persoanelor fizice
care au comis infracţiunile.
4. Fiecare Stat Parte veghează, în deosebi, ca persoanele juridice care răspund
conform prezentului articol să facă obiectul unor sancţiuni eficace, proporţionale şi
de descurajare de natură penală sau nepenală, inclusiv sancţiuni băneşti.
Articolul 11
Urmăriri judiciare, judecată şi sancţiuni
1. Fiecare Stat Parte face ca săvârşirea unei infracţiuni prevăzute la art. 5, 6, 8
şi 23 ale prezentei Convenţii să fie pasibilă de sancţiuni care ţin seama de gravitatea
acestei infracţiuni.
2. Fiecare Stat Parte se străduieşte să facă în aşa fel, încât orice putere judiciară
discreţionară conferită de dreptul său intern şi aferentă urmăririlor judiciare pornite împotriva indivizilor pentru infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie să fie
exercitată în scopul optimizării eficacităţii măsurilor de descoperire şi de reprimare
a acestor infracţiuni, ţinând seama în modul cuvenit de necesitatea de a exercita un
efect de descurajare în ceea ce priveşte săvârşirea lor.
3. Referitor la infracţiunile prevăzute de art. 5, 6, 8 şi 23 ale prezentei Convenţii,
fiecare Stat Parte ia măsurile corespunzătoare conform dreptului său intern şi ţinând
seama în modul cuvenit de dreptul la apărare, pentru a face în aşa fel, încât condiţiile
cărora le sunt subordonate deciziile de punere în libertate în aşteptarea judecăţii sau
a procedurii de apel să ţină seama de necesitatea de a se asigura prezenţa apărătorului în timpul procedurii penale ulterioare.
4. Fiecare Stat Parte se asigură că instanţele judecătoreşti sau alte autorităţi
competente ţin seama de gravitatea infracţiunilor prevăzute de prezenta Convenţie,
atunci când examinează eventualitatea unei liberări anticipate sau condiţionate de
persoane recunoscute ca vinovate pentru aceste infracţiuni.
5. Dacă este cazul, fiecare Stat Parte stabileşte, în cadrul dreptului său intern,
o perioadă de prescripţie prelungită în cursul căreia pot fi pornite urmăriri pentru
una dintre infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie, această perioadă fiind mai
lungă atunci când autorul prezumat al infracţiunii s-a sustras justiţiei.
6. Nici o dispoziţie a prezentei Convenţii nu aduce atingere principiului, conform căruia definirea infracţiunilor stabilite conform acesteia şi a mijloacelor juridice de apărare aplicabile, precum şi alte principii juridice care guvernează legalitatea
incriminărilor ţin exclusiv de dreptul intern al unui Stat Parte şi potrivit căruia infracţiunile respective sunt urmărite şi pedepsite conform dreptului acestui Stat Parte.
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Articolul 12
Confiscare şi sechestru
1. Statele Părţi adoptă, în măsura posibilităţilor, în cadrul sistemelor lor juridice
naţionale, măsurile necesare pentru a permite confiscarea:
a) produsului infracţiunii provenit din infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie sau a bunurilor, a căror valoare corespunde celei a produsului;
b) bunurilor, materialelor şi a altor instrumente folosite sau destinate să fie folosite pentru infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie.
2. Statele Părţi adoptă măsurile necesare pentru a permite identificarea, localizarea, blocarea sau sechestrarea a tot ce este menţionat la paragraful 1 al prezentului
articol, în scopul eventualei confiscări.
3. Dacă produsul infracţiunii a fost transformat sau convertit, în parte sau în
totalitate, în alte bunuri, acestea din urmă pot face obiectul măsurilor prevăzute în
prezentul articol în locul şi în schimbul acestui produs.
4. Dacă produsul infracţiunii a fost amestecat cu bunuri achiziţionate în mod
legal, aceste bunuri, fără prejudicierea competenţelor de blocare sau de sechestrare,
pot fi confiscate până la concurenţa valorii estimate a produsului cu care a fost amestecat.
5. Veniturile sau alte avantaje obţinute din produsul infracţiunii, bunuri în care
produsul a fost transformat sau convertit ori bunuri cu care a fost amestecat pot, de
asemenea, face obiectul măsurilor prevăzute în prezentul articol, în acelaşi mod şi în
aceeaşi măsură ca produsul infracţiunii.
6. În scopurile prezentului articol şi al art.13, fiecare Stat Parte împuterniceşte instanţele judecătoreşti sau alte autorităţi competente să ordone prezentarea ori
sechestrarea de documente bancare, financiare sau comerciale. Statele Părţi nu pot
invoca secretul bancar pentru a refuza să dea efect dispoziţiilor prezentului paragraf.
7. Statele Părţi pot avea în vedere să ceară ca autorul unei infracţiuni să stabilească originea licită a produsului prezumat al infracţiunii sau a altor bunuri care
pot face obiectul unei confiscări, în măsura în care această exigenţă este conformă
principiilor dreptului lor intern şi naturii procedurii judiciare şi a altor proceduri.
8. Interpretarea dispoziţiilor prezentului articol nu trebuie în nici un caz să aducă atingere drepturilor terţilor de bună-credinţă.
9. Nici o dispoziţie a prezentului articol nu aduce atingere principiului, conform căruia măsurile care sunt prevăzute în acesta sunt definite şi executate conform
dreptului intern al fiecărui Stat Parte şi potrivit dispoziţiilor acestui drept.
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Articolul 13
Cooperarea internaţională în scopul confiscării
1. În măsura posibilităţilor, în cadrul sistemului său juridic naţional, un Stat Parte care a primit de la un alt Stat Parte, având competenţa de a investiga o infracţiune
prevăzută de prezenta Convenţie, o cerere de confiscare a produsului infracţiunii,
bunurilor, materialelor sau a altor instrumente prevăzute la paragraful 1 al art.12 al
prezentei Convenţii, care sunt situate pe teritoriul său:
a) transmite cererea autorităţilor competente, în vederea pronunţării unei decizii de confiscare şi, în cazul în care aceasta intervine, să fie executată; sau
b) transmite autorităţilor sale competente, cu scopul de a fi executată în limitele
cererii, decizia de confiscare dată de un tribunal situat pe teritoriul Statului
Parte solicitant, conform paragrafului 1 al art.12 al prezentei Convenţii, în ceea
ce priveşte produsul infracţiunii, bunurile, materialele şi alte instrumente prevăzute la paragraful 1 al art.12, situate pe teritoriul Statului Parte solicitat.
2. În cazul când o cerere este făcută de un alt Stat Parte care are competenţă de
a investiga o infracţiune prevăzută de prezenta Convenţie, Statul Parte solicitat ia
măsuri pentru a identifica, a localiza şi a bloca sau a sechestra produsul infracţiunii,
bunurile, materialele sau alte instrumente prevăzute la paragraful 1 al art.12 al prezentei Convenţii, în vederea unei eventuale confiscări, fie ordonată de Statul Parte
solicitant, fie ca urmare a unei cereri formulate în baza paragrafului 1 al prezentului
articol de către Statul Parte solicitat.
3. Dispoziţiile art.18 al prezentei Convenţii se aplică mutatis mutandis prezentului articol. În afara informaţiilor prevăzute la paragraful 15 al art.18, cererile făcute
conform prezentului articol conţin:
a) în cazul când cererea se referă la lit.a) a paragrafului 1 al prezentului articol, o
descriere a bunurilor care urmează să fie confiscate şi o expunere a faptelor pe
care se bazează Statul Parte solicitant, care să îi permită Statului Parte solicitat
să pronunţe o decizie de confiscare în cadrul dreptului său intern;
b) în cazul când cererea se referă la lit. b) a paragrafului 1 al prezentului articol, o
copie certificată a deciziei de confiscare dată de Statul Parte solicitant, pe care
se bazează cererea, o expunere a faptelor şi informaţiilor, indicând limitele în
care se cere executarea deciziei;
c) în cazul când cererea se referă la paragraful 2 al prezentului articol, o expunere a faptelor pe care se bazează Statul Parte solicitant şi o descriere a măsurilor
solicitate.
4. Deciziile sau măsurile prevăzute la paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol
sunt luate de Statul Parte solicitat, conform dreptului său intern şi conform dispoziţiilor acestui drept, şi potrivit regulilor sale de procedură sau ale oricărui tratat, acord
sau aranjament bilateral sau multilateral care îl leagă de Statul Parte solicitant.
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5. Fiecare Stat Parte remite Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite
o copie a legilor şi regulamentelor sale care dau efect prezentului articol, precum şi o
copie a oricărei modificări ulterioare aduse acestor legi şi regulamente sau o descriere a acestor legi, regulamente şi modificări ulterioare.
6. Dacă un Stat Parte decide să subordoneze adoptarea măsurilor prevăzute la
paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol existenţei unui tratat în materie, el consideră
prezenta Convenţie ca bază convenţională necesară şi suficientă.
7. Un Stat Parte poate refuza să dea curs unei cereri de cooperare în baza prezentului articol, în situaţia în care infracţiunea la care se referă nu este o infracţiune
prevăzută de prezenta Convenţie.
8. Interpretarea dispoziţiilor prezentului articol nu trebuie în nici un caz să aducă
atingere drepturilor terţilor de bună-credinţă.
9. Statele Părţi au în vedere să încheie tratate, acorduri sau aranjamente bilaterale
sau multilaterale, cu scopul de a întări eficacitatea cooperării internaţionale instaurate în scopurile prezentului articol.
Articolul 14
Dispunerea de produsul infracţiunii sau de
bunurile confiscate
1. Un Stat Parte care confiscă produsul infracţiunii sau bunuri în aplicarea art.12
sau a paragrafului 1 al art.13 al prezentei Convenţii dispune de acestea conform
dreptului său intern şi procedurilor sale administrative.
2. În cazul când Statele Părţi acţionează la cererea unui alt Stat Parte în aplicarea art.3 al prezentei Convenţii, ele trebuie, în măsura în care dreptul lor intern le
permite şi dacă li s-a adresat o cerere, să aibă în vedere cu titlu prioritar restituirea
produsului infracţiunii sau a bunurilor confiscate Statului Parte solicitant, cu scopul
ca acesta din urmă să poată indemniza victimele infracţiunii ori să restituie acest
produs al infracţiunii sau aceste bunuri proprietarilor lor legitimi.
3. În cazul când un Stat Parte acţionează la cererea unui alt Stat Parte în aplicarea
art.12 şi 13 ale prezentei Convenţii, el poate avea în vedere în mod special să încheie
acorduri sau aranjamente care să prevadă:
a) să depună valoarea acestui produs sau a acestor bunuri, ori fondurile provenind din vânzarea lor, sau o parte a acestora în contul stabilit în aplicarea lit.c) a
paragrafului 2 al art.30 al prezentei Convenţii şi la organisme interguvernamentale
specializate în lupta împotriva criminalităţii organizate;
b) să împartă cu alte State Părţi, sistematic ori de la caz la caz, acest produs sau
aceste bunuri, ori fondurile provenind din vânzarea lor, conform dreptului său intern sau procedurilor sale administrative.
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Articolul 15
Competenţa
1. Fiecare Stat Parte adoptă măsurile necesare pentru a-şi stabili competenţa în
ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute de art.5, 6, 8 şi 23 ale prezentei Convenţii în
cazurile următoare:
a) când infracţiunea este săvârşită pe teritoriul său; sau
b) când infracţiunea este săvârşită la bordul unei nave care poartă pavilionul său
sau la bordul unei aeronave înmatriculate conform dreptului său intern în momentul în care infracţiunea respectivă a fost săvârşită.
2. Sub rezerva art.4 al prezentei Convenţii, un Stat Parte poate, de asemenea, să
îşi stabilească competenţa în ceea ce priveşte una dintre aceste infracţiuni în cazurile
următoare:
a) când infracţiunea este săvârşită împotriva unuia dintre naţionalii săi;
b) când infracţiunea este săvârşită de unul dintre naţionalii săi sau de o persoană
apatridă care îşi are reşedinţa pe teritoriul său; sau
c) în cazul în care infracţiunea este:
i. una dintre cele stabilite conform paragrafului 1 al art.5 al prezentei Convenţii
şi este săvârşită în afara teritoriului său, în vederea săvârşirii pe teritoriul său a unei
infracţiuni mai grave;
ii. una dintre cele stabilite conform lit.b) ii) a paragrafului 1 al art.6 al prezentei
Convenţii şi este săvârşită în afara teritoriului său, în vederea săvârşirii pe teritoriul
său a unei infracţiuni prevăzute la lit.a) i) sau ii), sau b) i) ale paragrafului 1 al art.6
al prezentei Convenţii.
3. În scopurile paragrafului 10 al art.16 al prezentei Convenţii, fiecare Stat Parte
adoptă măsurile necesare pentru a-şi stabili competenţa în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie, când autorul prezumat se află pe teritoriul său
şi nu este extrădat pentru singurul motiv că este naţionalul său.
4. Fiecare Stat Parte poate, de asemenea, să adopte măsurile necesare pentru a
stabili competenţa sa în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie, când autorul prezumat se află pe teritoriul său şi pe care nu îl extrădează.
5. Dacă un Stat Parte care îşi exercită competenţa în baza paragrafului 1 sau 2
al prezentului articol a fost avizat ori a aflat în orice alt mod că unul sau mai multe
alte State Părţi instrumentează o anchetă ori au pornit urmăriri sau o procedură judiciară privind acelaşi act, autorităţile competente ale acestor State Părţi se consultă,
pentru a-şi coordona acţiunile.
6. Fără a aduce atingere normelor de drept internaţional general, prezenta Convenţie nu exclude exercitarea oricărei competenţe penale stabilite de un Stat Parte
conform dreptului său intern.
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Articolul 16
Extrădarea
1. Prezentul articol se aplică infracţiunilor prevăzute de prezenta Convenţie sau
în cazurile în care un grup infracţional organizat este implicat într-o infracţiune prevăzută la lit. a) sau b) a paragrafului 1 al art.3, iar persoana care face obiectul cererii
de extrădare se află în Statul Parte solicitat, cu condiţia ca infracţiunea pentru care
se solicită extrădarea să fie pedepsită de dreptul intern al Statului Parte solicitant şi
al Statului Parte solicitat.
2. Dacă cererea de extrădare se referă la mai multe infracţiuni grave distincte,
din care unele nu sunt prevăzute de prezentul articol, Statul Parte solicitat poate aplica, de asemenea, acest articol acestor ultime infracţiuni.
3. Fiecare dintre infracţiunile cărora li se aplică prezentul articol este de plin
drept inclusă în orice tratat de extrădare în vigoare între Statele Părţi ca infracţiune
al cărei autor poate fi extrădat. Statele Părţi se angajează să includă aceste infracţiuni
ca infracţiuni al căror autor poate fi extrădat conform oricărui tratat de extrădare pe
care îl vor încheia între ele.
4. Dacă un Stat Parte care subordonează extrădarea existenţei unui tratat primeşte o cerere de extrădare de la un Stat Parte cu care el nu a încheiat un astfel de
tratat, el poate considera prezenta Convenţie ca bază legală a extrădării pentru infracţiunile cărora li se aplică prezentul articol.
5. Statele Părţi care subordonează extrădarea existenţei unui tratat:
a) în momentul depunerii instrumentelor lor de ratificare, acceptare, aprobare
sau de aderare la prezenta Convenţie comunică Secretarului General al Organizaţiei
Naţiunilor Unite dacă ele consideră prezenta Convenţie ca bază legală pentru a coopera în materie de extrădare cu alte State Părţi; şi
b) dacă ele nu consideră prezenta Convenţie ca bază legală pentru a coopera în
materie de extrădare, se obligă, dacă este cazul, să încheie tratate de extrădare cu alte
State Părţi, în scopul aplicării prezentului articol.
6. Statele Părţi care nu subordonează extrădarea existenţei unui tratat recunosc
între ele infracţiunilor cărora li se aplică prezentul articol caracterul de infracţiune al
cărei autor poate fi extrădat.
7. Extrădarea este subordonată condiţiilor prevăzute de dreptul intern al Statului
Parte solicitat sau de tratatele de extrădare aplicabile, inclusiv, în deosebi, condiţiilor
privind pedeapsa minimă prevăzută pentru a extrăda şi motivelor pentru care Statul
Parte poate refuza extrădarea.
8. Statele Părţi se străduiesc, sub rezerva dreptului lor intern, să accelereze procedurile de extrădare şi să simplifice exigenţele în materie de probe în ceea ce priveşte infracţiunile cărora li se aplică prezentul articol.
9. Sub rezerva dispoziţiilor din dreptul său intern şi a tratatelor de extrădare
pe care le-a încheiat, Statul Parte solicitat poate, la cererea Statului Parte solicitant
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şi dacă consideră că există circumstanţe justificative şi urgenţă, să pună în stare de
deţinere o persoană aflată pe teritoriul său, a cărei extrădare este cerută, sau să ia
toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura prezenţa sa cu ocazia procedurii de
extrădare.
10. Un Stat Parte pe teritoriul căruia se află autorul prezumtiv al infracţiunii,
dacă nu extrădează această persoană pentru infracţiunea căreia i se aplică prezentul
articol pentru singurul motiv că este unul dintre naţionalii săi, este obligat, la cererea
Statului Parte care solicită extrădarea, de a supune cauza fără întârziere excesivă autorităţilor sale competente în scopul urmăririi. Autorităţile respective decid şi conduc
urmărirea în acelaşi mod ca şi pentru orice altă infracţiune gravă, în baza dreptului
intern al acestui Stat Parte. Statele Părţi interesate cooperează între ele, în special, în
materie de procedură şi probe, cu scopul de a asigura eficienţa urmăririlor.
11. Când un Stat Parte, în baza dreptului său intern, nu este autorizat să extrădeze sau să predea într-o altă formă pe unul dintre naţionalii săi decât dacă este
apoi trimis în acest Stat Parte pentru a executa pedeapsa pronunţată la terminarea
procesului sau a procedurii care se află la originea cererii de extrădare sau de predare
şi când acest Stat Parte şi Statul Parte solicitant se înţeleg asupra acestei opţiuni şi a
altor condiţii pe care le pot considera corespunzătoare, această extrădare sau predare
condiţionată este suficientă în scopurile executării obligaţiei menţionate la paragraful 10 al prezentului articol.
12. Dacă extrădarea, cerută în scopul executării unei pedepse, este refuzată deoarece persoana care face obiectul acestei cereri este un naţional al Statului Parte
solicitat, acesta, dacă dreptul său intern îi permite, în conformitate cu prevederile
acestui drept şi la cererea Statului Parte solicitant, ia în considerare să dispună el însuşi executarea pedepsei care a fost pronunţată conform dreptului intern al Statului
Parte solicitant sau a restului care a rămas de executat.
13. Oricărei persoane care face obiectul unei urmăriri pentru una dintre infracţiunile căreia i se aplică prezentul articol i se garantează un tratament echitabil în
toate stadiile procedurii, inclusiv folosirea tuturor drepturilor şi a tuturor garanţiilor
prevăzute de dreptul intern al Statului Parte pe teritoriul căruia se află.
14. Nici o dispoziţie a prezentei Convenţii nu trebuie interpretată în sensul creării unei obligaţii pentru Statul Parte solicitat de a extrăda, dacă are motive serioase,
să considere că cererea a fost prezentată în scopul urmăririi sau pedepsirii unei persoane din cauza sexului, rasei, religiei, naţionalităţii, originii etnice ori a opiniilor
sale politice sau că dând curs acestei cereri s-ar cauza un prejudiciu acestei persoane
pentru unul dintre aceste motive.
15. De asemenea, Statele Părţi nu pot refuza o cerere de extrădare pentru singurul motiv că infracţiunea este considerată având legătură cu probleme fiscale.
16. Înainte de a refuza extrădarea, Statul Parte solicitat consultă, în caz de nevoie,
Statul Parte solicitant, cu scopul de a-i oferi toate posibilităţile de a-şi prezenta opiniile şi de a da informaţii în sprijinul afirmaţiilor sale.
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17. Statele Părţi se străduiesc să încheie acorduri sau aranjamente bilaterale şi
multilaterale pentru a permite extrădarea sau pentru a-i creşte eficacitatea.
Articolul 17
Transferul persoanelor condamnate
Statele Părţi pot lua în considerare încheierea de acorduri sau aranjamente bilaterale ori multilaterale referitoare la transferul pe teritoriul lor de persoane condamnate la pedepse cu închisoarea sau la alte pedepse privative de libertate ca urmare
a infracţiunilor prevăzute de prezenta Convenţie, cu scopul ca acestea să îşi poată
executa acolo restul pedepsei.
Articolul 18
Asistenţa judiciară
1. Statele Părţi îşi acordă reciproc cea mai largă asistenţă judiciară posibilă cu prilejul anchetelor, urmăririlor şi procedurilor judiciare privind infracţiunile prevăzute
de prezenta Convenţie, după cum se prevede la art.3, şi îşi acordă reciproc o asistenţă
similară când Statul Parte solicitant are motive rezonabile să presupună că infracţiunea prevăzută la lit.a) sau b) a paragrafului 1 al art.3 este de natură transnaţională,
inclusiv când victimele, martorii, produsul, instrumentele sau elementele de probă
ale acestor infracţiuni se află în Statul Parte solicitat şi când un grup infracţional
organizat este implicat în acestea.
2. Cea mai largă asistenţă judiciară posibilă este acordată, în măsura în care legile,
tratatele, acordurile şi aranjamentele pertinente ale Statului Parte solicitat o permit,
în cursul anchetelor, urmăririlor şi procedurilor judiciare privind infracţiuni în care
o persoană juridică poate fi ţinută responsabilă în Statul Parte solicitant conform
art.10 al prezentei Convenţii.
3. Asistenţa judiciară care se acordă în aplicarea prezentului articol poate fi solicitată în scopurile următoare:
a) strângerea de dovezi sau de depoziţii;
b) înmânarea actelor judiciare;
c) efectuarea de percheziţii şi sechestre, precum şi de blocări;
d) examinarea de obiecte şi cercetarea la faţa locului;
e) transmiterea de informaţii, de probe şi de rapoarte de expertiză;
f) transmiterea originalelor sau a copiilor certificate pentru conformitate ale
documentelor şi dosarelor pertinente, inclusiv ale documentelor administrative, bancare, financiare sau comerciale şi ale documentelor societăţilor
comerciale;
g) identificarea sau localizarea produselor infracţiunii, bunurilor, instrumentelor sau a altor lucruri, în scopul strângerii elementelor de probă;
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h) facilitarea înfăţişării voluntare a persoanelor în Statul Parte solicitant;
i) acordarea oricărei alte asistenţe compatibile cu dreptul intern al Statului Parte
solicitat.
4. Fără prejudicierea dreptului său intern, autorităţile competente ale unui Stat
Parte pot, fără cerere prealabilă, să comunice informaţii privind cauzele penale unei
autorităţi competente a unui alt Stat Parte, dacă apreciază că aceste informaţii ar putea servi începerii sau încheierii anchetelor şi urmăririlor penale, sau să determine
acest din urmă Stat Parte să formuleze o cerere în baza prezentei Convenţii.
5. Comunicarea de informaţii conform paragrafului 4 al prezentului articol se
face fără prejudicierea anchetelor şi urmăririlor penale în statul ale cărui autorităţi
competente transmit informaţiile. Autorităţile competente care primesc aceste informaţii vor fi de acord cu oricare cerere, tinzând ca aceste informaţii să rămână confidenţiale chiar temporar sau ca folosirea lor să fie însoţită de restricţii. Totuşi, aceasta
nu împiedică Statul Parte care primeşte informaţiile să dezvăluie, cu prilejul procedurii judiciare, informaţiile justificative în favoarea unui învinuit. În acest din urmă
caz, Statul Parte care primeşte informaţiile avizează Statul Parte care le comunică,
înaintea dezvăluirii lor, şi, la cererea acestuia, îl consultă. Dacă, într-un caz excepţional, o notificare prealabilă nu este posibilă, Statul Parte care primeşte informaţiile
încunoştinţează fără întârziere despre dezvăluire Statul Parte care le comunică.
6. Dispoziţiile prezentului articol nu afectează cu nimic obligaţiile care rezultă
din oricare alt tratat bilateral sau multilateral care guvernează ori trebuie să guverneze, în întregime sau în parte, asistenţa judiciară.
7. Paragrafele 9-29 ale prezentului articol sunt aplicabile cererilor făcute în conformitate cu prezentul articol, dacă Statele Părţi în cauză nu sunt legate de un tratat
de asistenţă judiciară. Dacă aceste State Părţi sunt legate de un asemenea tratat, sunt
aplicabile dispoziţiile corespunzătoare ale acestuia, numai dacă Statele Părţi nu convin să aplice în locul lor dispoziţiile paragrafelor 9-29 ale prezentului articol. Statele
Părţi sunt încurajate în mod deosebit să aplice aceste paragrafe, dacă ele facilitează
cooperarea.
8. Statele Părţi nu pot invoca secretul bancar pentru a refuza asistenţa judiciară
prevăzută de prezentul articol.
9. Statele Părţi pot invoca absenţa dublei incriminări pentru a refuza să dea curs
unei cereri de asistenţă judiciară prevăzută de prezentul articol. Statul parte solicitat
poate, totuşi, când apreciază potrivit, să acorde această asistenţă în măsura în care el
hotărăşte după voinţa sa, independent de faptul că actul constituie sau nu o infracţiune conform dreptului intern al Statului Parte solicitat.
10. Orice persoană deţinută sau care execută o pedeapsă pe teritoriul unui Stat
Parte, a cărei prezenţă este solicitată într-un alt Stat Parte, în scopul identificării sau
audierii ori pentru ca aceasta să îşi dea concursul în orice alt mod la obţinerea de
probe în cadrul anchetelor, urmăririlor sau procedurii judiciare privind infracţiunile
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prevăzute de prezenta Convenţie, poate face obiectul unui transfer, dacă sunt reunite
condiţiile care urmează:
a) persoana în cauză consimte la aceasta în mod liber, în deplină cunoştinţă de
cauză;
b) autorităţile competente ale celor două State Părţi în cauză consimt la aceasta, sub rezerva condiţiilor pe care aceste State Părţi le consideră corespunzătoare.
11. În scopul paragrafului 10 al prezentului articol:
a) Statul Parte către care se efectuează transferul are împuternicirea şi obligaţia
să menţină persoana în cauză în detenţie, cu excepţia cererii sau autorizării
contrare din partea Statului Parte din care persoana a fost transferată;
b) Statul Parte către care se efectuează transferul îşi îndeplineşte fără întârziere
obligaţia de a-l preda pe interesat în paza Statului Parte din care transferul a
fost efectuat, conform celor convenite în prealabil sau a ceea ce autorităţile
competente ale celor două State Părţi au hotărât altfel;
c) Statul Parte către care se efectuează transferul nu poate cere Statului Parte din
care se efectuează transferul să întreprindă o procedură de extrădare pentru
ca interesatul să îi fie remis;
d) se ţine seama de perioada în care interesatul a fost în detenţie în Statul Parte
către care a fost transferat, în scopurile reducerii din pedeapsa de executat în
Statul Parte din care a fost transferat.
12. În afară de cazul în care Statul Parte din care o persoană trebuie să fie transferată în baza paragrafelor 10 şi 11 ale prezentului articol nu îşi dă acordul, această
persoană, oricare ar fi naţionalitatea sa, nu va fi urmărită, deţinută, pedepsită sau supusă altor restricţii ale libertăţii sale de mişcare pe teritoriul Statului Parte către care
a fost transferată, din motive de acte, omisiuni sau condamnări anterioare plecării
sale din teritoriul Statului Parte din care ea a fost transferată.
13. Fiecare Stat Parte desemnează o autoritate centrală care are responsabilitatea
şi competenţa de a primi cereri de asistenţă judiciară pe care fie le execută, fie le
transmite autorităţilor competente pentru executare. Dacă un Stat Parte are o regiune sau un teritoriu special în care se aplică un sistem de asistenţă judiciară diferit,
el poate desemna o autoritate centrală distinctă care va avea aceeaşi funcţie pentru
această regiune sau teritoriu. Autorităţile centrale asigură executarea şi transmiterea
rapidă şi în bună şi cuvenită formă a cererilor primite. Dacă autoritatea centrală
transmite cererea unei autorităţi competente pentru executare, ea încurajează executarea rapidă şi în bună şi cuvenită formă a cererii de către autoritatea competentă.
Autoritatea centrală desemnată în acest scop face obiectul unei notificări adresate Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite în momentul în care fiecare Stat
Parte depune instrumentele sale de ratificare, acceptare sau aprobare sau de aderare
la prezenta Convenţie. Cererile de asistenţă judiciară şi orice comunicare referitoare
la acestea sunt transmise autorităţilor centrale desemnate de Statele Părţi. Prezenta
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dispoziţie se înţelege fără a prejudicia dreptul oricărui Stat Parte de a solicita ca aceste cereri şi comunicări să fie adresate pe cale diplomatică şi, în caz de urgenţă, dacă
Statele Părţi convin aceasta, prin intermediul Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei
Criminale, dacă aceasta este posibil.
14. Cererile sunt adresate în scris sau, dacă este posibil, prin orice alt mijloc în
măsură să producă un document scris, într-o limbă acceptabilă pentru Statul Parte
solicitat, în condiţii permiţând acelui Stat Parte să îi stabilească autenticitatea. Limba
sau limbile acceptabile pentru fiecare Stat Parte sunt notificate Secretarului General
al Organizaţiei Naţiunilor Unite în momentul în care acest Stat Parte îşi depune instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare sau de aderare la prezenta Convenţie. În caz de urgenţă şi dacă Statele Părţi convin în acest fel, cererile pot fi făcute oral,
dar trebuie să fie confirmate fără întârziere în scris.
15. O cerere de asistenţă judiciară trebuie să conţină informaţiile următoare:
a) desemnarea autorităţii care emite cererea;
b) obiectul şi natura anchetei, a urmăririlor sau a procedurii judiciare la care se
referă cererea, precum şi denumirea şi funcţiile autorităţii care a fost împuternicită;
c) un rezumat al faptelor pertinente, în afară de cererile adresate, în scopul înmânării de acte judiciare;
d) o descriere a asistenţei solicitate şi detaliile oricărei proceduri speciale cerute
de Statul Parte solicitant pentru a fi aplicată;
e) dacă este posibil, identitatea, adresa şi naţionalitatea oricărei persoane urmărite; şi
f) scopul în care sunt cerute mărturia, informaţiile sau măsurile.
16. Statul Parte solicitat poate cere un supliment de informaţii, dacă acesta apare
necesar pentru executarea cererii conform dreptului său intern sau când poate facilita executarea cererii.
17. Oricare cerere este executată conform dreptului intern al Statului Parte solicitat şi, în măsura în care aceasta nu contravine dreptului intern al Statului Parte
solicitat şi când este posibil, conform procedurilor specificate în cerere.
18. În cazul când este posibil şi conform principiilor fundamentale ale dreptului
intern, dacă o persoană care se află pe teritoriul unui Stat Parte trebuie să fie ascultată
ca martor sau ca expert de autorităţile judiciare ale unui alt Stat Parte, primul Stat
Parte poate, la cererea celuilalt, să autorizeze audierea sa prin videoconferinţă, dacă
nu este posibil şi nu se doreşte ca ea să se înfăţişeze în persoană pe teritoriul Statului
Parte solicitant. Statele Părţi pot conveni ca audierea să fie condusă de o autoritate
judiciară a Statului Parte solicitant şi ca o autoritate judiciară a Statului Parte solicitat
să asiste la aceasta.
19. Statul Parte solicitant nu comunică, nici nu foloseşte informaţiile sau elementele de probă transmise de Statul Parte solicitat pentru anchete, urmăriri sau
proceduri judiciare, altele decât cele prevăzute în cerere, fără consimţământul prea-

112

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

labil al Statului Parte solicitat. Nici o prevedere a prezentului paragraf nu împiedică
Statul Parte solicitant să dezvăluie, în cursul procedurii, informaţiile sau elementele de
probă pentru dezvinovăţire. În acest ultim caz, Statul Parte solicitant avizează Statul
Parte solicitat înaintea dezvăluirii şi, dacă i se adresează o cerere, consultă Statul Parte
solicitat. Dacă, într-un caz excepţional, o notificare prealabilă nu este posibilă, Statul
Parte solicitant informează fără întârziere Statul Parte solicitat despre dezvăluire.
20. Statul Parte solicitant poate cere ca Statul Parte solicitat să păstreze secretul
asupra cererii şi conţinutului său, în afara măsurilor necesare pentru a-l executa.
Dacă Statul Parte solicitat nu poate satisface această exigenţă, el informează fără întârziere Statul Parte solicitant.
21. Asistenţa judiciară poate fi refuzată:
a) dacă cererea nu este făcută în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol;
b) dacă Statul Parte solicitat apreciază că executarea cererii este susceptibilă să
aducă atingere suveranităţii, securităţii, ordinii sale publice sau altor interese
esenţiale;
c) în cazul în care dreptul intern al Statului Parte solicitat ar interzice autorităţilor sale să ia măsurile cerute, dacă este vorba de o infracţiune analoagă
care face obiectul unei anchete, urmăriri sau proceduri judiciare în cadrul
propriei sale competenţe;
d) în cazul în care ar fi contrară sistemului juridic al Statului Parte solicitat privind asistenţa judiciară de acceptare a cererii.
22. Statele Părţi nu pot refuza, de asemenea, o cerere de asistenţă judiciară pentru
singurul motiv că infracţiunea este considerată având legătură cu probleme fiscale.
23. Orice refuz de asistenţă judiciară trebuie să fie motivat.
24. Statul Parte solicitat execută cererea de asistenţă judiciară cât mai prompt
posibil şi ţine seama, în măsura posibilităţilor, de orice termene sugerate de Statul
Parte solicitant şi care sunt motivate, de preferinţă, în cerere. Statul Parte solicitat
răspunde cererilor rezonabile ale Statului Parte solicitant privind progresele înregistrate în executarea cererii. Când asistenţa solicitată nu mai este necesară, Statul Parte
solicitant informează prompt Statul Parte solicitat.
25. Asistenţa judiciară poate fi amânată de Statul Parte solicitat pe motiv că ea ar
putea împiedica anchete, urmăriri sau proceduri judiciare în curs.
26. Înainte de a refuza o cerere în baza paragrafului 21 şi a prezentului articol
sau de a amâna executarea în baza paragrafului 25, Statul Parte solicitat examinează
cu Statul Parte solicitant posibilitatea acordării asistenţei, sub rezerva condiţiilor pe
care le consideră necesare. Dacă Statul Parte solicitant acceptă asistenţa sub rezerva
acestor condiţii, el se conformează acestora.
27. Fără prejudicierea aplicării paragrafului 12 al prezentului articol, un martor,
un expert sau o altă persoană care, la cererea Statului Parte solicitant, consimte să
facă o depoziţie în cursul unei proceduri sau să colaboreze la o anchetă, la o urmărire
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sau la o procedură judiciară pe teritoriul Statului Parte solicitat nu va fi urmărită,
deţinută, pedepsită sau supusă altor restricţii ale libertăţii sale personale pe acest
teritoriu pentru motive de fapte, omisiuni sau condamnări anterioare plecării sale
de pe teritoriul Statului Parte solicitat. Această imunitate încetează când martorul,
expertul sau acea persoană care a avut, pentru o perioadă de 15 zile consecutive sau
pentru orice altă perioadă convenită de Statele Părţi, socotită de la data la care ei
au fost informaţi oficial că prezenţa lor nu mai este cerută de autorităţile judiciare,
posibilitatea de a părăsi teritoriul Statului Parte solicitant, rămânând, totuşi, în mod
voluntar sau părăsindu-l, au revenit de bună voie.
28. Cheltuielile obişnuite făcute pentru executarea unei cereri sunt în sarcina
Statului Parte solicitat, în afară de cazul în care s-a convenit altfel între Statele Părţi
respective. Atunci când cheltuieli importante sau extraordinare sunt sau se dovedesc
ulterior necesare pentru executarea cererii, Statele Părţi se consultă pentru a fixa
condiţiile conform cărora cererea va fi executată, precum şi modul în care vor fi
preluate cheltuielile.
29. Statul Parte solicitat:
a) transmite Statului Parte solicitant copii ale dosarelor, documentelor sau informaţiilor administrative aflate în posesia sa şi la care, în baza dreptului său
intern, publicul are acces;
b) poate, de bună voie, să transmită Statului Parte solicitant, integral, în parte
sau în condiţiile pe care le apreciază corespunzătoare, copii ale tuturor dosarelor, documentelor sau informaţiilor administrative aflate în posesia sa şi la
care, în virtutea dreptului său intern, publicul nu are acces.
30. Statele Părţi au în vedere, dacă este cazul, posibilitatea de a încheia acorduri
sau aranjamente bilaterale sau multilaterale care servesc obiectivelor şi dispoziţiilor
prezentului articol, le dau aplicabilitate practică sau le întăresc.
Articolul 19
Anchete comune
Statele Părţi au în vedere să încheie acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale în baza cărora, pentru cauzele care fac obiectul anchetelor, urmăririlor sau
procedurii judiciare în unul sau mai multe state, autorităţile competente respective pot stabili instanţe de anchetă comune. În absenţa unor asemenea acorduri sau
aranjamente, pot fi hotărâte anchete comune de la caz la caz. Statele Părţi interesate
veghează ca suveranitatea Statului Parte pe teritoriul căruia se desfăşoară ancheta să
fie pe deplin respectată.
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Articolul 20
Tehnici de anchete speciale
1. Dacă principiile fundamentale ale sistemului său juridic naţional permit, fiecare Stat Parte, ţinând seama de posibilităţile sale şi conform condiţiilor prevăzute
de dreptul său intern, ia măsurile necesare pentru a permite să se recurgă în mod
corespunzător la livrările supravegheate şi, când consideră potrivit, la alte tehnici de
anchete speciale, cum sunt supravegherea electronică sau alte forme de supraveghere
şi operaţiunile de infiltrare, de către autorităţile sale competente pe teritoriul său în
vederea combaterii eficiente a criminalităţii organizate.
2. În scopurile anchetelor asupra infracţiunilor prevăzute de prezenta Convenţie,
Statele Părţi sunt încurajate să încheie, dacă este necesar, acorduri sau aranjamente
bilaterale sau multilaterale corespunzătoare pentru recurgerea la tehnici de anchete
speciale în cadrul cooperării internaţionale. Aceste acorduri sau aranjamente sunt
încheiate şi aplicate cu respectarea deplină a principiului egalităţii suverane a statelor
şi sunt puse în aplicare cu respectarea strictă a dispoziţiilor pe care le conţin.
3. În absenţa acordurilor sau aranjamentelor prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol, deciziile de a se recurge la tehnici de anchete speciale la nivel internaţional sunt luate de la caz la caz şi pot, dacă este necesar, să ţină seama de înţelegeri
şi aranjamente financiare în ceea ce priveşte exercitarea competenţei lor de Statele
Părţi interesate.
4. Livrările supravegheate la care s-a hotărât să se recurgă la nivel internaţional
pot include, cu consimţământul Statelor Părţi respective, metode de interceptare a
mărfurilor şi de autorizare a urmăririi dirijării lor, fără modificare sau după sustragerea ori înlocuirea în întregime sau în parte a acestora.
Articolul 21
Transferul procedurilor penale
Statele Părţi au în vedere posibilitatea de a-şi transfera reciproc procedurile referitoare la urmărirea unei infracţiuni prevăzute de prezenta Convenţie, în cazurile
în care acest transfer este considerat necesar în interesul unei bune administrări a
justiţiei şi, în special, când cauza priveşte mai multe jurisdicţii, în vederea centralizării urmăririlor.
Articolul 22
Stabilirea antecedentelor judiciare
Fiecare Stat Parte poate adopta măsuri legislative sau alte măsuri necesare pentru a ţine seama, în condiţiile şi în scopurile pe care le consideră corespunzătoare,
de orice condamnare al cărei autor prezumat al unei infracţiuni ar fi făcut anterior
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obiectul într-un alt stat, în scopul folosirii acestei informaţii în cadrul unei proceduri
penale referitoare la o infracţiune prevăzută de prezenta Convenţie.
Articolul 23
Incriminarea împiedicării bunei funcţionări a justiţiei
Fiecare Stat Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, când actele au fost săvârşite cu intenţie:
a) faptei de a recurge la forţa fizică, la ameninţări sau la intimidare ori de a
promite, a oferi sau a acorda un avantaj necuvenit pentru obţinerea unei mărturii
mincinoase ori a împiedica o mărturie sau prezentarea de elemente de probă într-o
procedură referitoare la săvârşirea de infracţiuni prevăzute de prezenta Convenţie;
b) faptei de a recurge la forţă fizică, la ameninţări sau intimidare pentru a împiedica un agent al justiţiei ori un agent al serviciilor de descoperire şi de reprimare de
a-şi exercita îndatoririle funcţiei lui la săvârşirea de infracţiuni prevăzute de prezenta
Convenţie. Nici o prevedere a prezentului alineat nu aduce atingere dreptului Statelor
Părţi de a dispune de o legislaţie destinată să protejeze alte categorii de agenţi publici.
Articolul 24
Protecţia martorilor
1. Fiecare Stat Parte ia, în limita mijloacelor sale, măsuri corespunzătoare pentru
a asigura o protecţie eficace împotriva eventualelor acte de represalii sau de intimidare a martorilor care, în cadrul procedurii penale, depun mărturie privind infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie şi, în caz de nevoie, a părinţilor lor şi a altor
persoane apropiate.
2. Măsurile avute în vedere la paragraful 1 al prezentului articol pot consta, mai
ales, fără prejudicierea drepturilor pârâtului, inclusiv dreptul la o procedură normală, în:
a) stabilirea, pentru protecţia fizică a acestor persoane, a unor proceduri privind,
în deosebi, după nevoie şi în măsura posibilităţilor, de a li se oferi un nou domiciliu
şi de a li se permite, în caz de nevoie, ca informaţiile privind identitatea lor şi locul
unde se află să nu fie dezvăluite sau ca dezvăluirea lor să fie limitată;
b) prevederea unor reguli de probaţiune care să permită martorilor să depună
într-un mod care să le garanteze securitatea, în special, să fie autorizaţi să depună
mărturie, recurgând la tehnici de comunicare, cum sunt legăturile video sau alte
mijloace adecvate.
3. Statele Părţi au în vedere să încheie aranjamente cu alte state în vederea stabilirii unui nou domiciliu persoanelor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol.
4. Dispoziţiile prezentului articol se aplică, de asemenea, victimelor, când acestea sunt martori.

116

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

Articolul 25
Acordarea de asistenţă şi protecţie victimelor
1. Fiecare Stat Parte ia, în limita mijloacelor sale, măsuri corespunzătoare pentru
a da asistenţă şi a acorda protecţie victimelor infracţiunilor prevăzute de prezenta
Convenţie, în deosebi, în caz de ameninţare cu represalii sau de intimidare.
2. Fiecare Stat Parte stabileşte proceduri corespunzătoare pentru a permite victimelor unor infracţiuni prevăzute de prezenta Convenţie să obţină reparaţii.
3. Fiecare Stat Parte, sub rezerva dreptului său intern, face în aşa fel încât opiniile
şi preocupările victimelor să fie prezentate şi să fie luate în considerare în stadiile
corespunzătoare ale procedurii penale începute împotriva autorilor unor infracţiuni,
într-un mod care să nu aducă prejudicii drepturilor apărării.
Articolul 26
Măsuri destinate să întărească cooperarea cu serviciile
de investigaţii şi de reprimare
1. Fiecare Stat Parte ia măsuri corespunzătoare pentru a încuraja persoanele care
participă sau au participat la grupuri infracţionale organizate:
a) să furnizeze informaţii utile autorităţilor competente, în scopurile anchetei şi
culegerii de probe asupra unor chestiuni, cum sunt:
i. identitatea, natura, alcătuirea, structura sau activităţile grupurilor infracţionale organizate ori locul unde se află ele;
ii. legăturile, inclusiv la nivel internaţional, cu alte grupuri infracţionale organizate;
iii. infracţiunile pe care grupurile infracţionale organizate le-au săvârşit sau ar
putea să le săvârşească;
b) să acorde un ajutor efectiv şi concret autorităţilor competente, care ar putea
contribui la privarea grupurilor infracţionale organizate de resursele lor sau de produsul infracţiunii.
2. Fiecare Stat Parte are în vedere să prevadă posibilitatea, în cazurile corespunzătoare, de atenuare a pedepsei de care este pasibil un învinuit care cooperează întrun mod substanţial la anchetă sau la urmăririle referitoare la o infracţiune prevăzută
de prezenta Convenţie.
3. Fiecare Stat Parte are în vedere să prevadă posibilitatea, conform principiilor
fundamentale ale dreptului său intern, acordării de imunitate de urmărire unei persoane care cooperează în mod substanţial la anchetă sau la urmăriri referitoare la o
infracţiune prevăzută de prezenta Convenţie.
4. Protecţia persoanelor este asigurată conform prevederilor art.24 al prezentei
Convenţii.
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5. Când o persoană la care se referă paragraful 1 al prezentului articol şi care se
află într-un Stat Parte poate contribui la cooperarea substanţială cu autorităţile competente ale unui alt Stat Parte, Statele Părţi respective pot avea în vedere încheierea
unor acorduri sau aranjamente, conform dreptului lor intern, privind o eventuală
acordare de către celălalt Stat Parte a tratamentului prevăzut la paragrafele 2 şi 3 ale
prezentului articol.
Articolul 27
Cooperarea între serviciile de investigaţii şi de reprimare
1. Statele Părţi cooperează strâns, conform sistemelor lor juridice şi administrative, în vederea întăririi eficacităţii descoperirii şi reprimării infracţiunilor prevăzute
de prezenta Convenţie. În special, fiecare Stat Parte adoptă măsuri eficiente pentru:
a) întărirea sau, dacă este necesar, stabilirea de căi de comunicaţie între autorităţile sale, organismele şi serviciile competente pentru a facilita schimbul sigur şi rapid
de informaţii privind toate aspectele infracţiunilor prevăzute de prezenta Convenţie,
inclusiv, dacă Statele Părţi respective socotesc potrivit, legăturile cu alte activităţi
infracţionale;
b) cooperarea cu alte State Părţi, în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute de
prezenta Convenţie, în conducerea anchetei, referitor la punctele următoare:
i. identitatea şi activităţile persoanelor bănuite de implicare în aceste infracţiuni, locul unde se află ele sau locul unde se află alte persoane în cauză;
ii. circulaţia produsului infracţiunii sau a bunurilor provenind din săvârşirea de
infracţiuni;
iii. circulaţia bunurilor, a materialelor sau a altor instrumente folosite ori destinate a fi folosite în săvârşirea acestor infracţiuni;
c) transmiterea, când este cazul, a pieselor şi cantităţilor de substanţe necesare în
scopurile analizei sau anchetei;
d) facilitarea unei coordonări eficiente între autorităţile, organismele şi serviciile
competente şi favorizarea schimbului de personal şi de experţi, inclusiv, sub rezerva
existenţei de acorduri sau de aranjamente bilaterale între Statele Părţi respective, detaşarea de agenţi de legătură;
e) schimbul de informaţii cu alte State Părţi privind mijloacele şi procedeele
specifice folosite de grupurile infracţionale organizate, inclusiv, dacă este cazul, în
legătură cu itinerarele şi mijloacele de transport, precum şi asupra folosirii de identităţi false, de documente modificate sau falsificate sau a altor mijloace de ascundere
a activităţilor lor;
f) schimbul de informaţii şi coordonarea măsurilor administrative şi a altora
luate, după cum se decide, pentru a descoperi cât mai repede infracţiunile prevăzute
de prezenta Convenţie.
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2. În scopul aplicării prezentei Convenţii, Statele Părţi au în vedere să încheie
acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale care să prevadă o cooperare
directă între serviciile lor de investigaţii şi de reprimare şi, când există deja astfel de
acorduri sau aranjamente, să le modifice. În absenţa unor asemenea acorduri sau
aranjamente între Statele Părţi respective, acestea din urmă se pot baza pe prezenta
Convenţie pentru stabilirea unei cooperări în materie de descoperire şi de reprimare privind infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie. De fiecare dată când este
cazul, Statele Părţi utilizează pe deplin acordurile sau aranjamentele, inclusiv organizaţiile internaţionale sau regionale, pentru a întări cooperarea între serviciile de
investigaţii şi de reprimare.
3. Statele Părţi se străduiesc să coopereze, în măsura mijloacelor lor, pentru a
face faţă criminalităţii transnaţionale organizate comise cu mijloace moderne.
Articolul 28
Culegere, schimb şi analiză de informaţii asupra
criminalităţii organizate
1. Fiecare Stat Parte are în vedere să analizeze, prin consultare cu cercurile ştiinţifice şi universitare, tendinţele criminalităţii organizate pe teritoriul său, circumstanţele în care operează, precum şi grupurile profesionale şi tehnicile implicate.
2. Statele Părţi au în vedere să dezvolte capacităţile lor de analiză a activităţilor
infracţionale organizate şi a le asocia între ele şi prin intermediul organismelor internaţionale şi regionale. În acest scop, definiţii, norme şi metode comune ar trebui
să fie elaborate şi aplicate după cum se cuvine.
3. Fiecare Stat Parte are în vedere să aplice politicile sale şi măsurile concrete luate pentru combaterea criminalităţii organizate şi să evalueze punerea lor în aplicare
şi eficienţa lor.
Articolul 29
Formare şi asistenţă tehnică
1. Fiecare Stat Parte stabileşte, dezvoltă sau îmbunătăţeşte, în măsura necesităţilor, programele de formare specifice pentru personalul serviciilor sale de investigaţii şi de reprimare, inclusiv pentru procurori, judecătorii de instrucţie şi agenţii de
vamă, precum şi pentru alte categorii de personal însărcinate să prevină, să descopere şi să reprime infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie. Aceste programe pot
să prevadă detaşări şi schimburi de personal. Ele se referă îndeosebi, în măsura în
care dreptul intern permite, la punctele următoare:
a) metode folosite pentru a preveni, a descoperi şi a combate infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie;
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b) itinerarele urmate şi tehnicile folosite de persoanele suspectate de implicare
în infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie, inclusiv în statele de tranzit, şi măsurile de luptă adecvate;
c) supravegherea circulaţiei produselor de contrabandă;
d) descoperirea şi supravegherea circulaţiei produsului infracţiunii, bunurilor,
materialelor sau altor instrumente şi metode de transfer, de disimulare sau de deghizare a acestui produs, a acestor bunuri materiale sau a altor instrumente, precum şi
metodele de luptă împotriva spălării banilor şi împotriva infracţiunilor financiare;
e) strângerea elementelor de probă;
f) tehnici de control în zonele şi porturile libere;
g) materiale şi tehnici moderne de descoperire şi de reprimare, inclusiv supravegherea electronică, livrările supravegheate şi operaţiunile de infiltrare;
h) metode utilizate pentru combaterea criminalităţii transnaţionale organizate
săvârşite cu ajutorul calculatoarelor, reţelelor de telecomunicaţii sau al altor tehnici
moderne; şi
i) metode folosite pentru protecţia victimelor şi martorilor.
2. Statele Părţi cooperează pentru planificarea şi executarea programelor de cercetare şi de formare concepute pentru schimbul de cunoştinţe specializate în domeniile prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol şi, în acest scop, organizează,
dacă este cazul, conferinţe şi seminarii regionale şi internaţionale pentru a favoriza
cooperarea şi stimularea schimburilor de opinii asupra problemelor comune, inclusiv problemele şi necesităţile speciale ale statelor de tranzit.
3. Statele Părţi încurajează activităţile de formare şi de asistenţă tehnică de natură să faciliteze extrădarea şi asistenţa judiciară. Aceste activităţi de formare şi de
asistenţă tehnică pot include o formare lingvistică, detaşări şi schimburi între personalul autorităţilor centrale sau al organismelor având responsabilităţi în domeniile
respective.
4. În cazul când există acorduri sau aranjamente bilaterale şi multilaterale în
vigoare, Statele Părţi întăresc, în măsura în care este necesar, măsurile luate pentru
optimizarea activităţilor operaţionale şi de formare în cadrul organizaţiilor internaţionale şi regionale şi în cadrul altor acorduri sau aranjamente bilaterale şi multilaterale în materie.
Articolul 30
Alte măsuri: aplicarea Convenţiei pentru dezvoltarea
economică şi asistenţa tehnică
1. Statele Părţi iau măsuri de natură să asigure cea mai bună aplicare posibilă
a prezentei Convenţii prin cooperarea internaţională, ţinând seama de efectele negative ale criminalităţii organizate asupra societăţii în general şi asupra dezvoltării
durabile în special.
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2. Statele Părţi fac eforturi concrete, în măsura posibilităţilor şi în coordonare
unele cu altele, precum şi cu organizaţiile regionale şi internaţionale:
a) pentru dezvoltarea cooperării lor la diferite niveluri cu ţările în curs de dezvoltare, în vederea întăririi capacităţii acestora în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale organizate;
b) pentru creşterea asistenţei financiare şi materiale acordate ţărilor în curs de
dezvoltare, în scopul sprijinirii eforturilor pe care acestea le fac pentru a lupta eficient împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi pentru a le ajuta să aplice
cu succes prezenta Convenţie;
c) pentru a acorda asistenţă tehnică ţărilor în curs de dezvoltare şi ţărilor cu
economie în tranziţie, cu scopul de a le ajuta să răspundă necesităţilor în vederea
aplicării prezentei Convenţii. În acest sens, Statele Părţi se străduiesc să depună voluntar contribuţii adecvate şi regulate într-un cont stabilit în acest scop în cadrul
unui mecanism de finanţare a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Statele Părţi pot, de
asemenea, să aibă în vedere în special, conform dreptului lor intern şi dispoziţiilor
prezentei Convenţii, să depună în contul sus-menţionat o cotă-parte din fondurile
sau din valoarea produsului infracţiunii sau a bunurilor confiscate în aplicarea dispoziţiilor prezentei Convenţii;
d) pentru a încuraja şi a convinge alte state şi instituţii financiare, după caz, să
se asocieze eforturilor făcute conform prezentului articol, mai ales oferind ţărilor în
curs de dezvoltare mai multe programe de formare şi material modern în scopul de
a le ajuta să atingă obiectivele prezentei Convenţii.
3. În măsura posibilităţilor, aceste măsuri sunt luate fără prejudicierea angajamentelor existente în materie de asistenţă străină sau a altor aranjamente de cooperare financiară la nivel bilateral, regional sau internaţional.
4. Statele Părţi pot încheia acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale
privind asistenţa materială şi logistică, ţinând seama de aranjamentele financiare necesare pentru a asigura eficienţa mijloacelor de cooperare internaţională prevăzute
de prezenta Convenţie şi pentru a preveni, a descoperi şi a combate criminalitatea
transnaţională organizată.
Articolul 31
Prevenţia
1. Statele Părţi se străduiesc să elaboreze şi să evalueze proiectele naţionale, precum şi să pună în practică şi să promoveze cele mai bune practici şi politici pentru
prevenirea criminalităţii transnaţionale organizate.
2. Conform principiilor fundamentale ale dreptului lor intern, Statele Părţi se
străduiesc să reducă, prin măsuri legislative, administrative sau alte măsuri potrivite,
posibilităţile actuale sau viitoare ale grupurilor infracţionale organizate de a partici-
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pa la activitatea pieţei ilicite utilizând produsul infracţiunii. Aceste măsuri ar trebui
să fie axate pe:
a) întărirea cooperării între serviciile de investigaţii şi de reprimare sau între
procurori şi entităţile private interesate, mai ales în industrie;
b) promovarea elaborării de norme şi proceduri care să apere integritatea entităţilor publice şi entităţilor private interesate, precum şi a codurilor de deontologie
pentru profesiunile respective, îndeosebi cele de jurist, notar, consilier fiscal şi contabil;
c) prevenirea folosirii improprii de către grupurile infracţionale organizate a
procedurilor de cerere de ofertă organizate de autorităţile publice, precum şi subvenţiile şi licenţele acordate de autorităţile publice pentru o activitate comercială;
d) prevenirea folosirii improprii de către grupurile infracţionale organizate a
persoanelor juridice; aceste măsuri ar putea include:
i. stabilirea de registre publice ale persoanelor juridice şi fizice implicate în înfiinţarea, gestionarea şi finanţarea persoanelor juridice;
ii. posibilitatea de a decădea din dreptul de a conduce persoane juridice pe
teritoriul lor, pe o perioadă rezonabilă, persoanelor recunoscute ca vinovate
de săvârşirea infracţiunilor prevăzute de prezenta Convenţie, prin decizii judiciare sau prin orice mijloace adecvate;
iii. stabilirea de registre naţionale ale persoanelor decăzute din dreptul de a
conduce persoane juridice; şi
iv. schimbul de informaţii conţinute în registrele menţionate la pct.i) şi iii) ale
prezentului alineat cu autorităţile competente ale altor State Părţi.
3. Statele Părţi se străduiesc să promoveze reintegrarea în societate a persoanelor
recunoscute ca vinovate de infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie.
4. Statele Părţi se străduiesc să evalueze periodic instrumentele juridice şi practicile administrative pertinente pentru a determina dacă ele conţin lacune, permiţând
grupurilor infracţionale organizate să le folosească într-un mod necorespunzător.
5. Statele Părţi se străduiesc să sensibilizeze mai mult publicul asupra existenţei,
cauzelor şi gravităţii criminalităţii transnaţionale organizate şi a ameninţării pe care
o reprezintă. Ele pot să o facă, după cum se cuvine, prin intermediul mass-media
şi adoptând măsuri destinate să promoveze participarea publicului la activităţile de
prevenire şi de combatere.
6. Fiecare Stat Parte comunică Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor
Unite numele şi adresa autorităţii sau autorităţilor susceptibile de a ajuta alte State
Părţi să ia măsuri de prevenire a criminalităţii transnaţionale organizate.
7. Statele Părţi colaborează, după caz, între ele şi cu organizaţiile regionale şi internaţionale competente în vederea promovării şi luării măsurilor prevăzute în prezentul articol. Cu acest titlu, ele participă la proiecte internaţionale pentru prevenirea criminalităţii transnaţionale organizate, de exemplu acţionând asupra factorilor
care marginalizează grupurile sociale, vulnerabile la acţiunea acestei criminalităţi.
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Articolul 32
Conferinţa Părţilor la Convenţie
1. O conferinţă a Statelor Părţi la Convenţie se instituie pentru îmbunătăţirea
capacităţii Statelor Părţi de a combate criminalitatea transnaţională organizată şi
pentru a promova şi examina aplicarea prezentei Convenţii.
2. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va convoca Conferinţa
Părţilor cel mai târziu după un an de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii.
Conferinţa Părţilor va adopta un regulament interior şi reguli care să reglementeze
activităţile descrise la paragrafele 3 şi 4 ale prezentului articol (inclusiv regulile cu
privire la finanţarea cheltuielilor pentru aceste activităţi).
3. Conferinţa Părţilor stabileşte mecanismele în vederea realizării obiectivelor
vizate la paragraful 1 al prezentului articol, astfel:
a) facilitează activităţile desfăşurate de Statele Părţi în aplicarea art.29, 30 şi 31
ale prezentei Convenţii, inclusiv prin încurajarea mobilizării contribuţiilor voluntare;
b) facilitează schimbul de informaţii între Statele Părţi asupra caracteristicilor şi
tendinţelor criminalităţii transnaţionale organizate şi a practicilor eficiente pentru a
le combate;
c) cooperează cu organizaţiile regionale şi internaţionale şi cu organizaţiile neguvernamentale competente;
d) examinează la intervale regulate aplicarea prezentei Convenţii;
e) formulează recomandări în vederea îmbunătăţirii prezentei Convenţii şi a
aplicării sale.
4. În scopul realizării lit.d) şi e) ale paragrafului 3 din prezentul articol, Conferinţa Părţilor se informează asupra măsurilor adoptate şi dificultăţilor întâmpinate
de către Statele Părţi pentru aplicarea prezentei Convenţii, folosind informaţiile pe
care acestea le comunică, precum şi mecanismele complementare de examinare pe
care ea le poate stabili.
5. Fiecare Stat Parte comunică Conferinţei Părţilor, după cum aceasta o cere,
informaţii asupra programelor, planurilor şi practicii lor, cât şi asupra măsurilor legislative şi administrative privind aplicarea prezentei Convenţii.
Articolul 33
Secretariat
1. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite asigură serviciile de secretariat necesare Conferinţei Părţilor la Convenţie.
2. Secretariatul:
a) ajută Conferinţa Părţilor să îşi realizeze activităţile descrise la art.32 din prezenta Convenţie, ia măsuri şi oferă serviciile necesare pentru sesiunile Conferinţei
Părţilor;
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b) ajută Statele Părţi, la cererea lor, să comunice informaţii Conferinţei Părţilor
conform prevederilor paragrafului 5 al art.32 al prezentei Convenţii; şi
c) asigură coordonarea necesară cu secretariatul organizaţiilor regionale şi internaţionale competente.
Articolul 34
Aplicarea Convenţiei
1. Fiecare Stat Parte ia măsurile necesare, inclusiv legislative şi administrative,
conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern, pentru a asigura executarea obligaţiilor sale în baza prezentei Convenţii.
2. Infracţiunile prevăzute la art.5, 6, 8 şi 23 din prezenta Convenţie sunt stabilite
în dreptul intern de fiecare Stat Parte, independent de natura lor transnaţională sau
de implicarea unui grup infracţional organizat, cum sunt enumerate la paragraful 1
al art.3 din prezenta Convenţie, în afară de măsura în care, conform art.5 al prezentei
Convenţii, s-ar cere implicarea unui grup infracţional organizat.
3. Fiecare Stat Parte poate să adopte măsuri mai stricte sau mai severe decât cele
care sunt prevăzute în prezenta Convenţie în scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii transnaţionale organizate.
Articolul 35
Reglementarea diferendelor
1. Statele Părţi se străduiesc să soluţioneze diferendele privind interpretarea sau
aplicarea prezentei Convenţii pe cale de negociere.
2. Orice diferend între două sau mai multe State Părţi privind interpretarea sau
aplicarea prezentei Convenţii care nu poate fi soluţionat pe cale de negociere într-o
perioadă rezonabilă este supus arbitrajului, la cererea unuia dintre Statele Părţi. Dacă
în termen de 6 luni de la data cererii de arbitraj Statele Părţi nu se pot înţelege asupra
organizării arbitrajului, oricare dintre ele poate supune diferendul Curţii Internaţionale de Justiţie, adresând o cerere conform Statutului Curţii.
3. Fiecare Stat Parte poate, în momentul semnării, ratificării, acceptării sau aprobării prezentei Convenţii sau aderării la aceasta, să declare că nu se consideră legat de
dispoziţiile paragrafului 2 al prezentului articol. Celelalte State Părţi nu sunt legate
de dispoziţiile paragrafului 2 al prezentului articol faţă de oricare Stat Parte care a
formulat o asemenea rezervă.
4. Orice Stat Parte care a formulat o rezervă în baza paragrafului 3 al prezentului
articol o poate retrage în orice moment adresând o notificare Secretarului General al
Organizaţiei Naţiunilor Unite.
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Articolul 36
Semnare, ratificare, acceptare, aprobare şi aderare
1. Prezenta Convenţie va fi deschisă spre semnare tuturor statelor din 12 până la
15 decembrie 2000 la Palermo (Italia) şi, în continuare, la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite, la New York, până la 12 decembrie 2002.
2. Prezenta Convenţie este, de asemenea, deschisă spre semnare organizaţiilor
regionale de integrare economică, cu condiţia ca cel puţin un stat-membru al unei
astfel de organizaţii să fi semnat prezenta Convenţie conform paragrafului 1 al prezentului articol.
3. Prezenta Convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul General al
Organizaţiei Naţiunilor Unite. O organizaţie regională de integrare economică poate
depune instrumentele sale de ratificare, de acceptare sau de aprobare, dacă cel puţin
unul dintre statele sale membre a făcut aceasta. În acest instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare, această organizaţie declară sfera competenţei sale privind
problemele reglementate de prezenta Convenţie. Ea informează, de asemenea, depozitarul despre orice modificare pertinentă a sferei sale de competenţă.
4. Prezenta Convenţie este deschisă aderării oricărui stat sau oricărei organizaţii
regionale de integrare economică, din care cel puţin un stat-membru este parte la
prezenta Convenţie. Instrumentele de aderare vor fi depuse la Secretarul General al
Organizaţiei Naţiunilor Unite. În momentul aderării sale o organizaţie regională de
integrare economică îşi declară sfera de competenţă privind problemele reglementate de prezenta Convenţie. Ea informează, de asemenea, depozitarul despre orice
modificare pertinentă privind sfera competenţei sale.
Articolul 37
Relaţia cu Protocoalele
1. Prezenta Convenţie poate fi completată prin unul sau mai multe Protocoale.
2. Pentru a deveni parte la un Protocol, un stat sau o organizaţie regională de
integrare economică trebuie să fie, de asemenea, parte la prezenta Convenţie.
3. Un Stat Parte la prezenta Convenţie nu este legat printr-un Protocol, dacă el
nu devine parte la Protocolul respectiv conform dispoziţiilor acestuia.
4. Orice Protocol la prezenta Convenţie este interpretat împreună cu prezenta
Convenţie, ţinând seama de obiectul acestui Protocol.
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Articolul 38
Intrarea în vigoare
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în a nouăzecea zi care urmează datei de
depunere a celui de al patruzecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare. În scopul prezentului paragraf, nici unul dintre instrumentele depuse
de o organizaţie regională de integrare economică nu este considerat instrument care
să se adauge instrumentelor deja depuse de statele membre ale acestei organizaţii.
2. Pentru fiecare stat sau organizaţie regională de integrare economică care va
ratifica, va accepta sau va aproba prezenta Convenţie sau va adera la aceasta după
depunerea celui de al patruzecilea instrument pertinent, prezenta Convenţie va intra
în vigoare în a treizecea zi de la data depunerii instrumentului pertinent de către
acest stat sau această organizaţie.
Articolul 39
Amendamente
1. La expirarea unui termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, un Stat Parte poate propune un amendament al cărui text să îl depună la
Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care comunică atunci propunerea de amendament Statelor Părţi şi Conferinţei Părţilor la Convenţie, în vederea
examinării propunerii şi adoptării unei decizii. Conferinţa Părţilor nu precupeţeşte
nici un efort pentru a ajunge la un consens asupra tuturor amendamentelor. Dacă
toate eforturile în acest sens au fost epuizate fără să intervină un acord, va trebui, în
ultimă instanţă, pentru ca amendamentul să fie adoptat, un vot cu o majoritate de
două treimi a Statelor Părţi prezente la Conferinţa Părţilor care să exprime votul lor.
2. Organizaţiile regionale de integrare economică dispun, pentru a exercita în
baza prezentului articol dreptul lor de vot în domeniile care ţin de competenţa lor,
de un număr de voturi egal cu numărul statelor-membre Părţi la prezenta Convenţie.
Ele nu îşi exercită dreptul de vot dacă statele lor membre îl exercită şi invers.
3. Un amendament adoptat conform paragrafului 1 al prezentului articol este
supus ratificării, acceptării sau aprobării Statelor Părţi.
4. Un amendament adoptat conform paragrafului 1 al prezentului articol va intra în vigoare pentru un Stat Parte după 90 de zile de la data depunerii de către acest
Stat Parte la Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite a unui instrument
de ratificare, de acceptare sau de aprobare a acestui amendament.
5. Un amendament intră în vigoare cu forţă obligatorie faţă de Statele Părţi care
şi-au exprimat consimţământul de a fi legate de acesta. Celelalte State Părţi rămân
legate de dispoziţiile prezentei Convenţii şi de orice amendamente anterioare pe care
le-au ratificat, acceptat sau aprobat.
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Articolul 40
Denunţarea
1. Un Stat Parte poate denunţa prezenta Convenţie prin notificare scrisă adresată
Secretariatului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. O astfel de denunţare are
efect după un an de la data primirii notificării de Secretarul General.
2. O organizaţie regională de integrare economică încetează de a fi Parte la prezenta Convenţie, atunci când toate celelalte state-membre au denunţat-o.
3. Denunţarea prezentei Convenţii conform paragrafului 1 al prezentului articol
atrage denunţarea oricărui Protocol referitor la aceasta.
Articolul 41
Depozitarul şi limbile folosite
1. Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul prezentei Convenţii.
2. Originalul prezentei Convenţii, ale cărui texte în limbile engleză, arabă, chineză, spaniolă, franceză şi rusă sunt egal autentice, va fi depus la Secretarul General
al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Drept care subsemnaţii plenipotenţiari, împuterniciţi în acest scop de guvernele
respective, au semnat prezenta Convenţie.
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9. PROTOCOLUL PRIVIND PREVENIREA, REPRIMAREA
ŞI PEDEPSIREA TRAFICULUI DE PERSOANE, ÎN SPECIAL
AL FEMEILOR ŞI COPIILOR, ADIŢIONAL LA CONVENŢIA
NAŢIUNILOR UNITE ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂŢII
TRANSNAŢIONALE ORGANIZATE
Semnat la: New York, 15 noiembrie 2000.
Ratificat prin: Legea RM nr.17-XV din 17.02.2005.
În vigoare pentru RM: din 16 octombrie 2005.
Preambul
Statele Părţi la prezentul Protocol,
Declarând că o acţiune eficace vizând prevenirea şi combaterea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, cere din partea ţărilor de origine, de tranzit
şi de destinaţie o apropiere globală şi internaţională, cuprinzând măsuri destinate
prevenirii traficului, o acţiune vizând pedepsirea traficanţilor şi protecţia victimelor
acestui trafic, în special prin respectarea drepturilor lor fundamentale internaţionale
recunoscute,
Ţinând cont de faptul că, în ciuda existenţei unor diferite instrumente internaţionale care cuprind reguli şi dispoziţii practice vizând lupta împotriva exploatării
persoanelor, în special a femeilor şi a copiilor, nu există nici un instrument universal
care să se refere la toate aspectele traficului de persoane,
Îngrijorate de faptul că, în lipsa unui astfel de instrument, persoanele vulnerabile
în faţa acestui trafic nu vor fi protejate suficient,
Conform Rezoluţiei 53/111 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite
din 9 decembrie 1998, în care Adunarea Generală a decis să creeze un comitet interguvernamental special cu conţinut nelimitat, însărcinat cu elaborarea unei Convenţii internaţionale generale împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi
cu examinarea, dacă este cazul, a elaborării unui instrument internaţional de luptă
împotriva traficului femeilor şi al copiilor,
Convinse că faptul de a asocia Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate un instrument internaţional vizând prevenirea,
reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi al copiilor,
va ajuta la prevenirea şi combaterea acestui tip de criminalitate,
Au convenit cele ce urmează:
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I. Dispoziţii generale
Articolul 1
Relaţia cu Convenţia Naţiunilor Unite împotriva
criminalităţii transnaţionale organizate
1. Prezentul Protocol completează Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate. Acesta este interpretat împreună cu Convenţia.
2. Dispoziţiile Convenţiei se aplică mutatis mutandis prezentului Protocol, excepţie făcând dispoziţiile contrare ale Protocolului menţionat.
3. Infracţiunile stabilite în conformitate cu art.5 din prezentul Protocol sunt
considerate infracţiuni stabilite în conformitate cu Convenţia.
Articolul 2
Obiect
Prezentul Protocol are ca obiect:
a) prevenirea şi combaterea traficului de persoane, acordând o atenţie specială
femeilor şi copiilor;
b) protecţia şi ajutorarea victimelor unui astfel de trafic, respectând pe deplin
drepturile lor fundamentale; şi
c) promovarea cooperării între Statele Părţi în vederea atingerii acestor obiective.
Articolul 3
Terminologie
În termenii prezentului Protocol:
a) expresia „trafic de persoane” indică recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare de recurgere sau prin recurgere
la forţă ori la alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de
autoritate sau de o situaţie de vulnerabilitate ori prin oferta sau acceptarea de plăţi
ori avantaje pentru a obţine consimţământul unei persoane având autoritate asupra
alteia în scopul exploatării. Exploatarea conţine, cel puţin, exploatarea prin prostituarea unei alte persoane sau alte forme de exploatare sexuală, munca sau serviciile
forţate, sclavia sau practicile analoage sclaviei, folosirea sau prelevarea de organe;
b) consimţământul unei victime a traficului de persoane pentru exploatarea amintită, astfel cum este enunţată la lit.a) din prezentul articol, este indiferent atunci când
unul din oricare dintre mijloacele enunţate la lit.a) a fost folosit;
c) recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil în
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scopul exploatării este considerată trafic de persoane, chiar dacă aceştia nu fac apel
la nici unul dintre mijloacele menţionate la lit.a) din prezentul articol;
d) termenul „copil” indică orice persoană cu vârsta mai mică de 18 ani.
Articolul 4
Domeniu de aplicare
Prezentul Protocol se aplică, exceptând dispoziţiile contrare, pentru prevenirea,
anchetele şi urmăririle privind infracţiunile stabilite conform art.5 al acestuia, atunci
când aceste infracţiuni sunt de natură transnaţională şi dacă este implicat un grup
infracţional, ca şi pentru protecţia victimelor acestor infracţiuni.
Articolul 5
Incriminare
1. Fiecare Stat Parte adoptă măsurile legislative şi altele necesare pentru a conferi
caracterul de infracţiune actelor menţionate la art.3 din prezentul Protocol, atunci
când au fost comise intenţionat.
2. Fiecare Stat Parte adoptă, de asemenea, măsurile legislative şi altele necesare
pentru a conferi caracterul de infracţiune:
a) sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic, faptului de
a încerca comiterea unei infracţiuni stabilite conform alineatului 1 din prezentul articol;
b) faptului de a fi complice la o infracţiune stabilită conform alineatului 1 al
prezentului articol; şi
c) faptului de a organiza comiterea unei infracţiuni stabilite conform alineatului 1 din prezentul articol sau de a da instrucţiuni altor persoane pentru ca
acestea să o comită.

II. Protecţia victimelor traficului de persoane
Articolul 6
Asistenţa şi protecţia acordate victimelor traficului de persoane
1. Atunci când are loc şi în măsura în care dreptul său intern o permite, fiecare
Stat Parte protejează viaţa privată şi identitatea victimelor traficului de persoane,
nefăcând publice procedurile juridice referitoare la acestea.
2. Fiecare Stat Parte se asigură că sistemul său juridic sau administrativ prevede
măsuri care permit furnizarea către victimele traficului de persoane, atunci când este
cazul:
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a) a informaţiilor asupra procedurilor juridice şi administrative aplicabile;
b) a unei asistenţe pentru a face astfel încât părerile şi preocupările lor să fie
prezentate şi luate în considerare în stadiile corespunzătoare ale procedurii
penale angajate împotriva autorilor infracţiunilor, astfel încât să nu aducă
prejudicii drepturilor apărării.
3. Fiecare Stat Parte va implementa măsuri în vederea asigurării restabilirii psihice, psihologice şi sociale a victimelor traficului de persoane, inclusiv, dacă este
cazul, în cooperare cu organizaţii neguvernamentale, cu alte organizaţii competente
şi alte elemente ale societăţii civile şi, în special, să le furnizeze:
a) un adăpost convenabil;
b) sfaturi şi informaţii privind drepturile pe care legea le recunoaşte, într-o limbă pe care o pot înţelege;
c) asistenţă medicală, psihologică şi materială; şi
d) posibilităţi de angajare, educaţie şi formare.
4. Fiecare Stat Parte ţine cont, atunci când aplică dispoziţiile prezentului articol,
de vârsta, sexul şi nevoile specifice ale victimelor traficului de persoane, în special de
nevoile specifice ale copiilor, şi anume un adăpost, educaţie şi îngrijire convenabilă.
5. Fiecare Stat Parte depune eforturi pentru a asigura siguranţa psihică a victimelor traficului de persoane când acestea se găsesc pe teritoriul său.
6. Fiecare Stat Parte se asigură că sistemul său juridic prevede măsuri care să ofere victimelor traficului de persoane posibilitatea de a obţine repararea prejudiciului
suportat.
Articolul 7
Statutul victimelor traficului de persoane în statele destinatare
1. Pentru a lua măsuri conform art.6 din prezentul Protocol, fiecare Stat Parte
intenţionează să adopte măsuri legislative sau alte măsuri corespunzătoare care să
permită victimelor traficului de persoane să rămână pe teritoriul său, cu titlu temporar sau permanent, atunci când este cazul.
2. Atunci când aplică dispoziţia de la alineatul 1 din prezentul articol, fiecare Stat
Parte trebuie să ţină cont de factorii umanitari şi personali.
Articolul 8
Repatrierea victimelor traficului de persoane
1. Statul Parte de care aparţine o victimă a traficului de persoane sau în care
aceasta avea dreptul de a locui cu titlu permanent în momentul intrării sale pe teritoriul Statului Parte de primire facilitează şi acceptă, ţinând neapărat seama de
siguranţa acestei persoane, întoarcerea acesteia fără întârziere nejustificată sau nechibzuită.

Capitolul I. TRATATE UNIVERSALE

131

2. Atunci când un Stat Parte trimite o victimă a traficului de persoane întrun Stat Parte de care această persoană aparţine sau în care avea dreptul de a locui
cu titlu permanent în momentul intrării sale pe teritoriul Statului Parte de primire,
această întoarcere este asigurată ţinând neapărat cont de siguranţa persoanei, precum şi de starea oricărei proceduri judiciare legate de faptul că aceasta este o victimă
a traficului, şi de preferat se face voluntar.
3. La cererea unui Stat Parte de primire, un Stat Parte solicitat verifică, fără întârziere nejustificată, dacă victima unui trafic de persoane îi aparţine sau avea dreptul
de a locui cu titlu permanent pe teritoriul său în momentul intrării sale pe teritoriul
Statului Parte de primire.
4. În scopul facilitării întoarcerii unei victime a traficului de persoane care nu
posedă documentele necesare, Statul Parte de care aparţine această persoană ori în
care avea dreptul de a locui cu titlu permanent în momentul intrării sale pe teritoriul
Statului Parte de primire acceptă să elibereze, la cererea Statului Parte de primire,
documentele de călătorie sau orice altă autorizaţie necesară pentru a permite acelei
persoane a se îndrepta şi a fi readmisă pe teritoriul său.
5. Dispoziţiile prezentului articol sunt înţelese fără prejudicierea oricărui drept
acordat victimei prin orice lege internă a Statului Parte de primire.
6. Dispoziţiile prezentului articol sunt înţelese fără prejudicierea oricărui acord
sau aranjament bilateral ori multilateral aplicabil, susţinând, în totalitate sau în parte,
întoarcerea victimelor traficului de persoane.

III. Prevenire, cooperare şi alte măsuri
Articolul 9
Prevenirea traficului de persoane
1. Statele Părţi stabilesc politici, programe şi alte măsuri de ansamblu pentru:
a) prevenirea şi combaterea traficului de persoane; şi
b) protecţia victimelor traficului de persoane, în special a femeilor şi copiilor,
împotriva unei noi acţiuni ale cărei victime ar putea fi.
2. Statele Părţi depun eforturi pentru a lua măsuri, precum cercetări, campanii
de informare şi campanii prin mass-media, precum şi iniţiative sociale şi economice,
în scopul prevenirii şi combaterii traficului de persoane.
3. Politicile, programele şi alte măsuri stabilite conform prezentului articol includ, după cum este necesar, o cooperare cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte
organizaţii competente şi cu alte elemente ale societăţii civile.
4. Statele Părţi iau sau întăresc măsurile, pe calea unei cooperări bilaterale sau
multilaterale, pentru remedierea factorilor care fac persoanele, în special femeile şi
copiii, vulnerabile în faţa traficului, precum sărăcia, subdezvoltarea şi inegalitatea
şanselor.
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5. Statele Părţi adoptă sau întăresc măsurile legislative ori altele, precum măsuri
de ordin educativ, social sau cultural, pe calea unei cooperări bilaterale ori multilaterale, pentru a descuraja cererea care favorizează orice formă de exploatare a persoanelor, în special a femeilor şi a copiilor, care are ca scop traficul.
Articolul 10
Schimb de informaţii şi formare
1. Serviciile de detectare, reprimare, imigrare sau alte servicii competente ale
Statelor Părţi cooperează între ele, după cum este necesar, făcând schimb, conform
dreptului intern al acestor state, de informaţii care le permit să stabilească:
a) dacă persoanele care trec sau încearcă să treacă o frontieră internaţională cu
documente de călătorie aparţinând unor alte persoane ori fără documente de călătorie sunt autori sau victime ale traficului de persoane;
b) tipurile de documente de călătorie pe care persoanele le-au folosit sau au
încercat să le folosească pentru trecerea unei frontiere internaţionale în scopul traficului de persoane; şi
c) mijloacele şi metodele folosite de grupurile infracţionale organizate pentru
traficul de persoane, inclusiv recrutarea şi transportul victimelor, itinerariile şi legăturile între persoanele şi grupurile care se ocupă de acest trafic, precum şi măsurile
care permit descoperirea acestora.
2. Statele Părţi asigură sau întăresc formarea agenţilor serviciilor de detectare, reprimare, imigrare şi a altor servicii competente pentru prevenirea traficului de
persoane. Formarea ar trebui să pună accentul pe metodele folosite pentru prevenirea unui astfel de trafic, trimiterea în judecată a traficanţilor şi respectarea drepturilor victimelor, mai ales protejarea acestora împotriva traficanţilor. Aceasta ar trebui
să ţină cont, în egală măsură, de necesitatea de a lua în considerare drepturile fiinţei
umane şi problemele specifice ale femeilor şi ale copiilor şi să favorizeze cooperarea
cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte organizaţii competente şi cu alte elemente
ale societăţii civile.
3. Un Stat Parte care primeşte informaţii se conformează oricărei cereri din partea Statului Parte care le-a comunicat, supunând folosirea acestora la restricţii.
Articolul 11
Măsuri la frontieră
1. Fără să aducă atingere angajamentelor internaţionale referitoare la libera circulaţie a persoanelor, Statele Părţi întăresc, în măsura în care este posibil, controalele
la frontieră necesare pentru prevenirea şi descoperirea traficului de persoane.
2. Fiecare Stat Parte adoptă măsurile legislative sau altele corespunzătoare pentru prevenirea, pe cât este posibil, a folosirii mijloacelor de transport exploatate de
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transportatorii comerciali pentru comiterea infracţiunilor stabilite conform art.5 al
prezentului Protocol.
3. Atunci când este cazul şi fără a aduce atingere Convenţiilor internaţionale aplicabile, aceste măsuri constau mai ales în prevederea obligaţiei pentru transportatorii comerciali, inclusiv orice companie de transport sau orice proprietar sau
exploatator al oricărui mijloc de transport, de a verifica dacă toţi pasagerii sunt în
posesia documentelor de călătorie cerute pentru intrarea în statul de primire.
4. Fiecare Stat Parte ia măsurile necesare, conform dreptului său intern, pentru
a prevedea sancţionarea cazurilor de încălcare a obligaţiei prevăzută la paragraful 3
al prezentului articol.
5. Fiecare Stat Parte intenţionează să ia măsuri care să permită, conform dreptului său intern, refuzarea intrării persoanelor implicate în comiterea infracţiunilor
stabilite conform prezentului articol sau anularea vizei acestora.
6. Fără să aducă atingere art.27 al Convenţiei, Statele Părţi intenţionează să întărească cooperarea între serviciile lor de control la frontieră, stabilind şi menţinând
căi de comunicare directă.
Articolul 12
Securitatea şi controlul documentelor
Fiecare Stat Parte ia măsurile necesare, în funcţie de mijloacele disponibile:
a) pentru a face astfel încât documentele de călătorie sau de identitate pe care le
eliberează să fie de o astfel de calitate încât să nu poată fi folosite cu uşurinţă în mod
impropriu, să fie falsificate ori modificate, reproduse sau eliberate în mod ilicit; şi
b) pentru a asigura integritatea şi securitatea documentelor de călătorie sau de
identitate eliberate de acesta ori în numele său şi pentru a împiedica faptul de a fi
create, eliberate şi folosite în mod ilicit.
Articolul 13
Legitimitatea şi valabilitatea documentelor
La cererea unui Stat Parte, un alt Stat Parte verifică, conform dreptului său intern
şi într-un termen rezonabil, legitimitatea şi valabilitatea documentelor de călătorie
sau de identitate eliberate ori considerate că au fost eliberate în numele său şi despre
care se bănuieşte că sunt utilizate pentru traficul de persoane.
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IV. Dispoziţii finale
Articolul 14
Clauza de protecţie
1. Nici o dispoziţie a prezentului Protocol nu are incidenţă asupra drepturilor,
obligaţiilor şi responsabilităţilor statelor şi particularilor în virtutea dreptului internaţional, inclusiv a dreptului internaţional umanitar şi a dreptului internaţional referitor la drepturile omului, şi, în special, atunci când se aplică, a Convenţiei din 1951
şi a Protocolului din 1967 referitoare la statutul refugiaţilor, precum şi a principiului
de nerespingere prevăzut în acestea.
2. Măsurile precizate în prezentul Protocol sunt interpretate şi aplicate astfel
încât persoanele să nu facă obiectul unei discriminări pe motiv că sunt victime ale
unui trafic. Interpretarea şi aplicarea acestor măsuri sunt conforme principiilor de
nediscriminare recunoscute pe plan internaţional.
Articolul 15
Rezolvarea diferendelor
1. Statele Părţi depun eforturi pentru a rezolva diferendele privind interpretarea
sau aplicarea prezentului Protocol pe calea negocierilor.
2. Orice diferend între două State Părţi privind interpretarea sau aplicarea prezentului Protocol, care nu poate fi rezolvat pe calea negocierilor într-o perioadă rezonabilă, este, la cererea unuia dintre Statele Părţi, supus arbitrajului. Dacă în termen
de 6 luni, începând de la data cererii de arbitraj, Statele Părţi nu se pot înţelege asupra
organizării arbitrajului, oricare dintre ele poate să supună diferendul Curţii Internaţionale de Justiţie, adresând o cerere conform Statutului Curţii.
3. Fiecare Stat Parte poate, în momentul semnării, al ratificării, al acceptării sau al
aprobării prezentului Protocol sau al aderării la acesta, să declare că nu se consideră
legat prin paragraful 2 din prezentul articol. Celelalte state Părţi nu sunt legate prin
paragraful 2 din prezentul articol de orice Stat Parte care a formulat o astfel de rezervă.
4. Orice Stat Parte care a formulat o rezervă în virtutea paragrafului 3 din prezentul articol o poate retrage în orice moment, înaintând o notificare Secretarului
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Articolul 16
Semnare, ratificare, acceptare, aprobare şi aderare
1. Prezentul Protocol va fi deschis spre semnare de către toate statele din 12 până
la 15 decembrie 2000 la Palermo (Italia) şi apoi la sediul Organizaţiei Naţiunilor
Unite, la New York, până la 12 decembrie 2002.
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2. Prezentul Protocol este deschis în egală măsură spre semnare organizaţiilor
regionale de integrare economică, cu condiţia ca cel puţin un stat membru al unei
astfel de organizaţii să fi semnat prezentul Protocol conform paragrafului 1 din prezentul articol.
3. Prezentul Protocol este supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul General al
Organizaţiei Naţiunilor Unite. O organizaţie regională de integrare economică îşi
poate depune instrumentele de aprobare dacă cel puţin unul dintre statele membre
a făcut acest lucru. În acest instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare
această organizaţie declară extinderea competenţei sale privitoare la problemele ridicate de prezentul Protocol. Aceasta informează în egală măsură depozitarul asupra
oricărei modificări pertinente a extinderii competenţei sale.
4. Prezentul Protocol este deschis aderării oricărui stat sau oricărei organizaţii regionale de integrare economică la care cel puţin un stat membru este parte a
prezentului Protocol. Instrumentele de aderare sunt depuse la Secretarul General
al Organizaţiei Naţiunilor Unite. În momentul aderării sale o organizaţie regională
de integrare economică îşi declară extinderea competenţei privitoare la problemele
ridicate de prezentul Protocol. În acelaşi timp aceasta îl informează pe depozitar
asupra oricărei modificări pertinente a extinderii competenţei sale.
Articolul 17
Intrare în vigoare
1. Prezentul Protocol va intra în vigoare în a nouăzecea zi de la data depunerii
celui de-al patruzecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare, fiind înţeles că nu va intra în vigoare înainte de intrarea în vigoare a Convenţiei înseşi. În conformitate cu prezentul paragraf, nici unul dintre instrumentele
depuse de o organizaţie regională de integrare economică nu este considerat ca instrument care vine să se adauge instrumentelor deja depuse de către statele membre
ale acestei organizaţii.
2. Pentru fiecare stat sau organizaţie regională de integrare economică care va ratifica, va accepta sau va aproba prezentul Protocol sau va adera la el după depunerea
celui de-al patruzecilea instrument pertinent, prezentul Protocol va intra în vigoare
în cea de-a treizecea zi de la data depunerii instrumentului pertinent de către statul
menţionat sau de către organizaţia menţionată sau la data în care intră în vigoare
prin aplicarea paragrafului 1 al prezentului articol, dacă aceasta este posterioară.
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Articolul 18
Amendamente
1. La expirarea unui termen de 5 ani, începând de la intrarea în vigoare a prezentului Protocol, un Stat Parte poate să propună un amendament şi să depună textul
acestuia la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Acesta din urmă comunică propunerea de amendament Statelor Părţi şi Conferinţei Părţilor la Convenţie în vederea examinării propunerii şi adoptării unei decizii.
Statele Părţi la prezentul Protocol reunite în Conferinţa Părţilor fac toate eforturile pentru a ajunge la un consens asupra oricărui amendament. Dacă toate eforturile
făcute în acest sens au fost epuizate, fără să se ajungă la un acord, va fi necesar, în
ultimă instanţă, pentru ca amendamentul să fie adoptat, un vot al majorităţii a două
treimi ale Statelor Părţi la prezentul Protocol prezente la Conferinţa Părţilor şi exprimându-şi votul lor.
2. Organizaţiile regionale de integrare economică dispun, pentru a-şi exercita,
în virtutea prezentului articol, dreptul de vot în domeniile care ţin de competenţa
lor, de un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre părţi la prezentul
Protocol. Acestea nu îşi exercită dreptul de vot, dacă statele lor membre îl exercită pe
al lor şi invers.
3. Un amendament adoptat conform paragrafului 1 din prezentul articol este
supus ratificării, acceptării, aprobării sau aderării Statelor Părţi.
4. Un amendament adoptat conform paragrafului 1 din prezentul articol va intra
în vigoare pentru un Stat Parte la nouăzeci de zile de la data depunerii de către Statul
Parte amintit la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite a unui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentului precizat.
5. Un amendament intrat în vigoare are forţă obligatorie faţă de Statele Părţi
care şi-au exprimat consimţământul pentru a fi legate de către acesta. Celelalte state
Părţi rămân legate prin dispoziţiile prezentului Protocol şi ale oricărui amendament
anterior pe care l-au ratificat, acceptat sau aprobat.
Articolul 19
Denunţare
1. Un Stat Parte poate să denunţe prezentul Protocol prin notificare adresată
Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. O astfel de denunţare are efect
la un an de la primirea notificării de către Secretarul General.
2. O organizaţie regională de integrare economică încetează să fie parte a prezentului Protocol atunci când statele membre au denunţat-o.
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Articolul 20
Depozitar şi limba
1. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul prezentului Protocol.
2. Originalul prezentului Protocol, ale cărui texte în limbile engleză, arabă, chineză, spaniolă, franceză şi rusă sunt egal autentice, va fi depus la Secretarul General
al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Fapt pentru care plenipotenţiarii subsemnaţi, autorizaţi în acest sens de respectivele guverne, au semnat prezentul Protocol.

138

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

10. PROTOCOLUL ÎMPOTRIVA TRAFICULUI ILEGAL DE
MIGRANŢI PE CALEA TERESTRĂ, A AERULUI ŞI PE MARE,
ADIŢIONAL LA CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE ÎMPOTRIVA
CRIMINALITĂŢII TRANSNAŢIONALE ORGANIZATE
Semnat la: New York, la 15 noiembrie 2000.
Ratificat prin: Legea RM nr.16-XV din 17.02.2005.
În vigoare pentru RM: din 16 septembrie 2005.
Preambul
Statele Părţi la prezentul Protocol,
Declarând că o acţiune eficientă în scopul prevenirii şi combaterii traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare necesită o apropiere globală şi
internaţională, inclusiv cooperare, schimb de informaţii şi alte măsuri corespunzătoare, de natură socială şi, în special, economică, la nivel naţional, regional şi internaţional,
Amintind Rezoluţia 54/212 a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 22 decembrie 1999, prin care Adunarea generală a invitat insistent statele
membre şi organismele Naţiunilor Unite să întărească cooperarea internaţională în
domeniul migrărilor internaţionale şi al dezvoltării în scopul confruntării cu cauzele profunde ale migrărilor, în special acelea care sunt legate de sărăcie, să reducă
avantajele pe care migrările internaţionale le aduc celor interesaţi şi să încurajeze,
după cum au convenit, mecanismele interregionale, regionale şi subregionale pentru
a continua să se ocupe de problema migrărilor şi a dezvoltării,
Fiind convinse că migranţii trebuie să fie trataţi cu umanitate şi că drepturile lor
trebuie să fie pe deplin protejate,
Ţinând cont de faptul că, în ciuda eforturilor întreprinse de alte instanţe internaţionale, nu există nici un instrument universal care să aibă drept obiect toate
aspectele traficului ilegal de migranţi şi alte chestiuni legate de acesta,
Preocupate de creşterea considerabilă a activităţilor grupurilor criminale organizate în materie de trafic ilegal de migranţi şi a altor activităţi infracţionale legate de
acestea, prevăzute de prezentul Protocol, care aduc prejudicii grave statelor respective,
Preocupate, de asemenea, de faptul că traficul ilegal de migranţi riscă să pună în
pericol viaţa şi securitatea migranţilor respectivi,
Amintind Rezoluţia 53/111 a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite
din 9 decembrie 1998, prin care Adunarea generală a decis crearea unui comitet
interguvernamental special cu o componenţă nelimitată, însărcinat să elaboreze o
Convenţie internaţională generală împotriva criminalităţii transnaţionale organizate
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şi să examineze dacă se poate elabora, în special, un instrument internaţional de luptă împotriva traficului şi transportului ilegal de migranţi, inclusiv pe calea maritimă,
Convinse că faptul de a adăuga la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate un instrument internaţional împotriva traficului
ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare va ajuta la prevenirea şi la
combaterea acestui gen de criminalitate,
Au convenit cele ce urmează:

I. Dispoziţiile generale
Articolul 1
Relaţia cu Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii
transnaţionale organizate
1. Prezentul Protocol completează Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate. El este interpretat împreună cu Convenţia.
2. Dispoziţiile Convenţiei se aplică mutatis mutandis prezentului Protocol, cu
excepţia oricărei dispoziţii contrare Protocolului.
3. Infracţiunile stabilite conform art.6 al prezentului Protocol sunt considerate
infracţiuni stabilite conform Convenţiei.
Articolul 2
Obiectul
Prezentul Protocol are drept obiect prevenirea şi combaterea traficului ilegal de
migranţi, precum şi promovarea cooperării dintre Statele Părţi în acest scop, protejând în acelaşi timp drepturile migranţilor care fac obiectul acestui trafic.
Articolul 3
Terminologia în înţelesul prezentului Protocol:
a) expresia „trafic ilegal de migranţi” desemnează faptul de a asigura, în scopul
obţinerii, direct sau indirect, un folos financiar ori un alt folos material, intrarea
ilegală într-un Stat Parte a unei persoane care nu este nici cetăţean, nici rezident
permanent al acelui stat;
b) expresia „intrare ilegală” desemnează trecerea frontierelor atunci când condiţiile necesare intrării legale în statul primitor nu sunt satisfăcute;
c) expresia „document de călătorie sau de identitate fraudulos” desemnează orice
document de călătorie ori de identitate:
i. care a fost contrafăcut sau modificat în mod substanţial de către oricine altci-
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neva în afară de o persoană ori o autoritate abilitată prin lege să pregătească
sau să elibereze documentul de călătorie ori de identitate în numele statului;
sau
ii. care a fost eliberat sau obţinut în mod ilegal printr-o declaraţie falsă, prin
corupţie ori constrângere sau prin orice alt mijloc ilegal; sau
iii. care este utilizat de către o altă persoană decât titularul legitim;
d) termenul „navă” desemnează orice tip de maşină acvatică, inclusiv maşină
fără pescaj şi un hidroavion, utilizat sau ce poate fi utilizat ca mijloc de transport pe
apă, cu excepţia unei nave de război, a unei nave de război auxiliare ori a altei nave ce
aparţine unui guvern sau se află în exploatarea sa, atât timp cât este utilizat exclusiv
pentru un serviciu public necomercial.
Articolul 4
Domeniul de aplicare
Prezentul Protocol se aplică, cu excepţia dispoziţiilor contrare, prevenirii anchetelor şi urmăririlor privind infracţiunile prevăzute de art.6, atunci când aceste
infracţiuni sunt de natură transnaţională şi în săvârşirea lor este implicat un grup
infracţional organizat, precum şi protecţiei drepturilor persoanelor care au făcut
obiectul acestor infracţiuni.
Articolul 5
Responsabilitatea penală a migranţilor
Migranţii nu devin pasibili de urmăriri penale în temeiul prezentului Protocol
pentru faptul că au făcut obiectul faptelor prevăzute la art.6.
Articolul 6
Incriminarea
1. Fiecare Stat Parte adoptă măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru
a conferi caracterul de infracţiune, atunci când faptele au fost comise intenţionat şi
pentru a obţine, direct ori indirect, un folos financiar sau un alt folos material:
a) traficului ilegal de migranţi;
b) atunci când faptele au fost comise în scopul de a permite traficul ilegal de
migranţi:
i. confecţionării unui document de călătorie sau de identitate fraudulos;
ii. faptei de a furniza sau de a poseda un asemenea document;
c) faptei de a permite unei persoane, care nu este nici cetăţean, nici rezident
permanent, să rămână în statul respectiv fără a respecta condiţiile necesare
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şederii legale în acel stat, prin mijloacele menţionate la lit.b) a prezentului
paragraf sau prin orice alte mijloace ilegale.
2. Fiecare Stat Parte adoptă de asemenea măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a conferi caracterul de infracţiune:
a) sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic, faptei de a
încerca să comită o infracţiune stabilită conform paragrafului 1 al prezentului articol;
b) faptei de a fi complice la o infracţiune stabilită conform lit.a), lit.b) i) sau
lit. c) a paragrafului 1 al prezentului articol şi, sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic, faptei de a fi complice la o infracţiune
stabilită conform lit.b) ii) a paragrafului 1 al prezentului articol;
c) faptei de a organiza comiterea unei infracţiuni stabilite conform paragrafului 1 al prezentului articol sau de a da instrucţiuni altor persoane pentru ca
acestea să o comită.
3. Fiecare Stat Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a
conferi caracterul de circumstanţă agravantă infracţiunilor stabilite conform lit.a),
lit.b) i) şi lit.c) ale paragrafului 1 al prezentului articol şi, sub rezerva conceptelor
fundamentale ale sistemului său juridic, infracţiunilor stabilite conform lit.b) şi c)
ale paragrafului 2 al prezentului articol:
a) faptei de a pune în pericol sau de a risca punerea în pericol a vieţii ori securităţii migranţilor respectivi; sau
b) tratamentului inuman sau degradant aplicat acestor migranţi, inclusiv pentru
exploatare.
4. Nici o dispoziţie a prezentului Protocol nu împiedică un Stat Parte să ia măsuri împotriva unei persoane ale cărei fapte constituie, în dreptul său intern, o infracţiune.

II. Traficul ilegal de migranţi pe mare
Articolul 7
Colaborarea
Statele Părţi colaborează în orice fel posibil în vederea prevenirii şi opririi traficului ilegal de migranţi pe mare, conform dreptului internaţional al mării.
Articolul 8
Măsuri împotriva traficului ilegal de migranţi pe mare
1. Un Stat Parte care are motive serioase să bănuiască faptul că o navă sub pavilionul său ce se prevalează de înmatricularea în registrul său, fără naţionalitate sau
având în realitate naţionalitatea Statului Parte în cauză, deşi este sub pavilion străin
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ori refuză să îşi arboreze pavilionul, se ocupă cu traficul ilegal de migranţi pe mare,
poate cere altor State Părţi să îl ajute să pună capăt utilizării acestei nave în scopul
menţionat. Statele Părţi solicitate furnizează această asistenţă în măsura posibilului,
ţinând cont de mijloacele de care dispun.
2. Un Stat Parte care are motive serioase să bănuiască faptul că o navă, care îşi
exercită libertatea de navigaţie conform dreptului internaţional şi sub pavilion sau
purtând însemnele înmatriculării unui alt Stat Parte, se ocupă cu traficul ilegal de
migranţi pe mare poate să notifice statului al cărui pavilion îl poartă nava, să ceară
confirmarea înmatriculării şi, dacă aceasta este confirmată, să ceară autorizarea acestui stat de a lua măsurile necesare în privinţa acestei nave. Statul al cărui pavilion îl
poartă nava poate, în special, să autorizeze statul solicitant să:
a) inspecteze nava;
b) viziteze nava; şi
c) dacă găseşte dovezi că nava practică traficul ilegal de migranţi pe mare, să ia
măsurile necesare în privinţa navei, a persoanelor şi a încărcăturii de la bord, precum
şi a statului sub al cărui pavilion s-a autorizat acţiunea.
3. Un Stat Parte care a luat una dintre măsurile prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol informează fără întârziere statul sub al cărui pavilion circulă nava
asupra rezultatelor acestei măsuri.
4. Un Stat Parte răspunde fără întârziere unei cereri ce îi este adresată de către un
alt Stat Parte în vederea stabilirii dacă o navă care se prevalează de înmatriculare în
registrul său sau care îşi arborează pavilionul este abilitată, precum şi unei cereri de
autorizare prezentate conform paragrafului 2 al prezentului articol.
5. Un stat sub al cărui pavilion circulă nava poate, într-o măsură compatibilă cu
art.7 al prezentului Protocol, să îşi subordoneze autorizaţia unor condiţii decise de
comun acord între el şi statul solicitant, în special în ceea ce priveşte responsabilitatea şi luarea de măsuri efective. Un Stat Parte nu ia nici o măsură suplimentară fără
autorizarea expresă a statului al cărui pavilion îl poartă nava, cu excepţia acelora care
sunt necesare pentru îndepărtarea unui pericol iminent asupra vieţii persoanelor sau
a acelora care rezultă din acorduri bilaterale ori multilaterale pertinente.
6. Fiecare Stat Parte desemnează una sau, dacă este necesar, mai multe autorităţi
abilitate să primească cererile de asistenţă, de confirmare a înmatriculării în registrul
acestuia ori a dreptului de a arbora pavilionul său, precum şi cererile de autorizare
de a lua măsurile potrivite şi de a răspunde acestor cereri. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite comunică celorlalte State Părţi autoritatea desemnată de
fiecare dintre ele în luna următoare acestei desemnări.
7. Un Stat Parte care are motive serioase să bănuiască faptul că o navă se ocupă
cu traficul ilegal de migranţi pe mare şi că această navă este fără naţionalitate sau
poate fi asimilată unei nave fără naţionalitate poate să o inspecteze şi să o viziteze.
Dacă bănuielile sunt confirmate prin dovezi, acest Stat Parte ia măsurile potrivite
conform dreptului intern şi dreptului internaţional adecvat.
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Articolul 9
Clauze de protecţie
1. Când ia măsuri împotriva unei nave conform art.8 al prezentului Protocol, un
Stat Parte:
a) veghează la securitatea şi la tratamentul uman al persoanelor aflate la bord;
b) ţine cont în modul cuvenit de necesitatea de a nu compromite securitatea
navei sau a încărcăturii sale;
c) ţine cont în modul cuvenit de necesitatea de a nu prejudicia interesele comerciale sau drepturile statului al cărui pavilion îl poartă nava ori ale oricărui alt
stat interesat;
d) veghează, în funcţie de mijloacele sale, ca orice măsură luată în privinţa navei
să fie raţională din punct de vedere ecologic.
2. Atunci când motivele măsurilor luate prin aplicarea art.8 al prezentului Protocol se dovedesc nefondate, nava este despăgubită pentru orice pierdere sau eventuală
pagubă, cu condiţia să nu fi comis vreo acţiune care să justifice măsurile luate.
3. Atunci când o măsură este luată, adoptată sau aplicată conform prezentului
capitol, se ţine cont aşa cum se cuvine de necesitatea de a nu afecta şi nici de a nu
împiedica:
a) drepturile şi obligaţiile statelor de coastă şi exercitarea competenţei lor conform dreptului internaţional al mării; sau
b) puterea statului al cărui pavilion îl poartă nava de a-şi exercita competenţa şi
controlul în chestiunile de ordin administrativ, tehnic şi social privind nava.
4. Orice măsură luată pe mare prin aplicarea prezentului capitol este executată
doar de navele de război sau de aeronavele militare ori de alte nave sau aeronave
abilitate în acest scop, purtând vizibil o marcă exterioară şi identificabilă că se află în
serviciul statului.

III. Prevenirea, cooperarea şi alte măsuri
Articolul 10
Informarea
1. Fără a încălca art.27 şi 28 din Convenţie, Statele Părţi, în special acelea care au
frontiere comune sau sunt situate pe itinerarii folosite pentru traficul ilegal de emigranţi, pentru a atinge obiectivele prezentului Protocol, conform sistemelor lor juridice şi administrative respective, fac schimb de informaţii pertinente privind în special:
a) punctele de îmbarcare şi de destinaţie, precum şi itinerarele, transportatorii
şi mijloacele de transport despre care se ştie sau se bănuieşte că sunt utilizate de
o grupare infracţională organizată pentru comiterea faptelor prevăzute de art. 6 al
prezentului Protocol;
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b) identificarea şi metodele de organizare a grupurilor infracţionale organizate
despre care se ştie sau se bănuieşte că ar comite faptele prevăzute de art.6 al prezentului Protocol;
c) autenticitatea şi caracteristicile documentelor de călătorie eliberate de către
un Stat Parte, precum şi furtul de documente de călătorie sau de identitate noi ori
utilizarea necorespunzătoare a acestora;
d) mijloacele şi metodele de ascundere şi de transport al persoanelor, modificarea, reproducerea ori cumpărarea ilegală sau orice alt fel de uz necorespunzător al
documentelor de călătorie ori de identitate utilizate pentru comiterea faptelor prevăzute de art.6 al prezentului Protocol şi mijloacele de detectare a acestora;
e) datele experienţei de ordin legislativ, precum şi practicile şi măsurile ce vizează prevenirea şi combaterea faptelor prevăzute de art.6 al prezentului Protocol; şi
f) problemele ştiinţifice şi tehnice utile pentru descoperire şi reprimare, în scopul întăririi reciproce a capacităţii lor de prevenire şi combatere a faptelor prevăzute
de art.6 al prezentului Protocol, de începere a anchetelor asupra acestor fapte şi de
urmărire a autorilor.
2. Un Stat Parte care primeşte informaţii se conformează oricărei cereri a Statului Parte care le-a comunicat, supunând folosirea lor unor restricţii.
Articolul 11
Măsuri la frontiere
1. Fără a încălca angajamentele internaţionale referitoare la libera circulaţie a
persoanelor, Statele Părţi întăresc, în măsura posibilului, controalele la frontiere, necesare pentru prevenirea şi descoperirea traficului ilegal de migranţi.
2. Fiecare Stat Parte adoptă măsuri legislative sau alte măsuri necesare pentru
prevenirea, pe cât posibil, a folosirii mijloacelor de transport utilizate de către transportatorii comerciali pentru comiterea infracţiunii stabilite conform lit.a) a paragrafului 1 al art.6 din prezentul Protocol.
3. Atunci când este necesar, fără a aduce atingere Convenţiilor internaţionale
aplicabile, aceste măsuri constau în special în prevederea obligaţiei pentru transportatorii comerciali, inclusiv orice companie de transport sau orice proprietar ori
utilizator al oricărui mijloc de transport, de a verifica dacă toţi pasagerii posedă documentele de călătorie cerute pentru intrarea în statul primitor.
4. Fiecare Stat Parte ia măsurile necesare, conform dreptului său intern, pentru
a prevedea sancţionarea cazurilor de încălcare a obligaţiei prevăzute de paragraful 3
al prezentului articol.
5. Fiecare Stat Parte examinează luarea de măsuri care să permită, conform dreptului său intern, refuzarea intrării persoanelor implicate în comiterea infracţiunilor
stabilite conform prezentului Protocol sau anularea vizei.
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6. Fără a încălca art.27 al Convenţiei, Statele Părţi examinează întărirea cooperării dintre serviciile lor de control la frontiere, în special prin stabilirea şi menţinerea
căilor de comunicare directă.
Articolul 12
Securitatea şi controlul documentelor
Fiecare Stat Parte ia măsurile necesare, conform mijloacelor disponibile:
a) pentru a face în aşa fel încât documentele de călătorie sau de identitate pe care
le eliberează să aibă o astfel de calitate încât să nu poată fi uşor folosite într-un mod
impropriu, falsificate ori modificate, reproduse sau eliberate ilegal; şi
b) pentru a asigura integritatea şi securitatea documentelor de călătorie sau de
identitate eliberate de el ori în numele lui şi pentru a împiedica întocmirea, eliberarea şi utilizarea lor ilegală.
Articolul 13
Legitimitatea şi valabilitatea documentelor
La cererea unui alt Stat Parte, un Stat Parte verifică, conform dreptului său intern
şi într-un termen rezonabil, legitimitatea şi valabilitatea documentelor de călătorie
sau de identitate eliberate ori probabil bănuite că au fost eliberate în numele său şi
despre care se bănuieşte că sunt utilizate pentru comiterea faptelor prevăzute de art.6
al prezentului Protocol.
Articolul 14
Pregătirea şi cooperarea tehnică
1. Statele Părţi asigură sau intensifică pregătirea specializată a agenţilor serviciilor de migrare şi a altor agenţi competenţi pentru prevenirea faptelor prevăzute de
art.6 al prezentului Protocol şi pentru tratamentul uman acordat migranţilor care fac
obiectul acestor fapte, precum şi pentru respectarea drepturilor ce le sunt recunoscute la nevoie în prezentul Protocol.
2. Statele Părţi colaborează între ele şi cu organizaţiile internaţionale, organizaţiile neguvernamentale şi cu celelalte organizaţii competente, precum şi cu alte
instituţii ale societăţii civile, pentru asigurarea unei pregătiri adecvate a personalului
pe teritoriul lor, în vederea prevenirii, combaterii şi eradicării faptelor prevăzute de
art.6 al prezentului Protocol şi a protecţiei drepturilor migranţilor ce fac obiectul
acestor fapte. Această pregătire vizează în special:
a) îmbunătăţirea securităţii şi calităţii documentelor de călătorie;
b) recunoaşterea şi descoperirea documentelor de călătorie sau de identitate frauduloase;
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c) activităţile de informare cu caracter penal, în special în ceea ce priveşte identificarea grupurilor infracţionale organizate despre care se ştie sau se bănuieşte că
ar comite faptele prevăzute la art.6 al prezentului Protocol, metodele folosite pentru
transportarea migranţilor ce fac obiectul unui trafic ilegal, folosirea necorespunzătoare a documentelor de călătorie ori de identitate pentru săvârşirea faptelor prevăzute de art.6 şi mijloacele de disimulare utilizate în traficul ilegal de migranţi;
d) îmbunătăţirea procedurilor de descoperire, la punctele de intrare şi de ieşire
tradiţionale şi netradiţionale, a migranţilor ce fac obiectul unui trafic ilegal; şi
e) tratamentul uman aplicat migranţilor şi protecţia drepturilor care le sunt recunoscute în prezentul Protocol.
3) Statele Părţi, având experienţă corespunzătoare, au în vedere să acorde asistenţă tehnică statelor care sunt frecvent folosite ca ţări de origine sau de tranzit
pentru persoanele care au făcut obiectul faptelor prevăzute de art.6 al prezentului
Protocol. Statele Părţi fac tot posibilul pentru a furniza resursele necesare, cum ar fi
vehicule, sisteme informatice şi lecturi de documente, în scopul combaterii faptelor
prevăzute de art.6.
Articolul 15
Alte măsuri de prevenire
1. Fiecare Stat Parte ia măsuri ce vizează aplicarea sau întărirea programelor de
informare pentru sensibilizarea publicului că faptele prevăzute de art.6 al prezentului Protocol constituie o activitate infracţională săvârşită frecvent de către grupurile
infracţionale organizate în scopul obţinerii de profit şi că respectivii migranţi sunt
supuşi unor riscuri grave.
2. Conform art.31 al Convenţiei, Statele Părţi colaborează în domeniul informaţiei pentru a-i împiedica pe posibilii migranţi să devină victimele grupurilor infracţionale organizate.
3. Fiecare Stat Parte promovează sau intensifică, după caz, programe de dezvoltare şi de cooperare la nivel naţional, regional şi internaţional, ţinând cont de realităţile
socioeconomice ale migrărilor şi acordând o atenţie deosebită zonelor defavorizate
din punct de vedere economic şi social, în scopul confruntării cu cauzele socioeconomice profunde ale traficului ilegal de migranţi, cum ar fi sărăcia şi subdezvoltarea.
Articolul 16
Măsuri de protecţie şi de asistenţă
1. Atunci când aplică prezentul Protocol, fiecare Stat Parte ia, conform obligaţiilor ce-i revin în temeiul dreptului internaţional, toate măsurile necesare, inclusiv,
dacă este nevoie, măsurile legislative, pentru a apăra şi a proteja drepturile persoanelor care au făcut obiectul faptelor prevăzute de art.6 al prezentului Protocol, drepturi
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ce le sunt acordate în temeiul dreptului internaţional aplicabil, în special dreptul la
viaţă şi dreptul de a nu fi supus la tortură sau la alte pedepse ori tratamente crude,
inumane sau degradante.
2. Fiecare Stat Parte ia măsurile necesare pentru a acorda migranţilor o protecţie
adecvată împotriva violenţei ce le-ar putea fi aplicată, atât de către persoane, cât şi
de către grupări, pentru faptul că au făcut obiectul faptelor prevăzute la art.6 al prezentului Protocol.
3. Fiecare Stat Parte acordă o asistenţă potrivită migranţilor a căror viaţă sau
securitate este pusă în pericol pentru că au făcut obiectul faptelor prevăzute de art.6
al prezentului Protocol.
4. Atunci când aplică dispoziţiile prezentului articol, Statele Părţi ţin cont de
nevoile deosebite ale femeilor şi copiilor.
5. În cazul deţinerii unei persoane care a făcut obiectul faptelor prevăzute de
art.6 al prezentului Protocol, fiecare Stat Parte îşi respectă obligaţiile asumate în temeiul Convenţiei de la Viena asupra relaţiilor consulare, în cazurile aplicabile, inclusiv obligaţia de a informa fără întârziere persoana respectivă despre dispoziţiile
referitoare la notificarea şi comunicarea cu funcţionarii consulari.
Articolul 17
Acorduri şi Convenţii
Statele Părţi examinează posibilitatea încheierii de Acorduri bilaterale sau regionale, de Convenţii operaţionale ori de înţelegeri ce vizează:
a) stabilirea celor mai potrivite şi eficiente măsuri pentru prevenirea şi combaterea faptelor prevăzute de art.6 al prezentului Protocol; sau
b) dezvoltarea dispoziţiilor prezentului Protocol.
Articolul 18
Întoarcerea migranţilor ce fac obiectul traficului ilegal
1. Fiecare Stat Parte consimte să faciliteze şi să accepte, fără întârziere nejustificată sau nerezonabilă, întoarcerea unei persoane care a făcut obiectul unei fapte
prevăzute de art.6 al prezentului Protocol şi care este cetăţean ori are dreptul de a
avea reşedinţa permanentă pe teritoriul său sau în momentul revenirii.
2. Fiecare Stat Parte studiază posibilitatea de a facilita şi de a accepta, conform
dreptului său intern, revenirea unei persoane care a făcut obiectul unei fapte prevăzute de art.6 al prezentului Protocol şi care avea dreptul de a avea reşedinţa permanentă pe teritoriul său în momentul intrării acelei persoane pe teritoriul statului
primitor.
3. La cererea Statului Parte de primire, un Stat Parte solicitat verifică, fără întârziere nejustificată sau nerezonabilă, dacă persoana care a făcut obiectul unei fapte
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prevăzută la art.6 al prezentului Protocol este cetăţeanul său ori are dreptul de a avea
reşedinţa permanentă pe teritoriul său.
4. În scopul facilitării întoarcerii unei persoane care a făcut obiectul unei fapte
prevăzută de art.6 al prezentului Protocol şi care nu posedă documentele cerute,
Statul Parte al cărei cetăţean este această persoană ori în care are dreptul de şedere
permanentă acceptă să elibereze, la cererea Statului Parte primitor, documentele de
călătorie sau orice alt fel de autorizaţie necesară pentru a permite persoanei să se
predea şi să fie reprimită pe teritoriul său.
5. Fiecare Stat Parte interesat de întoarcerea unei persoane care a făcut obiectul unei fapte prevăzută de art.6 al prezentului Protocol ia toate măsurile necesare
pentru a organiza această revenire în mod organizat, ţinând cont de securitatea şi
demnitatea persoanei.
6. Statele Părţi pot coopera cu organizaţiile internaţionale competente pentru
aplicarea prezentului articol.
7. Prezentul articol nu prejudiciază drepturile acordate de orice lege a Statului
Parte primitor persoanelor care au făcut obiectul unei fapte prevăzute de art.6 al
prezentului Protocol.
8. Prezentul articol nu are urmări asupra obligaţiilor asumate în temeiul oricărui
alt tratat bilateral ori multilateral aplicabil sau al oricărui alt acord ori Convenţie
operaţională aplicabilă, determinând, în întregime sau parţial, întoarcerea persoanelor care au făcut obiectul unei fapte prevăzute de art.6 al prezentului Protocol.

IV. Dispoziţii finale
Articolul 19
Clauze de protecţie
1. Nici o dispoziţie a prezentului Protocol nu are urmări asupra altor drepturi,
obligaţii şi răspunderi ale statelor şi persoanelor private în temeiul dreptului internaţional, inclusiv dreptul internaţional umanitar şi dreptul internaţional referitor la
drepturile omului, şi, în special, atunci când se aplică, referitor la Convenţia din 1951
şi Protocolul din 1967 privind statutul refugiaţilor, precum şi principiul nerespingerii care este prevăzut de acesta.
2. Măsurile prevăzute de prezentul Protocol sunt interpretate şi aplicate astfel încât persoanele să nu facă obiectul unei discriminări pe motiv că fac obiectul faptelor
prevăzute de art.6 al prezentului Protocol. Interpretarea şi aplicarea acestor măsuri
sunt conforme principiilor nediscriminatorii recunoscute internaţional.
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Articolul 20
Rezolvarea diferendelor
1. Statele Părţi fac eforturi pentru rezolvarea diferendelor privind interpretarea
sau aplicarea prezentului Protocol pe calea negocierii.
2. Orice neînţelegere între două sau mai multe State Părţi privind interpretarea
sau aplicarea prezentului Protocol, care nu poate fi rezolvată pe calea negocierii întrun termen rezonabil, la cererea unuia dintre aceste State Părţi, este supusă arbitrajului. Dacă în termen de 6 luni, începând de la data cererii arbitrajului, Statele Părţi
nu cad de acord în privinţa organizării arbitrajului, oricare dintre ele poate supune
diferendul atenţiei Curţii Internaţionale de Justiţie, adresând o cerere conform Statutului Curţii.
3. Fiecare Stat Parte poate, în momentul semnării, ratificării, acceptării sau aprobării prezentului Protocol ori aderării la acesta, să declare că nu se consideră legat
prin paragraful 2 al prezentului articol. Celelalte State Părţi nu sunt legate prin paragraful 2 al prezentului articol de orice Stat Parte care a emis o asemenea rezervă.
4. Orice Stat Parte care a emis o rezervă în temeiul paragrafului 3 al prezentului
articol poate să o retragă în orice moment, adresând o notificare Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Articolul 21
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea
1. Prezentul Protocol va fi deschis semnării tuturor statelor în perioada 12-15
decembrie 2000 la Palermo (Italia) şi apoi la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite, la
New York, până la data de 12 decembrie 2002.
2. Prezentul Protocol este, de asemenea, deschis semnării de către organizaţiile
regionale de integrare economică, cu condiţia ca cel puţin un stat membru al unei
asemenea organizaţii să fi semnat prezentul Protocol conform paragrafului 1 al prezentului articol.
3. Prezentul Protocol este supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare ori de aprobare vor fi depuse la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. O organizaţie regională de integrare economică îşi poate
depune instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare, dacă cel puţin unul
dintre statele ei membre a făcut-o. În acest instrument de ratificare, de acceptare sau
de aprobare, această organizaţie declară extinderea competenţei sale asupra chestiunilor guvernate de prezentul Protocol. De asemenea, ea îl informează pe depozitar
despre orice modificare pertinentă asupra extinderii competenţei sale.
4. Prezentul Protocol este deschis aderării oricărui stat sau oricărei organizaţii
regionale de integrare economică, din care cel puţin un stat-membru este parte la
prezentul Protocol. Instrumentele de aderare sunt depuse la Secretarul General al
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Organizaţiei Naţiunilor Unite. În momentul aderării sale, o organizaţie regională de
integrare economică declară extinderea competenţei sale asupra chestiunilor guvernate de prezentul Protocol. Ea îl informează, de asemenea, pe depozitar despre orice
modificare pertinentă asupra extinderii competenţei sale.
Articolul 22
Intrarea în vigoare
1. Prezentul Protocol va intra în vigoare după nouăzeci de zile de la data depunerii celui de-al patruzecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau
de aderare, înţelegându-se prin aceasta că nu va intra în vigoare înainte de intrarea în
vigoare a Convenţiei. Pentru aplicarea prezentului paragraf nici unul dintre instrumentele depuse de o organizaţie regională de integrare economică nu este considerat
instrument ce se adaugă instrumentelor depuse deja de statele membre ale acestei
organizaţii.
2. Pentru fiecare stat sau organizaţie regională de integrare economică ce va
ratifica, va accepta ori va aproba prezentul Protocol sau care va adera la acesta după
depunerea celui de-al patruzecilea instrument pertinent, prezentul Protocol va intra
în vigoare la treizeci de zile de la data depunerii instrumentului pertinent de către
acest stat ori de această organizaţie sau la data la care intră în vigoare prin aplicarea
paragrafului 1 al prezentului articol, dacă este ulterioară.
Articolul 23
Amendamente
1. La expirarea unui termen de 5 ani, începând de la intrarea în vigoare a prezentului Protocol, un Stat Parte la Protocol poate propune un amendament şi poate depune textul la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Acesta va
comunica apoi propunerea de amendament Statelor Părţi şi Conferinţei Părţilor la
Convenţie, în vederea examinării propunerii şi adoptării deciziei. Statele Părţi la prezentul Protocol reunite la Conferinţa Părţilor nu precupeţesc nici un efort pentru
a ajunge la un consens asupra oricărui amendament. Dacă toate eforturile în acest
sens au fost epuizate, fără să se fi ajuns la vreun acord, va fi necesar, ca o ultimă
posibilitate pentru ca amendamentul să fie adoptat, votul majorităţii a două treimi
din Statele Părţi la prezentul Protocol, prezente la Conferinţa Părţilor şi care şi-au
exprimat votul.
2. În temeiul prezentului articol, pentru a-şi putea exercita dreptul de vot în
domenii ce ţin de competenţa lor, organizaţiile regionale de integrare economică
dispun de un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre Părţi la prezentul
Protocol. Ele nu îşi exercită dreptul de vot, dacă statele membre şi-l exercită pe al lor
şi invers.
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3. Un amendament adoptat conform paragrafului 1 al prezentului articol este
supus ratificării, acceptării sau aprobării Statelor Părţi.
4. Un amendament adoptat conform paragrafului 1 al prezentului articol va intra în vigoare pentru un Stat Parte după nouăzeci de zile de la data depunerii de către
acest Stat Parte la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite a unui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare a acestui amendament.
5. Un amendament intrat în vigoare devine obligatoriu faţă de Statele Părţi care
şi-au dat consimţământul de a fi legate prin el. Celelalte State Părţi rămân legate
prin dispoziţiile prezentului Protocol şi prin toate amendamentele anterioare pe care
le-au ratificat, acceptat sau aprobat.
Articolul 24
Denunţarea
1. Un Stat Parte poate denunţa prezentul Protocol prin notificare adresată Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. O asemenea denunţare devine
efectivă la un an de la data primirii notificării de către Secretarul General.
2. O organizaţie regională de integrare economică încetează să fie parte la prezentul Protocol atunci când toate statele sale membre l-au denunţat.
Articolul 25
Depozitar şi limbi
1. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul prezentului Protocol.
2. Originalul prezentului Protocol, ale cărui texte în limbile engleză, arabă, chineză, spaniolă, franceză şi rusă sunt egal autentice, va fi depus la Secretarul General
al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
De aceea, plenipotenţiarii semnatari, autorizaţi în acest scop de guvernele respective, au semnat prezentul Protocol.
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11. CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ PRIVIND SUPRIMAREA
ACTELOR DE TERORISM NUCLEAR
Semnată la: New York, 13 aprilie 2005.
Ratificată prin: Hotărârea Parlamentului RM nr.20-XVI din 21.02.2008.
În vigoare pentru RM: din 18 mai 2008.
Statele părţi la prezenta Convenţie,
Luând în considerare scopurile şi principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite privitoare la menţinerea păcii şi securităţii internaţionale şi promovarea unor relaţii de bună vecinătate, prietenie şi cooperare între state,
Amintind Declaraţia dată cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), la 24 octombrie 1995,
Recunoscând dreptul tuturor statelor de a dezvolta şi de a folosi energia nucleară
în scopuri paşnice şi interesele lor legitime faţă de beneficiile potenţiale care rezultă
din folosirea paşnică a energiei nucleare,
În spiritul Convenţiei privind protecţia fizică a materialelor nucleare din 1980,
Profund preocupate de escaladarea la nivel mondial a actelor de terorism, în toate formele şi manifestările sale,
Reamintind Declaraţia referitoare la măsurile de eliminare a terorismului internaţional, anexată la Rezoluţia 49/60 a Adunării Generale a ONU din 9 decembrie
1994, în care inter alia, statele membre ale ONU au reafirmat în mod solemn condamnarea necondiţionată a tuturor actelor, metodelor şi practicilor teroriste ca fiind
acte criminale şi nejustificate, indiferent de cine sunt comise şi de locul unde se produc, inclusiv a celor care pun în pericol relaţiile de prietenie dintre state şi popoare şi
ameninţă integritatea teritorială şi securitatea statelor,
Observând că declaraţia încurajează, în acelaşi timp, statele să examineze urgent
domeniul de aplicare a prevederilor legale internaţionale referitoare la prevenirea,
combaterea şi eliminarea terorismului în toate formele şi manifestările sale, cu scopul de a asigura existenţa unui cadru legal cuprinzător care să acopere toate aspectele
acestei probleme,
Amintind Rezoluţia 51/210 a Adunării Generale a ONU din 17 decembrie 1996
şi Declaraţia privind completarea Declaraţiei din 1994 privind măsurile pentru eliminarea terorismului internaţional, anexată la acest document,
Amintind, de asemenea, că, în conformitate cu Rezoluţia 51/210 a Adunării Generale a ONU, a fost creat un comitet ad-hoc pentru elaborarea, inter alia, a unei
Convenţii internaţionale pentru combaterea actelor de terorism nuclear, care să
completeze instrumentele internaţionale existente în acest domeniu,
Observând că actele de terorism nuclear se pot solda cu consecinţele cele mai
grave şi pot ameninţa pacea şi securitatea internaţională,
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Observând, de asemenea, că prevederile legale multilaterale existente nu creează
un cadru adecvat de abordare a acestor atacuri,
Fiind convinse de necesitatea de a întări urgent cooperarea internaţională dintre
state în elaborarea şi adoptarea unor măsuri practice şi eficiente de prevenire a unor
asemenea acte de terorism şi de urmărire şi pedepsire a persoanelor care le comit,
Observând că activităţile forţelor militare ale statelor sunt guvernate de reglementări ale dreptului internaţional care se situează în afara cadrului prezentei Convenţii şi că excluderea unor anumite acţiuni din aria de aplicare a prezentei Convenţii nu scuză şi nu acordă un caracter licit unor acte care sunt ilegale şi nu împiedică,
prin urmare, exercitarea urmăririi în baza altor legi,
Au convenit după cum urmează:
Articolul 1
Pentru scopurile prezentei Convenţii:
1. Material radioactiv reprezintă material nuclear şi alte substanţe radioactive
conţinând nuclizi care suferă dezintegrare spontană (proces însoţit de emisia unuia
sau a mai multor tipuri de radiaţii ionizante, cum ar fi particulele alfa, beta, neutroni
şi raze gama) şi care, datorită proprietăţilor lor radiologice sau fisionabile, pot cauza
moartea, vătămări corporale grave sau daune importante bunurilor ori mediului.
2. Material nuclear reprezintă plutoniul, cu excepţia celui care are concentraţia
izotopică mai mare de 80% în plutoniu 238; uraniu 233; uraniul îmbogăţit în izotopii
235 sau 233; uraniul care conţine amestecul de izotopi care apare în natură altfel decât în forma minerală ori a reziduurilor minerale; sau orice alte materiale care conţin
una ori mai multe dintre substanţele prezentate anterior.
Uraniul îmbogăţit în izotopii 235 sau 233 reprezintă uraniul conţinând fie uraniu
235, fie uraniu 233, fie aceşti doi izotopi într-o astfel de cantitate încât raportul dintre
suma acestor doi izotopi şi izotopul 238 să fie superior raportului dintre izotopul 235
şi izotopul 238 din uraniul natural.
3. Instalaţie nucleară reprezintă:
a) orice reactor nuclear, inclusiv reactoarele instalate pe nave, vehicule, aeronave
sau obiecte spaţiale pentru a fi folosite ca sursă de energie în scopul propulsiei unor
astfel de nave, vehicule, aeronave sau obiecte spaţiale ori pentru orice alte scopuri;
b) orice uzină sau mijloc de transport folosită/folosit pentru producerea, stocarea, procesarea sau transportul materialelor radioactive.
4. Dispozitiv reprezintă:
a) orice dispozitiv exploziv nuclear; sau
b) orice dispozitiv de dispersie a materialelor radioactive sau de emitere a radiaţiilor care, datorită proprietăţilor lor radiologice, pot cauza moartea, vătămări corporale grave sau daune importante bunurilor ori mediului.
5. Echipamentele statului sau echipamentele guvernamentale includ toate obiectivele permanente sau temporare ori mijloacele de transport care sunt folosite sau
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ocupate de către reprezentanţii unui stat, membrii unui guvern, ai unui organism
legislativ ori judiciar sau de către funcţionari ori angajaţi ai unui stat sau ai altor
autorităţi ori entităţi publice sau de către angajaţi ori oficiali ai unei organizaţii interguvernamentale în exercitarea obligaţiilor lor oficiale.
6. Forţele militare ale unui stat reprezintă forţele militare ale unui stat care sunt
organizate, antrenate şi echipate, în baza legislaţiei naţionale a acestuia, cu scopul
principal de a asigura apărarea sau securitatea naţională, şi persoanele care sprijină
aceste forţe militare şi care se află în mod oficial sub comanda, controlul şi responsabilitatea acestora.
Articolul 2
1. Orice persoană comite o infracţiune în sensul prevederilor prezentei Convenţii, dacă acea persoană, în mod ilegal şi intenţionat:
a) deţine material radioactiv sau produce ori deţine un dispozitiv:
i. cu scopul de a provoca moartea ori vătămări corporale grave; sau
ii. cu scopul de a provoca daune importante bunurilor sau mediului;
b) foloseşte în vreun fel un material sau un dispozitiv radioactiv ori foloseşte sau
avariază o instalaţie nucleară astfel încât să se elibereze sau să existe riscul eliberării
unui material radioactiv:
i. cu scopul de a provoca moartea ori vătămări corporale grave; sau
ii. cu scopul de a provoca daune importante bunurilor ori mediului; sau
iii. cu intenţia de a constrânge o persoană fizică sau juridică, o organizaţie internaţională ori un stat să facă sau să se abţină de la o acţiune.
2. De asemenea, o persoană comite o infracţiune, dacă:
a) ameninţă, în împrejurări care indică faptul că ameninţarea este credibilă, că va
comite una dintre infracţiunile prevăzute la alin. 1 lit. b); sau
b) solicită în mod ilegal şi intenţionat material radioactiv, un dispozitiv sau o
instalaţie nucleară, prin ameninţare, în împrejurări care indică faptul că ameninţarea
este credibilă, sau prin folosirea forţei.
3. De asemenea, o persoană săvârşeşte o infracţiune, dacă aceasta comite o tentativă la una dintre infracţiunile prevăzute la alin 1.
4. De asemenea, orice persoană săvârşeşte o infracţiune, dacă:
a) participă în calitate de complice la infracţiunile prevăzute la alin. 1, 2 ori 3; sau
b) organizează comiterea sau coordonează alte persoane în vederea comiterii
uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. 1, 2 ori 3; sau
c) contribuie într-un alt mod la comiterea uneia sau a mai multor infracţiuni
prevăzute la alin. 1, 2 ori 3 de către un grup de persoane care acţionează pentru un
scop comun, dacă această contribuţie este intenţionată şi făcută fie cu scopul facilitării activităţii infracţionale generale a grupului sau pentru a servi scopurilor acestuia,
fie cunoscând intenţia grupului de a comite infracţiunea sau infracţiunile respective.
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Articolul 3
Prezenta Convenţie nu se aplică în cazul în care infracţiunea este comisă în interiorul unui singur stat, când presupusul făptuitor şi victimele infracţiunii sunt cetăţeni ai acestui stat, când presupusul făptuitor al infracţiunii se găseşte pe teritoriul
acestui stat şi niciun alt stat nu are motive să stabilească propria competenţă, conform art. 9 alin 1 sau 2, fiind înţeles că în aceste cazuri se vor aplica prevederile art.
7, 12, 14, 15, 16 şi 17, după caz.
Articolul 4
1. Nicio prevedere a prezentei Convenţii nu afectează alte drepturi, obligaţii şi
responsabilităţi ale statelor şi persoanelor prevăzute în dreptul internaţional, în special scopurile şi principiile Cartei ONU şi dreptul internaţional umanitar.
2. Activităţile desfăşurate de forţele militare în cursul unui conflict armat în înţelesul dreptului internaţional umanitar, care sunt guvernate de acest drept, precum şi
activităţile desfăşurate de forţele militare ale unui stat în exercitarea sarcinilor oficiale, în măsura în care acestea sunt guvernate de alte reguli ale dreptului internaţional,
nu intră sub incidenţa prezentei Convenţii.
3. Dispoziţiile alin. 2 nu pot fi interpretate în sensul aprobării sau acordării unui
caracter legal unor fapte ilegale ori în scopul efectuării urmăririi penale în baza altor legi.
4. Prezenta Convenţie nu se referă şi nici nu poate fi considerată ca referindu-se
în vreun mod la problematica legalităţii folosirii sau a ameninţării cu folosirea armelor nucleare de către un stat.
Articolul 5
Fiecare stat parte adoptă măsurile necesare pentru:
a) a prevedea ca infracţiuni în dreptul său intern faptele prevăzute la art. 2;
b) a stabili pentru infracţiunile respective unele pedepse corespunzătoare, care să
ţină seama de gravitatea acestor infracţiuni.
Articolul 6
Fiecare stat parte adoptă măsurile necesare, inclusiv legislaţie internă, dacă este
cazul, pentru a se asigura că actele criminale prevăzute de prezenta Convenţie, mai
ales cele concepute sau calculate pentru a provoca teroare în rândul populaţiei, al
unui grup de persoane ori al unor indivizi, nu vor putea fi justificate în nicio împrejurare prin considerente de natură politică, filozofică, ideologică, rasială, etnică, religioasă sau prin alte motive similare şi că sunt sancţionate cu pedepse proporţionale
cu gravitatea lor.

156

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

Articolul 7
1. Statele părţi trebuie să coopereze prin:
a) adoptarea tuturor măsurilor posibile, inclusiv, dacă este necesar, prin adaptarea legislaţiilor lor naţionale, pentru a preveni şi a contracara pregătirea pe teritoriul
lor a comiterii, pe teritoriul naţional sau în afara acestuia, a infracţiunilor prevăzute
la art. 2, inclusiv a măsurilor de interzicere pe teritoriul lor naţional a activităţilor
persoanelor, grupurilor ori organizaţiilor care încurajează, instigă, organizează, finanţează în cunoştinţă de cauză sau asigură cu bună ştiinţă asistenţă tehnică ori
informaţii sau participă la săvârşirea acestor infracţiuni;
b) efectuarea unui schimb de informaţii precise şi verificate, în conformitate cu
prevederile legislaţiilor lor naţionale, prin modalităţile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în acestea, şi coordonarea măsurilor administrative sau de altă natură
adoptate, după caz, pentru depistarea, prevenirea, combaterea şi cercetarea infracţiunilor prevăzute la art. 2 şi pentru instituirea procedurilor penale împotriva persoanelor suspectate de comiterea unor asemenea infracţiuni. În mod special, un stat
parte trebuie să adopte măsurile adecvate pentru a informa fără întârziere celelalte
state la care se face referire la art. 9 cu privire la comiterea infracţiunilor prevăzute la
art. 2, precum şi cu privire la pregătirile vizând comiterea unor asemenea infracţiuni
despre care a luat cunoştinţă şi să informeze, atunci când este cazul, organizaţiile
internaţionale.
2. Statele părţi trebuie să adopte măsurile adecvate, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale, pentru a proteja confidenţialitatea oricărei informaţii primite în
mod confidenţial în virtutea prezentei Convenţii de la un alt stat parte sau prin participarea la o activitate desfăşurată pentru implementarea acestei Convenţii. Dacă
statele părţi furnizează informaţii în mod confidenţial unor organizaţii internaţionale, trebuie adoptate măsuri pentru a se asigura protejarea confidenţialităţii acelor
informaţii.
3. Prevederile prezentei Convenţii nu impun statelor părţi obligaţia de a comunica informaţii pe care nu le este permis să le transmită în baza legislaţiilor lor naţionale sau a căror comunicare ar pune în pericol securitatea statului ori protecţia fizică
a materialului nuclear.
4. Statele părţi vor informa secretarul General al ONU cu privire la autorităţile
lor competente şi punctele de legătură însărcinate cu transmiterea şi primirea informaţiilor la care se face referire în prezentul articol. Secretarul General al ONU va comunica, la rândul său, informaţiile referitoare la autorităţile competente şi punctele
de legătură tuturor statelor părţi şi Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică.
Accesul la aceste autorităţi şi puncte de legătură trebuie să fie posibil în permanenţă.
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Articolul 8
În scopul prevenirii infracţiunilor care intră sub incidenţa prezentei Convenţii,
statele părţi trebuie să depună toate eforturile pentru a adopta măsurile adecvate
de asigurare a protecţiei materialelor radioactive, având în vedere recomandările şi
funcţiile relevante ale Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică.
Articolul 9
1. Fiecare stat parte trebuie să adopte toate măsurile care sunt necesare pentru
a-şi stabili competenţa asupra infracţiunilor prevăzute la art. 2, atunci când:
a) infracţiunea este comisă pe teritoriul acelui stat; sau
b) infracţiunea este comisă la bordul unei nave aflate sub pavilionul acelui stat
ori al unei aeronave care este înregistrată în baza legislaţiei acelui stat la momentul
comiterii infracţiunii; sau
c) infracţiunea este comisă de către un cetăţean al acelui stat.
2. De asemenea, fiecare stat parte poate să îşi stabilească propria competenţă
asupra oricărei infracţiuni de acest fel, atunci când:
a) infracţiunea este comisă împotriva unuia dintre cetăţenii săi; sau
b) infracţiunea este comisă împotriva unui echipament public al statului sau
unui echipament guvernamental al acelui stat în străinătate, inclusiv împotriva unei
ambasade sau altor sedii diplomatice ori consulare ale acelui stat; sau
c) infracţiunea este comisă de către o persoană apatridă care îşi are reşedinţa
obişnuită pe teritoriul acelui stat; sau
d) infracţiunea este comisă în încercarea de a constrânge acel stat să facă ori să
nu facă un act; sau
e) infracţiunea este comisă la bordul unui avion exploatat de guvernul acelui stat.
3. Cu ocazia ratificării, acceptării, aprobării sau aderării la prezenta Convenţie,
fiecare stat parte va notifica secretarului general al ONU competenţa stabilită potrivit legislaţiei naţionale şi în conformitate cu alin. 2. În caz de modificare, statul parte
îl informează imediat despre aceasta pe Secretarul General al ONU.
4. Fiecare stat parte adoptă totodată măsurile necesare pentru a-şi stabili competenţa în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la art. 2, în cazul în care autorul
presupus al infracţiunii se găseşte pe teritoriul său şi acest stat nu îl extrădează către
unul dintre statele părţi care şi-au stabilit competenţa în conformitate cu alin. 1 şi 2.
5. Prezenta Convenţie nu exclude exercitarea oricărei competenţe în materie penală, stabilită de un stat parte, în conformitate cu legislaţia naţională.
Articolul 10
1. De îndată ce primeşte informaţii că una dintre infracţiunile prevăzute la art. 2
a fost comisă sau este comisă pe teritoriul unui stat parte, sau potrivit cărora o persoană care a comis ori care se presupune că a comis o astfel de infracţiune este posibil
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să fie prezentă pe teritoriul său, statul parte în cauză va lua măsurile necesare, potrivit legislaţiei naţionale, pentru a investiga faptele care i-au fost aduse la cunoştinţă.
2. Dacă apreciază că situaţia o justifică, statul parte pe teritoriul căruia se află
autorul sau presupusul autor va lua măsurile adecvate, potrivit legislaţiei naţionale,
pentru a asigura prezenţa acelei persoane în vederea urmăririi sau extrădării.
3. Orice persoană faţă de care sunt adoptate măsurile prevăzute la alin. 2 va avea
dreptul:
a) să comunice fără întârziere cu cel mai apropiat reprezentant calificat al
statului al cărui cetăţean este ori al statului care este îndreptăţit să îi protejeze
drepturile sau, dacă acea persoană este apatridă, al statului pe teritoriul căruia acea persoană îşi are reşedinţa obişnuită;
b) să fie vizitată de un reprezentant al acelui stat;
c) să fie informată cu privire la drepturile sale prevăzute la lit. a) şi b).
4. Drepturile la care se face referire la alin. 3 vor fi exercitate în conformitate cu
legile şi reglementările statului pe teritoriul căruia se află autorul sau presupusul autor, cu condiţia ca aceste legi şi reglementări să permită deplina realizare a scopurilor
pentru care au fost prevăzute drepturile menţionate la alin. 3.
5. Prevederile alin. 3 şi 4 nu aduc atingere dreptului fiecărui stat îndreptăţit să
îşi exercite competenţa, în conformitate cu art. 9 alin. 1 lit. c) sau alin. 2 lit. c), de a
invita Comitetul Internaţional al Crucii Roşii să comunice cu presupusul autor şi să
îl viziteze pe acesta.
6. Atunci când un stat parte a reţinut o persoană, în temeiul dispoziţiilor prezentului articol, acesta va notifica imediat, în mod direct sau prin intermediul Secretarului General al ONU, statele părţi care şi-au stabilit competenţa în conformitate
cu art. 9 alin. 1 şi 2 şi, în cazul în care consideră că este necesar, orice alt stat parte
interesat, cu privire la faptul că acea persoană este reţinută şi la circumstanţele care
justifică reţinerea acelei persoane. Statul care efectuează investigaţiile prevăzute la
alin. 1 va informa imediat statele părţi asupra rezultatelor cercetărilor şi va indica
dacă intenţionează să-şi exercite jurisdicţia.
Articolul 11
1. În cazurile în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 9, statul parte pe teritoriul
căruia se găseşte autorul presupus al infracţiunii este obligat, dacă nu extrădează
acea persoană, să prezinte cazul, fără întârziere şi fără nicio excepţie, indiferent dacă
infracţiunea a fost sau nu a fost comisă pe teritoriul său, autorităţilor sale competente, pentru a exercita acţiunea penală potrivit procedurii prevăzute de legislaţia sa.
Aceste autorităţi hotărăsc în aceleaşi condiţii ca pentru orice altă infracţiune care are
caracter grav conform legislaţiei statului respectiv.
2. De fiecare dată când legislaţia internă a unui stat parte nu îi permite acestuia
să extrădeze sau să predea pe unul dintre cetăţenii săi decât cu condiţia ca acea persoană să fie trimisă înapoi pentru a-şi executa pedeapsa la care a fost condamnată
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la terminarea procesului sau procedurii pentru care extrădarea ori predarea i-a fost
cerută şi cu condiţia ca acest stat şi statul care reclamă extrădarea să accepte această
cerere şi celelalte condiţii pe care le apreciază necesare, extrădarea sau predarea condiţionată este suficientă pentru a stinge obligaţia prevăzută la alin. 1.
Articolul 12
Oricărei persoane reţinute sau împotriva căreia au fost luate alte măsuri ori au
fost efectuate proceduri, ca urmare a prevederilor prezentei Convenţii, îi vor fi asigurate un tratament echitabil, precum şi toate drepturile şi garanţiile, în conformitate
cu legislaţia statului pe teritoriul căruia se află şi cu dispoziţiile aplicabile ale dreptului internaţional, inclusiv prevederile în materia drepturilor omului.
Articolul 13
1. Infracţiunile prevăzute la art. 2 sunt considerate de plin drept ca fiind cazuri
de extrădare în toate tratatele de extrădare existente între oricare dintre statele părţi
anterior intrării în vigoare a prezentei Convenţii. Statele părţi se obligă să includă
astfel de infracţiuni care dau loc la extrădare în fiecare tratat de extrădare ce va fi
încheiat ulterior între ele.
2. Atunci când un stat parte care condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat primeşte o cerere de extrădare de la un alt stat parte faţă de care este obligat printr-un tratat privind extrădarea, statul solicitat poate să considere prezenta Convenţie
ca fiind baza juridică pentru extrădare în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la
art. 2. Extrădarea se supune celorlalte condiţii prevăzute de legislaţia statului căruia
i s-a cerut extrădarea.
3. Statele părţi care nu condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat recunosc reciproc infracţiunile prevăzute la art. 2 drept cazuri de extrădare, în condiţiile
prevăzute de legislaţia statului solicitat.
4. Dacă este necesar, infracţiunile prevăzute la art. 2 sunt considerate, în scopul
extrădării între statele părţi, ca nefiind comise exclusiv în locul în care au fost săvârşite, ci şi pe teritoriul statelor care şi-au stabilit jurisdicţia în conformitate cu art. 9
alin. 1 şi 2.
5. Prevederile tuturor înţelegerilor şi tratatelor de extrădare dintre statele părţi
cu privire la infracţiunile prevăzute la art. 2 sunt considerate ca fiind modificate între
statele părţi în măsura în care sunt incompatibile cu prezenta Convenţie.
Articolul 14
1. Statele părţi îşi acordă reciproc cea mai extinsă asistenţă în vederea efectuării
oricărei anchete, proceduri penale sau proceduri de extrădare ce vizează infracţiunile prevăzute la art. 2, inclusiv pentru obţinerea elementelor de probă care sunt
necesare scopurilor procedurii.
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2. Statele părţi îşi vor îndeplini obligaţiile care rezultă din prevederile alin. 1 în
conformitate cu tratatele sau cu alte acorduri cu privire la asistenţa judiciară reciprocă, încheiate între ele. În absenţa unor astfel de tratate sau acorduri, statele părţi îşi
acordă asistenţă în conformitate cu legislaţia lor naţională.
Articolul 15
Niciuna dintre infracţiunile prevăzute la art. 2 nu va fi considerată, în scopul
extrădării sau al asistenţei judiciare reciproce, ca infracţiune politică sau infracţiune
conexă unei infracţiuni politice ori infracţiune săvârşită din motive politice. Prin
urmare, o cerere de extrădare sau de asistenţă juridică reciprocă în cazul unei astfel
de infracţiuni nu va putea fi refuzată pentru motivul că aceasta priveşte o infracţiune
politică, o infracţiune conexă unei infracţiuni politice sau o infracţiune săvârşită din
motive politice.
Articolul 16
Nicio dispoziţie a prezentei Convenţii nu va fi interpretată ca impunând o obligaţie de extrădare sau de acordare a asistenţei judiciare reciproce, dacă statul parte solicitat are motive serioase să creadă că cererea de extrădare sau de asistenţă judiciară
vizând infracţiunile prevăzute la art. 2 a fost prezentată cu scopul de a urmări şi de a
pedepsi o persoană pe motive de rasă, religie, naţionalitate, origine etnică sau opinii
politice ori că soluţionarea acestei cereri ar aduce un prejudiciu situaţiei acestei persoane pentru oricare dintre aceste motive.
Articolul 17
1. O persoană aflată în detenţie sau care execută o pedeapsă pe teritoriul unui
stat parte şi a cărei prezenţă este necesară într-un alt stat parte în scopul de a depune mărturie, de a identifica sau de a ajuta la stabilirea faptelor în cursul cercetării şi
urmăririi penale a infracţiunilor stipulate în prezenta Convenţie poate fi transferată,
dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) persoana îşi dă liber şi în cunoştinţă de cauză consimţământul; şi
b) autorităţile competente ale ambelor state consimt la acest transfer, în condiţiile pe care acestea le consideră adecvate.
2. Pentru scopurile prezentului articol:
a) statul spre care se face transferul are puterea şi obligaţia de a ţine persoana
transferată în detenţie, în afară de cazul în care a primit o cerere sau o autorizaţie contrară din partea statului din care persoana a fost transferată;
b) statul spre care este efectuat transferul îşi îndeplineşte fără întârziere obligaţia
de a returna persoana respectivă în paza statului din care a fost transferată,
conform celor convenite în prealabil sau conform celor decise de către autorităţile competente din cele două state;
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c) statul spre care se efectuează transferul nu poate pretinde statului din care se
face transferul să angajeze o procedură de extrădare pentru ca persoana în
cauză să îi fie remisă;
d) se va lua în considerare perioada pe care persoana în cauză a petrecut-o în
detenţie în statul în care a fost transferată, în scopul computării pedepsei de
executat în statul din care a fost transferată.
3. În afară de cazul în care statul parte din care o persoană urmează să fie transferată în conformitate cu prezentul articol îşi dă acordul în acest sens, persoana respectivă, indiferent de cetăţenia pe care o are, nu va fi urmărită, deţinută sau supusă
altor restricţii privind libertatea sa de mişcare pe teritoriul statului spre care acea
persoană este transferată, în legătură cu actele sau condamnările anterioare plecării
sale de pe teritoriul statului din care acea persoană a fost transferată.
Articolul 18
1. Dacă un stat parte a preluat sau deţine controlul asupra unor materiale radioactive, dispozitive sau instalaţii nucleare, după comiterea uneia dintre infracţiunile
stipulate la art. 2, acesta trebuie:
a) să ia măsurile necesare pentru ca materialele radioactive, dispozitivele sau instalaţiile nucleare să fie neutralizate;
b) să se asigure că materialul nuclear este deţinut în conformitate cu sistemul de
garanţii nucleare stabilit de Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică; şi
c) să respecte recomandările de protecţie fizică, precum şi standardele de sănătate şi securitate nucleară publicate de Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică.
2. În urma finalizării oricăror proceduri privind una dintre infracţiunile la care
se referă art. 2 sau mai devreme, dacă dreptul internaţional o cere, toate materialele
radioactive, dispozitivele sau instalaţiile nucleare vor fi restituite, după consultarea
(mai ales în legătură cu modalităţile de restituire şi depozitare) cu statele părţi implicate, statului parte căruia îi aparţin, statului parte al cărui cetăţean sau rezident este
persoana fizică ori juridică aflată în posesia unor astfel de materiale radioactive, dispozitive sau instalaţii ori statului parte de pe teritoriul căruia acestea au fost sustrase
sau obţinute în mod ilegal.
3. a) Dacă unui stat parte i se interzice, prin legislaţia naţională sau dreptul
internaţional, să restituie sau să primească astfel de materiale radioactive, dispozitive ori instalaţii nucleare sau dacă statele părţi implicate convin astfel, sub rezerva
prevederilor lit. b), statul parte care deţine materialele sau dispozitivele radioactive
ori instalaţiile nucleare va continua să ia măsurile descrise la alin. 1; astfel de materiale sau dispozitive radioactive ori instalaţii nucleare vor fi folosite doar în scopuri
paşnice;
b) Dacă este împotriva legii pentru statul parte aflat în posesia materialelor radioactive sau dispozitivelor ori instalaţiilor nucleare să le deţină, acel stat se va asi-
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gura că acestea sunt transferate, cât mai repede posibil, către un stat pentru care deţinerea lor nu este ilegală şi care, dacă este necesar, a oferit asigurări în conformitate
cu alin. 1, cu consultarea statului respectiv, cu scopul neutralizării acestora; astfel
de materiale radioactive sau dispozitive ori instalaţii nucleare vor fi folosite doar în
scopuri paşnice.
4. Dacă materialele radioactive, dispozitivele sau instalaţiile nucleare la care se
face referire la alin. 1 şi 2 nu aparţin niciunuia dintre statele părţi sau niciunui cetăţean ori rezident al unui stat parte sau nu au fost sustrase ori obţinute ilegal de
pe teritoriul unui stat parte ori dacă niciun stat nu doreşte să primească astfel de
materiale, dispozitive sau instalaţii, în baza prevederilor alin. 3, va fi luată o decizie separată cu privire la depozitarea acestor materiale, în urma consultării dintre
statele implicate şi organizaţiile internaţionale responsabile, conform alin. 3 lit. b).
5. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor alin. 1, 2, 3 şi 4 statul parte care
deţine materiale radioactive, dispozitive sau instalaţii nucleare poate solicita asistenţa şi cooperarea altor state părţi, în special statelor părţi implicate, şi a organizaţiilor internaţionale responsabile, în special Agenţiei Internaţionale pentru Energia
Atomică. Statele părţi şi organizaţiile internaţionale sunt încurajate să furnizeze tot
ajutorul posibil, respectând prevederile acestui alineat.
6. Statele părţi implicate în depozitarea şi deţinerea materialelor radioactive,
dispozitivelor sau instalaţiilor nucleare, respectând prevederile prezentului articol,
îl vor informa pe directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică în legătură cu modul în care au fost depozitate aceste materiale. Directorul
general al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică va transmite informaţia
statelor părţi.
7. În eventualitatea oricărei dispersii de material radioactiv din cauza uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 2, nicio dispoziţie a prezentului articol nu va afecta
în niciun fel regulile de drept internaţional care guvernează răspunderea pentru
daune nucleare sau alte reglementări ale dreptului internaţional.
Articolul 19
Statul parte în care a fost începută urmărirea penală împotriva autorului presupus al infracţiunii comunică rezultatul definitiv, în conformitate cu legislaţia sa sau
cu procedurile aplicabile naţionale, Secretarului General al ONU, care informează
celelalte state părţi.
Articolul 20
Statele părţi se vor consulta între ele în mod direct sau prin intermediul Secretarului General al ONU, beneficiind, dacă este necesar, şi de asistenţa organizaţiilor
internaţionale, pentru a asigura aplicarea eficientă a prezentei Convenţii.
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Articolul 21
Statele părţi trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute în prezenta Convenţie într-o manieră aflată în concordanţă cu principiile egalităţii suverane şi integrităţii teritoriale ale statelor, precum şi al neamestecului în treburile interne ale
altor state.
Articolul 22
Nicio prevedere a prezentei Convenţii nu abilitează vreun stat parte să exercite,
pe teritoriul unui alt stat parte, competenţe sau funcţii care sunt rezervate exclusiv
autorităţilor acelui stat parte prin dreptul său intern.
Articolul 23
1. Orice diferend dintre două sau mai multe state părţi privind interpretarea ori
aplicarea prezentei Convenţii şi care nu poate fi soluţionat prin negociere într-un
interval de timp rezonabil va fi supus arbitrajului la cererea unuia dintre state. Dacă
în termen de 6 luni de la data solicitării arbitrajului părţile nu cad de acord în ceea
ce priveşte organizarea acestuia, oricare dintre părţi poate supune diferendul Curţii
Internaţionale de Justiţie, depunând o cerere, în conformitate cu Statutul Curţii.
2. Oricare stat poate declara, la momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării la prezenta Convenţie, că nu se consideră obligat de prevederile
alin. 1. Celelalte state părţi nu sunt ţinute de prevederile alin. 1 faţă de orice stat parte
care a formulat o asemenea rezervă.
3. Statul care a formulat o rezervă potrivit dispoziţiilor alin. 2 o poate retrage în
orice moment prin notificarea secretarului general al ONU.
Articolul 24
1. Prezenta Convenţie va fi deschisă semnării de către toate statele de la 14 septembrie 2005 până la 31 decembrie 2006, la sediul central al ONU din New York.
2. Prezenta Convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretarul General al ONU.
3. Prezenta Convenţie va fi deschisă pentru aderare oricărui stat. Instrumentele
de aderare trebuie depuse la secretarul general al ONU.
Articolul 25
1. Prezenta Convenţie intră în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data depunerii celui de-al 22-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la Secretarul
General al ONU.
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2. Pentru fiecare stat care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la prezenta Convenţie după depunerea celui de-al 22-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare
sau aderare, aceasta va intra în vigoare în a 30-a zi de la depunerea instrumentelor
de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare de către statul în cauză.
Articolul 26
1. Orice stat parte poate propune amendamente la prezenta Convenţie. Amendamentul propus va fi înaintat depozitarului, care îl va comunica imediat tuturor
statelor părţi.
2. Dacă majoritatea statelor părţi solicită depozitarului să convoace o conferinţă
pentru studierea amendamentelor propuse, depozitarul va invita toate statele părţi
să participe la o asemenea conferinţă, care va începe nu mai devreme de 3 luni de la
transmiterea invitaţiilor.
3. În cursul conferinţei se vor depune toate eforturile pentru a se asigura că
amendamentele sunt adoptate prin consens. Dacă acest lucru nu este posibil, amendamentele pot fi adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul total al statelor
părţi. Orice amendament adoptat la conferinţă este imediat comunicat tuturor statelor părţi de către depozitar.
4. Amendamentul adoptat în conformitate cu alin. 3 va intra în vigoare pentru
fiecare stat parte care a depus instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare a
amendamentului ori de aderare la acesta, în cea de-a 30 zi de la data la care două
treimi din numărul statelor părţi au depus respectivele lor instrumente. După aceea,
amendamentul va intra în vigoare pentru fiecare stat parte în a 30-a zi de la data la
care statul în cauză a depus respectivul instrument.
Articolul 27
1. Orice stat parte poate denunţa prezenta Convenţie printr-o notificare scrisă
adresată Secretarului General al ONU.
2. Denunţarea va produce efecte după un an de la data primirii notificării de
către Secretarul General al ONU.
Articolul 28
Originalul prezentei Convenţii, ale cărui texte în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă sunt egal autentice, va fi depus la secretarul general al
ONU, care va transmite apoi copii certificate tuturor statelor.
Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în mod corespunzător în acest scop de guvernele lor, au semnat prezenta Convenţie, care a fost deschisă spre semnare la sediul
ONU de la New York, la 14 septembrie 2005.
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12. CONVENŢIA EUROPEANĂ DE EXTRĂDARE
Semnată la: Paris, 13 decembrie 1957.
Ratificată prin: Hotărârea Parlamentului RM nr.1183-XIII din 14.05.97.
În vigoare pentru RM: din 31 decembrie 1997.
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Considerând că scopul Consiliului Europei este de a înfăptui o uniune mai
strânsă între membrii săi,
Considerând că acest obiectiv poate fi atins prin încheierea de acorduri sau prin
adoptarea unei acţiuni comune în domeniul juridic,
Încredinţate că acceptarea unor reguli uniforme în materie de extrădare este de
natură a face să progreseze această operă de unificare,
Au convenit după cum urmează:
Articolul 1
Obligaţia de a extrăda
Părţile contractante se angajează să-şi predea reciproc, potrivit regulilor şi sub
condiţii determinate prin articolele următoare, persoanele care sunt urmărite pentru
o infracţiune sau căutate în vederea executării unei pedepse sau a unei măsuri de
siguranţă de către autorităţile judiciare ale părţii solicitante.
Articolul 2
Fapte care dau loc la extrădare
1. Vor da loc la extrădare faptele pedepsite de legile părţii solicitante şi ale părţii
solicitate cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu o măsură de siguranţă privativă
de libertate de cel puţin un an sau cu o pedeapsă mai severă. Când pe teritoriul părţii
solicitante a intervenit o condamnare la o pedeapsă ori când s-a aplicat o măsură de
siguranţă, sancţiunea pronunţată va trebui să fie de o durată de cel puţin 4 luni.
2. Dacă cererea de extrădare vizează mai multe fapte distincte, pedepsite fiecare
de legea părţii solicitante şi a părţii solicitate cu o pedeapsă privativă de libertate sau
cu o măsură de siguranţă privativă de libertate, dar dintre care unele nu îndeplinesc
condiţia privind durata pedepsei, partea contractantă solicitată va avea facultatea să
acorde extrădarea şi pentru acestea din urmă.
3. Orice Parte Contractantă, a cărei legislaţie nu autorizează extrădarea pentru
anumite infracţiuni vizate la paragraful 1 al prezentului articol, va putea, în ceea ce o
priveşte, să excludă aceste infracţiuni din câmpul de aplicare a Convenţiei.
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4. Orice Parte Contractantă, care doreşte să se prevaleze de facultatea prevăzută
la paragraful 3 al prezentului articol, va notifica Secretarului General al Consiliului
Europei, odată cu depunerea instrumentului său de ratificare sau de aderare, fie o
listă a infracţiunilor pentru care extrădarea este autorizată, fie o listă a infracţiunilor
pentru care extrădarea este exclusă, cu indicarea dispoziţiilor legale care autorizează
sau exclud extrădarea. Secretarul General al Consiliului Europei va comunica aceste
liste celorlalţi semnatari.
5. Dacă, ulterior, alte infracţiuni vor fi fost excluse de la extrădare prin legislaţia
unei părţi contractante, aceasta va notifica o atare excludere Secretarului General al
Consiliului Europei, care va informa despre aceasta pe ceilalţi semnatari. Această
notificare nu va produce efect decât la expirarea unui termen de 3 luni socotit de la
data primirii ei de către Secretarul General.
6. Oricare Parte Contractantă care va fi folosit facultatea prevăzută la paragrafele
4 şi 5 ale prezentului articol, va putea oricând supune aplicării prezentei Convenţii
infracţiuni care au fost excluse de la aceasta. Ea va notifica aceste modificări Secretarului General al Consiliului Europei, care le va comunica celorlalţi semnatari.
7. Oricare Parte Contractantă va putea aplica regula reciprocităţii în ceea ce
priveşte infracţiunile excluse din câmpul de aplicare a Convenţiei, în temeiul prezentului articol.
Articolul 3
Infracţiuni politice
1. Extrădarea nu se va acorda, dacă infracţiunea pentru care este cerută este considerată de partea solicitată ca infracţiune politică sau ca faptă conexă unei asemenea
infracţiuni.
2. Aceeaşi regulă se va aplica, dacă partea solicitată are motive temeinice de a
crede ca cererea de extrădare motivată printr-o infracţiune de drept comun a fost
prezentată în vederea urmăririi sau pedepsirii unei persoane pentru considerente de
rasă, de religie, de naţionalitate sau de opinii politice ori că situaţia acestei persoane
riscă să fie agravată pentru unul sau altul dintre aceste motive.
3. În aplicarea prezentei Convenţii, atentatul la viaţa unui şef de stat sau a unui
membru al familiei sale nu va fi considerat ca infracţiune politică.
4. Aplicarea prezentului articol nu va afecta obligaţiile pe care părţile le vor fi
asumat sau le vor asuma potrivit oricărei alte Convenţii internaţionale cu caracter
multilateral.
Articolul 4
Infracţiuni militare
Extrădarea motivată de infracţiuni militare care nu constituie infracţiune de
drept comun este exclusă din câmpul de aplicare a prezentei Convenţii.
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Articolul 5
Infracţiuni fiscale
În materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valutar, extrădarea se va
acorda, în condiţiile prevăzute de prezenta Convenţie, numai dacă s-a hotărât astfel
între părţile contractante pentru fiecare infracţiune sau categorie de infracţiuni.
Articolul 6
Extrădarea naţionalilor
1. a) Orice Parte Contractantă are dreptul să refuze extrădarea resortisanţilor săi.
b) Fiecare Parte Contractantă va putea, printr-o declaraţie făcută odată cu semnarea sau cu depunerea instrumentului său de ratificare sau de aderare, să definească, în ceea ce o priveşte, termenul de resortisant în înţelesul prezentei Convenţii.
c) Calitatea de resortisant se va aprecia la data hotărârii asupra extrădării. Totuşi,
dacă această calitate nu este recunoscută decât între data hotărârii şi data avută în
vedere pentru predare, partea solicitată vă putea, de asemenea, să se prevaleze de
dispoziţia alin. a) al prezentului paragraf.
2. Dacă partea solicitată nu-şi extrădează propriul resortisant, ea va trebui, la
cererea părţii solicitante, să supună cauza autorităţilor competente, astfel încât să se
poată exercita urmăriri judiciare, dacă este cazul. În acest scop, dosarele, informaţiile şi obiectele privind infracţiunea se vor transmite gratuit pe calea prevăzută la
paragraful 1 al art. 12. Partea solicitantă va fi informată despre rezultatul cererii sale.
Articolul 7
Locul săvârşirii infracţiunii
1. Partea solicitată va putea refuza să extrădeze persoana reclamată pentru o infracţiune care, potrivit legislaţiei sale, a fost săvârşită în totul sau în parte pe teritoriul
său, ori într-un loc asimilat teritoriului său.
2. Când infracţiunea, motivând cererea de extrădare, a fost comisă în afara teritoriului părţii solicitante, extrădarea nu va putea fi refuzată decât dacă legislaţia părţii solicitate nu autorizează urmărirea unei infracţiuni de acelaşi fel, săvârşită în afara
teritoriului său ori nu autorizează extrădarea pentru infracţiunea formând obiectul
cererii.
Articolul 8
Urmăriri în curs pentru aceleaşi fapte
O parte solicitată va putea refuza să extrădeze o persoană reclamată, dacă această persoană se află şi sub urmărirea sa pentru fapta sau faptele în legătură cu care se
cere extrădarea.
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Articolul 9
Non bis in idem
Extrădarea nu se va acorda când persoana reclamată a fost judecată definitiv de
către autorităţile competente ale părţii solicitate pentru fapta sau faptele pentru care
extrădarea este cerută. Extrădarea va putea fi refuzată, dacă autorităţile competente
ale părţii solicitate au hotărât să nu întreprindă urmăriri sau să pună capăt urmăririlor pe care le-au exercitat pentru aceeaşi faptă sau aceleaşi fapte.
Articolul 10
Prescripţia
Extrădarea nu se va acorda, dacă prescripţia acţiunii sau a pedepsei este împlinită potrivit legislaţiei fie a părţii solicitante, fie a părţii solicitate.
Articolul 11
Pedeapsa capitală
Dacă fapta pentru care se cere extrădarea este pedepsită cu pedeapsa capitală de
către legea părţii solicitante şi dacă, în atare caz, această pedeapsă nu este prevăzută
de legislaţia părţii solicitate, sau în mod normal aici nu este executată, extrădarea
nu va putea să fie acordată decât cu condiţia ca partea solicitantă să dea asigurări
considerate ca îndestulătoare de către partea solicitată că pedeapsa capitală nu se va
executa.
Articolul 12
Cererea şi actele ajutătoare
1. Cererea se va formula în scris şi va fi prezentată pe cale diplomatică. Asupra
altei căi se va putea conveni prin înţelegere directă între două sau mai multe părţi.
2. Se vor prezenta, în sprijinul cererii:
a) originalul sau copia autentică fie de pe o hotărâre de condamnare executorie,
fie de pe un mandat de arestare sau de pe orice alt act având putere egală, eliberat în
formele prescrise de legea părţii solicitante;
b) o expunere a faptelor pentru care se cere extrădarea.
Data şi locul săvârşirii lor, calificarea lor legală şi referirile la dispoziţiile legale ce
le sunt aplicabile se vor indica în modul cel mai exact posibil; şi
c) o copie de pe dispoziţiile legale aplicabile sau, dacă aceasta nu este cu putinţă, o declaraţie asupra dreptului aplicabil, precum şi semnalmentele cele mai precis
posibile ale persoanei reclamate şi orice alte informaţii de natură a determina identitatea şi naţionalitatea sa.
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Articolul 13
Informaţii suplimentare
Dacă informaţiile comunicate de partea solicitantă se dovedesc insuficiente pentru a permite părţii solicitate să pronunţe o hotărâre în aplicarea prezentei Convenţii,
această din urmă parte va cere complinirea informaţiilor necesare şi va putea fixa un
termen pentru obţinerea acestor informaţii.
Articolul 14
Regula specialităţii
1. Persoana care va fi predată nu va fi nici urmărită, nici judecată, nici deţinută
în vederea executării unei pedepse sau măsuri de siguranţă, nici supusă oricărei alte
restricţii a libertăţii sale individuale, pentru orice fapt anterior predării, altul decât
cel care a motivat extrădarea, în afară de cazurile următoare:
a) când partea care a predat-o consimte. O cerere va fi prezentată în acest scop,
însoţită de actele prevăzute la art. 12 şi de un proces-verbal judiciar consemnând declaraţiile extrădatului. Acest consimţământ se va da atunci când infracţiunea pentru
care este cerut atrage ea însăşi obligaţia de extrădare potrivit prezentei Convenţii;
b) când, având posibilitatea să o facă, persoana extrădată nu a părăsit în cele 45
de zile următoare eliberării sale definitive teritoriul părţii căreia îi fusese predată ori
dacă s-a înapoiat acolo după ce l-a părăsit.
2. Totuşi, partea solicitantă va putea lua măsurile necesare în vederea, pe de-o
parte, a unei eventuale trimiteri a persoanei de pe teritoriul său, iar pe de altă parte,
a întreruperii prescripţiei potrivit legislaţiei sale, inclusiv recurgerea la o procedură
în lipsă.
3. Când calificarea dată faptei incriminate va fi modificată în cursul procedurii,
persoana extrădată nu va fi urmărită sau judecată decât în măsura în care elementele
constitutive ale infracţiunii recalificate ar îngădui extrădarea.
Articolul 15
Reextrădarea către un al treilea stat
În afara cazului prevăzut la paragraful 1 lit. b) al art. 14, consimţământul părţii
solicitate va fi necesar spre a îngădui părţii solicitante să predea unei alte părţi sau
unui stat terţ persoana care i-a fost predată şi care ar fi căutată de cealaltă parte sau
de statul terţ pentru infracţiuni anterioare predării. Partea solicitată va putea cere
prezentarea actelor prevăzute la paragraful 2 al art. 12.
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Articolul 16
Arestarea provizorie
1. În caz de urgenţă, autorităţile competente ale părţii solicitate vor putea cere
arestarea provizorie a persoanei căutate; autorităţile competente ale părţii solicitate
vor statua asupra acestei cereri potrivit legii acestei părţi.
2. Cererea de arestare provizorie va indica existenţa unuia dintre documentele
prevăzute la paragraful 2 lit. a) al art. 12 şi va face cunoscută intenţia de a trimite o
cerere de extrădare; ea va menţiona infracţiunea pentru care se va cere extrădarea,
data şi locul unde a fost comisă, precum şi, în măsura posibilului, semnalmentele
persoanei căutate.
3. Cererea de arestare provizorie se va transmite autorităţilor competente ale
părţii solicitate fie pe cale diplomatică, fie direct prin poştă sau telegraf, fie prin Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală (Interpol), fie prin orice alt mijloc,
lăsând o urmă scrisă sau încuviinţată de partea solicitată. Autoritatea solicitantă va fi
informată neîntârziat despre urmarea dată cererii sale.
4. Arestarea provizorie va putea înceta dacă, în termen de 18 zile de la arestare,
partea solicitată nu a fost sesizată prin cererea de extrădare şi documentele menţionate la art. 12; ea nu va trebui, în nici un caz, să depăşească 40 de zile de la arestare.
Totuşi, punerea în libertate provizorie este posibilă oricând, partea solicitată având
însă de luat orice măsură pe care o va aprecia necesară spre a evita fuga persoanei
reclamate.
5. Punerea în libertate nu va fi opusă unei noi arestări şi extrădării, dacă cererea
de extrădare este primită ulterior.
Articolul 17
Concurs de cereri
Dacă extrădarea este cerută în concurs de către mai multe state, fie pentru aceeaşi faptă, fie pentru fapte diferite, partea solicitată va statua, ţinând seama de toate
împrejurările şi în mod deosebit de gravitatea şi de locul săvârşirii infracţiunilor, de
datele respective ale cererilor, de naţionalitatea persoanei reclamate şi de posibilitatea unei extrădări ulterioare către alt stat.
Articolul 18
Predarea extrădatului
1. Partea solicitată va face cunoscută părţii solicitante, pe calea prevăzută la paragraful 1 al art. 12, hotărârea sa asupra extrădării.
2. Orice respingere totală sau parţială va fi motivată.
3. În caz de acceptare, partea solicitantă va fi informată despre locul şi data
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predării, precum şi asupra duratei detenţiei executate în vederea extrădării de către
persoana reclamată.
4. Sub rezerva cazului prevăzut la paragraful 5 al prezentului articol, dacă persoana reclamată nu a fost preluată la data fixată, ea va putea fi pusă în libertate la
expirarea unui termen de 15 zile socotit de la această dată şi va fi, în orice caz, pusă
în libertate la expirarea unui termen de 30 de zile; partea solicitată va putea refuza să
o extrădeze pentru aceeaşi faptă.
5. În caz de forţă majoră care împiedică predarea sau primirea persoanei de extrădat, partea interesată va informa despre aceasta pe cealaltă parte; ambele părţi se
vor pune de acord asupra unei noi date de predare, iar dispoziţiile paragrafului 4 al
prezentului articol vor fi aplicabile.
Articolul 19
Predarea amânată sau condiţională
1. Partea solicitată va putea, după ce va fi statuat asupra cererii de extrădare, să
amâne predarea persoanei cerute, pentru a putea fi urmărită de ea însăşi, sau, dacă
persoana a fost deja condamnată, să poată executa, pe teritoriul său, o pedeapsă aplicabilă pentru un alt fapt decât acelea pentru care este cerută extrădarea.
2. În loc de a amâna predarea, partea solicitată va putea preda temporar părţii
solicitante persoana cerută, în condiţii ce vor fi determinate de comun acord între
părţi.
Articolul 20
Remiterea de obiecte
1. La cererea părţii solicitante, partea solicitată va reţine şi va remite, în măsura
permisă de legislaţia sa, obiectele:
a) care pot fi folosite ca elemente doveditoare, sau
b) care, provenind din infracţiune, au fost găsite în momentul arestării în posesia persoanei reclamate sau au fost descoperite ulterior.
2. Remiterea obiectelor vizate la paragraful 1 al prezentului articol se va efectua
chiar în cazul în care extrădarea, care a fost deja admisă, nu ar putea avea loc ca urmare a morţii sau evadării persoanei reclamate.
3. Când numitele obiecte vor fi susceptibile de reţinere sau de confiscare pe teritoriul părţii solicitate, aceasta din urmă va putea, în vederea unei proceduri penale
în curs, să le păstreze temporar sau să le remită sub condiţia restituirii.
4. Sunt, totuşi, rezervate drepturile pe care partea solicitată sau terţii le-ar fi dobândit asupra acestor obiecte. Dacă asemenea drepturi există, obiectele se vor restitui
la terminarea procesului, cât mai curând cu putinţă şi fără cheltuieli, părţii solicitate.
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Articolul 21
Tranzitul
1. Tranzitul prin teritoriul uneia dintre părţile contractante se va încuviinţa la
cerere, adresată pe calea prevăzută la paragraful 1 al art. 12, cu condiţia să nu fie vorba despre vreo infracţiune considerată de partea solicitată pentru tranzit ca având
un caracter politic ori pur militar, ţinând seama de art. 3 şi 4 ale prezentei Convenţii.
2. Tranzitul unui resortisant, în înţelesul art. 6, al ţării solicitate pentru tranzit,
va putea fi refuzat.
3. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 4 din prezentul articol, prezentarea documentelor prevăzute la paragraful 2 al art. 12 va fi necesară.
4. În cazul în care va fi folosită calea aeriană, se va face aplicarea următoarelor
dispoziţii:
a) când nu va fi prevăzută o aterizare, partea solicitantă va înştiinţa partea peste
al cărei teritoriu se va zbura şi va atesta existenţa unuia dintre documentele prevăzute la paragraful 2 lit. a) al art. 12.
În caz de aterizare forţată, această notificare va produce efectele cererii de arestare provizorie prevăzută la art. 16, iar partea solicitantă va adresa o cerere formală
de tranzit.
b) când va fi prevăzută o aterizare, partea solicitantă va adresa o cerere formală
de tranzit.
5. Totuşi, o parte va putea declara, odată cu semnarea prezentei Convenţii sau la
depunerea instrumentului său de ratificare sau de aderare, că nu va încuviinţa tranzitul unei persoane decât în aceleaşi condiţii cu cele ale extrădării sau cu unele dintre
ele. În aceste cazuri, se va putea aplica regula reciprocităţii.
6. Tranzitul persoanei extrădate nu se va efectua prin traversarea unui teritoriu
unde ar fi motive să se creadă că viaţa sau libertatea sa ar putea fi ameninţate pentru
motive legate de rasă, religie, naţionalitate sau opiniile sale politice.
Articolul 22
Procedura
În afara unor dispoziţii contrare ale prezentei Convenţii, legea părţii solicitate
este singura aplicabilă procedurii de extrădare, precum şi celei a arestării provizorii.
Articolul 23
Limbile folosite
Documentele de prezentat vor fi redactate fie în limba părţii solicitante, fie în cea
a părţii solicitate. Aceasta din urmă va putea cere o traducere în una dintre limbile
oficiale ale Consiliului Europei, la alegerea ei.
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Articolul 24
Cheltuieli
1. Cheltuielile ocazionate de extrădare pe teritoriul părţii solicitate vor fi în sarcina acestei părţi.
2. Cheltuielile ocazionate de tranzit prin teritoriul părţii solicitate pentru tranzit
vor fi în sarcina părţii solicitante.
3. În caz de extrădare, provenind de pe un teritoriu nemetropolitan al părţii
solicitate, cheltuielile ocazionate de transportul între acest teritoriu şi teritoriul metropolitan al părţii solicitante vor fi în sarcina acesteia din urmă. Aceeaşi regulă se va
aplica pentru cheltuielile ocazionate de transportul între teritoriul nemetropolitan al
părţii solicitate şi teritoriul metropolitan al acesteia.
Articolul 25
Definirea măsurilor de siguranţă
În înţelesul prezentei Convenţii, termenul măsuri de siguranţă desemnează orice măsuri privative de libertate care au fost dispuse complementar sau în substituirea
unei pedepse, prin hotărâre a unei jurisdicţii penale.
Articolul 26
Rezerve
1. Oricare Parte Contractantă va putea, odată cu semnarea prezentei Convenţii
sau cu depunerea instrumentului său de ratificare sau de aderare, sa formuleze o rezervă cu privire la una sau mai multe dispoziţii determinate ale Convenţiei.
2. Oricare Parte Contractantă care va fi formulat o rezervă o va retrage de îndată
ce împrejurările o vor permite. Retragerea se va face prin notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei.
3. O Parte Contractantă care va fi formulat o rezervă cu privire la o dispoziţie a
Convenţiei nu va putea cere aplicarea acestei dispoziţii de către o altă parte decât în
măsura în care ea însăşi o va fi acceptat.
Articolul 27
Câmpul de aplicare teritorială
1. Prezenta Convenţie se va aplica teritoriilor metropolitane ale părţii contractante.
2. Ea se va aplica, deopotrivă, în ceea ce priveşte Franţa – Algeriei şi departamentelor de dincolo de mări, iar în ceea ce priveşte Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord – Insulelor Canalului şi Insulei Man.
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3. Republica Federală Germania va putea extinde aplicarea prezentei Convenţii
Landului Berlin, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei. Acesta va notifica declaraţia celorlalte părţi.
4. Prin înţelegere directă între două sau mai multe părţi, câmpul de aplicare a
prezentei Convenţii se va putea extinde în condiţiile stipulate în această înţelegere
oricărui teritoriu al uneia dintre aceste părţi, altul decât cele vizate la paragrafele 1, 2
şi 3 ale prezentului articol şi căruia una dintre părţi îi asigură relaţiile internaţionale.
Articolul 28
Relaţii între prezenta Convenţie şi acordurile bilaterale
1. Prezenta Convenţie abrogă, în ceea ce priveşte teritoriile cărora se aplică acele
dispoziţii din tratate, Convenţii sau acorduri bilaterale care, între doua părţi contractante, guvernează materia extrădării.
2. Părţile contractante nu vor putea încheia între ele acorduri bilaterale sau multilaterale decât pentru completarea dispoziţiilor prezentei Convenţii sau pentru a
înlesni aplicarea principiilor cuprinse în aceasta.
3. Când între două sau mai multe părţi contractante extrădarea se practică în
temeiul unei legislaţii uniforme, părţile vor fi libere să-şi reglementeze raporturile
mutuale în materie de extrădare, sprijinindu-se exclusiv pe acest sistem independent
de dispoziţiile prezentei Convenţii. Acelaşi principiu va fi aplicabil între două sau
mai multe părţi contractante, având fiecare în vigoare o lege prevăzând executarea
pe teritoriul său a mandatelor de arestare emise pe teritoriul celeilalte sau celorlalte
părţi. Părţile contractante care exclud sau care vor exclude din raporturile lor mutuale aplicarea prezentei Convenţii, potrivit dispoziţiilor prezentului paragraf, urmează
să adreseze în acest scop o notificare Secretarului General al Consiliului Europei.
Acesta va comunica celorlalte părţi contractante orice notificare primită în temeiul
prevederilor prezentului paragraf.
Articolul 29
Semnarea, ratificarea, intrarea în vigoare
1. Prezenta Convenţie va rămâne deschisă spre semnare membrilor Consiliului
Europei. Ea va fi ratificată, iar instrumentele de ratificare se vor depune pe lângă
Secretarul General al Consiliului Europei.
2. Convenţia va intra în vigoare după 90 de zile de la data depunerii celui de-al
treilea instrument de ratificare.
3. Ea va intra în vigoare, faţă de oricare semnatar care o va ratifica ulterior, după
90 de zile de la depunerea instrumentului de ratificare.

177

Capitolul II. TRATATE REGIONALE

Articolul 30
Aderarea
1. Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat-nemembru al Consiliului să adere la prezenta Convenţie. Rezoluţia privind această
invitaţie urmează să primească acordul unanim al membrilor Consiliului, care au
ratificat Convenţia.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe lângă Secretarul General al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va produce efect după 90 de zile de
la depunerea sa.
Articolul 31
Denunţarea
Oricare Parte Contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, să denunţe prezenta
Convenţie, adresând o notificare Secretarului General al Consiliului Europei. Această denunţare va produce efect după 6 luni de la data primirii notificării sale de către
Secretarul General al Consiliului Europei.
Articolul 32
Notificări
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica membrilor Consiliului şi
guvernului, fiecărui stat care a aderat la prezenta Convenţie:
a) depunerea fiecărui instrument de ratificare sau de aderare;
b) data intrării în vigoare;
c) orice declaraţie făcută în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 6 şi ale
paragrafului 5 al art. 21;
d) orice rezervă formulată în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 26;
e) retragerea oricărei rezerve efectuată în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2
al art. 26;
f) orice notificare de denunţare primită în aplicarea dispoziţiilor art. 31 al prezentei Convenţii şi data la care aceasta va produce efect.
Drept pentru care subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezenta Convenţie.
Întocmită la Paris, la 13 decembrie 1957, în limbile franceză şi engleză, ambele
texte având aceeaşi valabilitate, într-un singur exemplar care se va depune în arhivele
Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va comunica o copie
certificată pentru conformitate de pe aceasta guvernelor semnatare.
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13. PROTOCOLUL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA EUROPEANĂ
DE EXTRĂDARE
Semnat la: Strasbourg, 15 octombrie 1975.
Ratificat prin: Legea RM nr.268-XV din 21.06.01.
În vigoare pentru RM: din 25 septembrie 2001.
Statele-membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol,
Văzând dispoziţiile Convenţiei europene de extrădare deschisă semnării la Paris
la 13 decembrie 1957 (numită în continuare „Convenţia”), în deosebi, articolele 3 şi
9 ale acesteia;
Considerând că este oportun să se completeze aceste articole în vederea întăririi
protecţiei comunităţii umane şi a persoanelor,
Au convenit după cum urmează:

Titlul I
Articolul 1
Pentru aplicarea articolului 3 al Convenţiei, nu vor fi considerate infracţiuni
politice:
a) crimele împotriva umanităţii prevăzute de Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid, adoptată la 9 decembrie 1948 de Adunarea generală a Naţiunilor Unite;
b) infracţiunile prevăzute în articolul 50 al Convenţiei de la Geneva din 1949
pentru îmbunătăţirea soartei răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în companie, articolul 51 al Convenţiei de la Geneva din 1949 pentru îmbunătăţirea
soartei răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor forţelor armate maritime, articolul 30 al Convenţiei de la Geneva din 1949 cu privire la tratamentul prizonierilor de război şi articolul 147 al Convenţiei de la Geneva din 1949 cu privire
la protecţia persoanelor civile în timp de război;
c) orice violări analoage ale legilor războiului în vigoare la data intrării în aplicare
a prezentului Protocol şi a cutumelor războiului existente în acel moment, care
nu sunt deja prevăzute prin dispoziţiile sus-menţionate ale Convenţiilor de la
Geneva.
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Titlul II
Articolul 2
1. Articolul 9 al Convenţiei se completează prin textul următor: „Articolul 9
original al Convenţiei alcătuind paragraful l, iar dispoziţiile de mai jos paragrafele
2, 3 şi 4:
2. Extrădarea unei persoane care a format obiectul unei judecăţi definitive întrun Stat terţ, Parte Contractantă la Convenţie, pentru fapta sau faptele în vederea
cărora cererea este prezentată nu se va acorda:
a) când menţionata judecată a pronunţat achitarea sa;
b) când pedeapsa privativă de libertate sau altă măsură aplicată:
i. a fost executată integral;
ii. a format obiectul unei graţieri sau amnistii purtând asupra totalităţii sale
sau asupra părţii neexecutate:
c) când judecătorul a constatat vinovăţia autorului infracţiunii fără să pronunţe
vreo sancţiune.
3. Totuşi, în cazurile prevăzute la paragraful 2, extrădarea va putea fi acordată:
a) dacă fapta care a dat loc judecăţii a fost comisă împotriva unei persoane, instituţii sau bun, având caracter public în Statul solicitant;
b) dacă persoana care a format obiectul judecăţii avea ea însăşi un caracter public
în Statul solicitant;
c) dacă fapta care a dat loc judecăţii a fost comisă în totul sau în parte pe teritoriul Statului solicitant sau într-un loc asimilat teritoriului său.
4. Dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 nu împiedică aplicarea dispoziţiilor naţionale
mai largi, cu privire la efectul non bis in idem legat de hotărârile judiciare pronunţate
în străinătate”.

Titlul III
Articolul 3
1. Prezentul Protocol este deschis semnării de către Statele membre ale Consiliului Europei care au semnat Convenţia. El va fi ratificat, acceptat sau aprobat.
Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aderare se vor depune pe lângă
Secretarul General al Consiliului Europei.
2. Protocolul va intra în vigoare după 90 de zile de la data depunerii celui de-al
treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
3. El va intra în vigoare faţă de oricare Stat semnatar care îl va ratifica, accepta sau
aproba ulterior, după 90 de zile de la data depunerii instrumentului său de ratificare,
de acceptare sau de aprobare.
4. Nici un Stat-membru al Consiliului Europei nu va putea ratifica, accepta sau
aproba prezentul Protocol fără ca, totodată sau anterior, să fi ratificat Convenţia.
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Articolul 4
1. Oricare Stat care a aderat la Convenţie poate adera la prezentul Protocol
după intrarea în vigoare a acestuia.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe lângă Secretarul General al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va produce efect după 90 de zile
de la data depunerii sale.
Articolul 5
1. Oricare Stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să desemneze
teritoriul sau teritoriile cărora li se aplică prezentul Protocol.
2. Oricare Stat poate, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare,
de acceptare, de aprobare sau de aderare, sau oricând mai târziu, să extindă aplicarea prezentului Protocol, prin declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului
Europei, oricărui alt teritoriu desemnat în declaraţie şi ale cărui relaţii internaţionale
le asigură sau pentru care este abilitat să stipuleze.
3. Orice declaraţie făcută în temeiul paragrafului precedent va putea fi retrasă
cât priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, în condiţiile prevăzute la
articolul 8 din prezentul Protocol.
Articolul 6
1. Oricare Stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să declare că nu
acceptă unul sau altul dintre Titlurile I sau II.
2. Oricare parte Contractată poate retrage o declaraţie formulată de ea în temeiul paragrafului precedent, pe calea unei declaraţii adresată Secretarului General al
Consiliului Europei şi care va produce efect de la data primirii sale.
3. Nici o rezervă nu este admisa faţă de dispoziţiile prezentului Protocol.
Articolul 7
Comitetul European pentru problemele Penale al Consiliului Europei va urmări
executarea prezentului Protocol şi va înlesni pe cât este nevoie reglementarea amiabilă a oricărei dificultăţi la care executarea Protocolului ar da loc.
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Articolul 8
1. Oricare Parte Contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, să denunţe prezentul Protocol adresând o notificare Secretarului General al Consiliului Europei.
2. Denuţarea va produce efect după şase luni de la data primirii notificării de
către Secretarul General.
3. Denunţarea Convenţiei atrage automat denunţarea prezentului Protocol.
Articolul 9
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica Statelor-membre ale Consiliului şi oricărui stat care a aderat la Convenţie:
a) orice semnătură
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare,de aprobarea sau
de aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului Protocol potrivit articolului său
3;
d) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor articolului 5 şi orice retragere a unei asemenea declaraţii;
e) orice declaraţie formulată în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al articolului 6;
f) retragerea oricărei declaraţii efectuate în aplicarea dispoziţiilor paragrafului
2 al articolului 6;
g) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor articolului 8 şi data la care
denunţarea va produce efect.
Drept pentru care, subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezentul Protocol. Întocmit la Strasbourg, la 15 octombrie 1975, în franceză şi în engleză, ambele texte având aceeaşi valabilitate, într-un exemplar care se va depune în
arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va comunica
o copie certificată pentru conformitate de pe acesta fiecăruia dintre Statele semnatare şi aderante.
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14. PROTOCOLUL II ADIŢIONAL LA CONVENŢIA
EUROPEANĂ DE EXTRĂDARE
Semnat la: Strasbourg, 17 martie 1978.
Ratificat prin: Legea Parlamentului RM nr.270-XV din 21.06.2001.
În vigoare pentru RM: din 25 septembrie 2001.
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol,
Dornice să înlesnească aplicarea în materie de infracţiuni fiscale a Convenţiei
europene de extrădare deschisă semnării la Paris, la 13 decembrie 1957 (denumită
ma jos „Convenţia”),
Considerând de asemenea că este oportună completarea Convenţiei în anumite
alte privinţe,
Au convenit după cum urmează:

Titlul I
Articolul 1
Paragraful 2 al articolului 2 al Convenţiei se completează prin următoarea dispoziţie: „Această facultate va fi deopotrivă aplicabilă unor fapte care nu sunt pasibile
decât de o sancţiune de natură pecuniară.”

Titlul II
Articolul 2
Articolul 5 al Convenţiei se înlocuieşte prin următoarele dispoziţii: „Infracţiuni
fiscale
1. În materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valutar, extrădarea va fi
acordată între Părţile Contractante, conform dispoziţiilor Convenţiei, pentru fapte
la care corespund, potrivit legii Părţii solicitate, unei infracţiuni de aceeaşi natură.
2. Extrădarea nu va putea fi refuzată pentru motivul că legislaţia Părţii solicitate
nu impune acelaşi tip de taxe sau impozite, sau nu cuprinde acelaşi tip de reglementare în materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valutar, cu legislaţia Părţii
solicitante”.

Titlul III
Articolul 3
Convenţia se completează cu următoarele dispoziţii: „Judecarea în lipsă”
1. Când o Parte Contractantă cere unei alte Părţi Contractante extrădarea unei
persoane în vederea executării unei pedepse sau măsuri de siguranţă pronunţate
printr-o hotărâre dată în lipsă împotriva sa, Partea solicitată poate refuza extrădarea
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în acest scop, dacă, după părerea sa, procedura de judecată nu a satisfăcut minimul de drepturi de apărare recunoscute oricărei persoane învinuite de o infracţiune. Totuşi, extrădarea se va acorda, dacă Partea solicitantă dă asigurări apreciate
ca suficiente spre a garanta persoanei a cărei extrădare este cerută dreptul la o nouă
procedură de judecată care să-i salvgardeze drepturile la apărare. Această hotărâre
îndreptăţeşte Partea solicitantă, fie să execute judecata în cauză, dacă cel condamnat
nu se împotriveşte fie să urmărească pe extrădat în cazul contrariu.
2. Când Partea solicitată comunică persoanei a cărei extrădare este cerută hotărârea dată în lipsă împotriva sa, Partea solicitantă nu va considera această comunicare ca o notificare, atrăgând efecte faţă de procedura penală în acest Stat”.

Titlul IV
Articolul 4
Convenţia se completează cu următoarele dispoziţii: „Amnistie.
Extrădarea nu se va admite pentru o infracţiune acoperită de amnistie în Statul
solicitat, dacă acesta avea competenţă să urmărească această infracţiune potrivit propriei sale legi penale.”

Titlul V
Articolul 5
Paragraful 1 al articolului 12 al Convenţiei este înlocuit prin următoarele dispoziţii: „Cererea va fi formulată în scris şi adresată de Ministerul Justiţiei al Părţii
solicitante Ministerului Justiţiei al Părţii solicitate; totuşi, calea diplomatică nu se
exclude. O altă cale va putea fi convenită prin înţelegere directă între două sau mai
multe Părţi.”

Titlul VI
Articolul 6
1. Prezentul Protocol este deschis semnării de către Statele membre ale Consiliului Europei care au semnat Convenţia. El va fi supus ratificării, acceptării sau
aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare se vor depune pe
lângă Secretarul General al Consiliului Europei.
2. Protocolul va intra în vigoare după 90 de zile de la data depunerii celui de-al
treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
3. El va intra în vigoare faţă de oricare Stat semnatar care îl va ratifica, accepta sau
aproba ulterior, după 90 de zile de la o depunere a instrumentului său de ratificare,
de acceptare sau de aprobare.
4. Un Stat-membru al Consiliului Europei nu poate ratifica, accepta sau aproba
prezentul Protocol fără ca, totodată sau anterior, să fi ratificat Convenţia.
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Articolul 7
1. Oricare Stat care a aderat la Convenţie poate adera la prezentul Protocol după
intrarea în vigoare a acestuia.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe lângă Secretarul General al Consiliului al Europei, a unui instrument de aderare care va produce efect după 90 de zile
de la data depunerii sale.
Articolul 8
1. Oricare Stat poate, o dată cu semnarea sau depunerea instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să desemneze teritoriul sau teritoriile
cărora li se va aplica prezentul Protocol.
2. Oricare Stat poate, odată cu depunerea instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sau oricând ulterior, să extindă aplicarea prezentului Protocol, prin declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei,
oricărui alt teritoriu desemnat în declaraţie şi căruia îi asigură relaţiile internaţionale
sau pentru care este abilitat să stipuleze.
3. Orice declaraţie făcută în temeiul paragrafului precedent va putea fi retrasă, în
ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va produce efect după şase
luni de la data primirii notificării de către Secretarul General al Consiliului Europei.
Articolul 9
1. Rezervele formulare de un Stat privind o dispoziţie a Convenţiei se vor aplica, de asemenea, prezentului Protocol, afară dacă acest Stat nu-şi exprimă intenţia
contrară odată cu semnarea sau cu depunerea instrumentului său de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare.
2. Oricare Stat poate, odată cu semnarea sau cu depunerea instrumentului său de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să declare că îşi rezervă dreptul:
a) de a nu a accepta Titlul I;
b) de a nu accepta Titlul II sau de a-l accepta numai cât priveşte unele infracţiuni
sau categorii de infracţiuni vizate de articolul 2;
c) de a nu accepta Titlul III sau de a nu accepta decât paragraful 1 al articolului 3;
d) de a nu accepta Titlul IV;
e) de a nu accepta Titlul V.
3. Oricare Parte Contractantă care a fomrulat o rezervă în temeiul paragrafului
precedent o poate retrage prin mijlocirea unei declaraţii adresată Secretarului General al Consiliului Europei şi care va produce efect de la data primirii sale.
4. O Parte Contractantă care a aplicat prezentului Protocol o rezervă formulată
cu privire la o dispoziţie a Convenţiei sau care a formulat o rezervă cu privire la o
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dispoziţie a prezentului Protocol nu poate cere aplicarea acestei dispoziţii de către o
altă Parte Contractantă; ea poate, totuşi, dacă rezerva este parţială sau condiţională,
cere aplicarea acestei dispoziţii în măsura în care a acceptat-o.
5. Nici o altă rezervă nu se admite la dispoziţiile prezentului Protocol.
Articolul 10
Comitetul European pentru Problemele Penale al Consiliului Europei va urmări
executarea prezentului Protocol şi va înlesni pe cât este nevoie reglementarea amiabilă a oricărei dificultăţi la care executarea Protocolului ar da loc.
Articolul 11
1. Oricare Parte Contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, să denunţe prezentul Protocol, adresând o notificare Secretarului General al Consiliului Europei.
2. Denunţarea va produce efect după şase luni de la data primirii notificării de
către Secretarul General.
3. Denunţarea Convenţiei atrage automat denunţarea prezentului Protocol.
Articolul 12
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica Statelor-membre ale Consiliului şi oricărui stat care a aderat la Convenţie:
a) orice semnare a prezentului Protocol;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului Protocol, potrivit articolelor sale
6 şi 7;
d) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafelor 2 şi 3 ale articolului 8;
e) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al articolului 9;
f) orice rezervă formulată în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al articolului 9;
g) retragerea oricărei rezerve efectuate în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 3 al
articolului 9;
h) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor articolului 11 şi data de la
care denunţarea produce efect.
Drept pentru care, subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezentul Protocol.
Întocmit la Strasbourg, la 17 martie 1978, în franceză şi în engleză, ambele texte
având aceeaşi valabilitate, într-un singur exemplar, care se va depune în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va comunica o copie certificată pentru conformitate de pe acesta fiecăruia dintre Statele semnatare şi aderante.
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15. CONVENŢIA EUROPEANĂ DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ
ÎN MATERIE PENALĂ
Semnată la: Strasbourg, 20 aprilie 1959.
Ratificată prin: Hotărârea Parlamentului RM nr.1332-XIII din 26.09.97.
În vigoare pentru RM: din 5 mai 1998.
Preambul
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Considerând că scopul Consiliului Europei este acela de a realiza o uniune mai
strânsă între membrii săi,
Convinse că adoptarea unor reguli comune în domeniul asistenţei judiciare în
materie penală este de natură să atingă acest obiectiv,
Considerând că asistenţa judiciară este o materie conexă celei a extrădării care
a făcut deja obiectul unei Convenţii din data de 13 decembrie 1957,
Au considerat după cum urmează:

Titlul I
Dispoziţii generale
Articolul 1
1. Părţile Contractante se angajează să-şi acorde reciproc, potrivit dispoziţiilor
prezentei Convenţii, asistenţa judiciară cea mai amplă cu putinţă în orice procedură
privitoare la infracţiuni a căror reprimare este, în momentul solicitării asistenţei, de
competenţa autorităţilor judiciare ale părţii solicitante.
2. Prezenta Convenţie nu se aplică nici executării hotărârilor de arestare şi de
condamnări, nici infracţiunilor militare care nu constituie infracţiuni de drept comun.
Articolul 2
Asistenţa judiciară va putea fi refuzată:
a) dacă cererea se referă la infracţiuni considerate de partea solicitată fie ca infracţiuni politice, fie ca infracţiuni conexe la infracţiuni politice, fie ca infracţiuni
fiscale;
b) dacă partea solicitată consideră că îndeplinirea cererii este de natură să aducă
atingere suveranităţii, securităţii, ordinii publice sau altor interese esenţiale ale ţării
sale.
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Titlul II
Comisiile rogatorii
Articolul 3
1. Partea solicitată va exercuta, în formele prevăzute de legislaţia sa, comisiile
rogatorii referitoare la o cauză penală, care îi vor fi adresate de către autorităţile judiciare ale părţii solicitante şi care au ca obiect îndeplinirea actelor de urmărire sau
comunicarea mijloacelor materiale de probă, dosarelor sau documentelor.
2. Dacă partea solicitantă doreşte ca martorii sau experţii să depună jurământ,
ea va cere aceasta în mod expres, iar partea solicitată va da curs solicitării, dacă legea
sa nu se opune.
3. Partea solicitată va putea să transmită numai copii sau fotocopii certificate
conforme de pe dosarele sau documentele cerute. Totuşi, dacă Partea solicitantă cere
în mod expres comunicarea originalelor, se va da curs acestei cereri în măsura posibilului.
Articolul 4
Dacă partea solicitantă o cere în mod expres, partea solicitată o va informa despre data şi locul executării comisiei rogatorii. Autorităţile şi persoanele în cauză vor
putea să asiste la executarea cererii, dacă partea solicitată consimte la aceasta.
Articolul 5
1. Oricare Parte Contractantă, în momentul semnării prezentei Convenţii sau al
depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, va putea, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să-şi rezerve dreptul de
a supune executarea comisiilor rogatorii privitoare la percheziţii sau la sechestre de
obiecte uneia sau mai multora dintre următoarele condiţii:
a) infracţiunea care motivează comisia rogatorie trebuie să fie sancţionabilă
potrivit legii părţii solicitate;
b) infracţiunea care motivează comisia rogatorie trebuie să fie susceptibilă a da
loc la extrădare în ţara solicitată;
c) îndeplinirea comisiei rogatorii trebuie să fie compatibilă cu legea părţii solicitate.
2. Dacă o Parte Contractantă a făcut o declaraţie conformă paragrafului 1 al
prezentului articol, orice altă Parte va putea aplica regula reciprocităţii.
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Articolul 6
1. Partea solicitată va putea amâna remiterea obiectelor, dosarelor sau documentelor ale căror comunicare este cerută, dacă acestea îi sunt necesare pentru o
procedură penală în curs.
2. Obiectele, ca şi originalele dosarelor şi documentelor, comunicate în îndeplinirea unei comisii rogatorii, vor fi restituite cât mai curând posibil de către Partea
solicitantă Părţii solicitate, afară dacă aceasta din urmă nu renunţă la ele.

Titlul III
Comunicarea actelor de procedură şi a hotărârilor judiciare –
înfăţişarea martorilor, experţilor şi a persoanelor urmărite
Articolul 7
1. Partea solicitată va proceda la comunicarea actelor de procedură şi a hotărârilor judiciare care îi vor fi transmise în acest scop de către partea solicitantă. Această
comunicare va putea fi efectuată prin simpla transmitere a actului sau hotărârii destinatarului. Dacă partea solicitantă o cere în mod expres, partea solicitată va efectua
comunicarea într-una din formele prevăzute de legislaţia sa pentru înmânări analogice sau într-o formă specială compatibilă cu această legislaţie.
2. Dovada comunicării se va face printr-o recipisă datată şi semnată de destinatar sau printr-o declaraţie a Părţii solicitate, constatând faptul, forma şi data comunicării. Unul sau celălalt dintre aceste documente va fi transmis imediat părţii solicitante. La cererea acesteia din urmă, partea solicitată va preciza dacă comunicarea
a fost făcută în conformitate cu legea sa. În cazul în care comunicarea nu s-a putut
face, partea solicitată va face cunoscut imediat motivul părţii solicitante.
3. Orice Parte Contractantă, în momentul semnării prezentei Convenţii sau al
depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, va putea cere, prin declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, ca citaţia pentru înfăţişare,
destinată unei persoane urmărite care se găseşte pe teritoriul său, să fie transmisă autorităţilor sale într-un anumit termen înainte de data fixată pentru înfăţişare. Acest
termen va fi precizat în sus-menţionata declaraţie şi nu va putea să depăşească 50
de zile. Se va ţine seama de acest termen la fixarea datei înfăţişării şi la transmiterea
citaţiei.
Articolul 8
Martorul sau expertul care nu a răspuns citaţiei de înfăţişare, a cărei comunicare
a fost cerută, nu va putea fi supus, chiar dacă citaţia va cuprinde un ordin categoric,
nici unei sancţiuni sau măsuri de constrângere, în afară de cazul când el se va duce,
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ca urmare a propriei sale voinţe, pe teritoriul părţii solicitante şi dacă aici va fi din
nou citat în mod legal.
Articolul 9
Indemnizaţiile cuvenite şi cheltuielile de transport şi de şedere rambursabile
martorului sau expertului de către Partea solicitantă vor fi calculate de la locul lor
de reşedinţă şi le vor fi acordate potrivit nivelelor cel puţin egale celor prevăzute de
tarifele şi regulamentele în vigoare în ţara în care audierea trebuie să aibă loc.
Articolul 10
1. Dacă partea solicitantă apreciază că înfăţişarea personală a unui martor sau
expert în faţa autorităţilor ei judiciare este în mod deosebit necesară, ea va face menţiune despre aceasta în cererea de înmânare a citaţiei, iar partea solicitată va invita
pe acest martor sau expert să se înfăţişeze. Partea solicitată va face cunoscut Părţii
solicitante răspunsul martorului sau expertului.
2. În cazul prevăzut la paragraful 1 al acestui articol, în cerere sau citaţie va trebui
să se menţioneze cuantumul aproximativ al indemnizaţiilor plătibile, ca şi al cheltuielilor de călătorie şi de şedere rambursabile.
3. Dacă i se prezintă o cerere în acest sens, partea solicitată va putea subscrie un
avans martorului sau expertului. Acesta se va menţiona în citaţie şi va fi rambursat
de către partea solicitantă.
Articolul 11
1. Orice persoană deţinută, a cărei înfăţişare personală în calitate de martor sau
pentru confruntare este cerută de partea solicitantă, va fi transferată temporar pe
teritoriul unde va avea loc audierea, sub condiţia înapoierii sale în termenul indicat
de către partea solicitată şi sub rezerva dispoziţiilor articolului 12 în măsura în care
acestea pot fi aplicate.
Transferarea va putea fi refuzată:
a) dacă persoana deţinută nu consimte,
b) dacă prezenţa sa este necesară într-un proces penal în curs pe teritoriul părţii
solicitate,
c) dacă transferarea sa este susceptibilă de a-i prelungi detenţia, sau
d) dacă alte consideraţii imperioase se opun transferării sale pe teritoriul părţii
solicitante.
2. În cazul prevăzut de paragraful precedent şi sub rezerva dispoziţiilor articolului 2, tranzitul pe teritoriul unui stat terţ, parte la prezenta Convenţie, al persoanei
deţinute va fi acordat la cererea, însoţită de toate documentele necesare, adresată de

190

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

Ministerul Justiţiei al părţii solicitante Ministerului Justiţiei al părţii solicitate pentru
tranzit.
Orice Parte Contractantă va putea refuza să acorde tranzitul resortisanţilor săi.
3. Persoana transferată va trebui să rămână în detenţie pe teritoriul părţii solicitante şi, dacă este cazul, pe teritoriul părţii solicitate pentru tranzit, în afară de cazul
în care partea solicitată pentru transferare nu cere punerea sa în libertate.
Articolul 12
1. Nici un martor sau expert, oricare ar fi naţionalitatea sa, care, ca urmare a unei
citaţii, se va înfăţişa în faţa autorităţilor judiciare ale părţii solicitante, nu va putea fi
nici urmărit, nici deţinut, nici supus vreunei alte restricţii a libertăţii sale individuale
pe teritoriul acestei părţi pentru fapte sau condamnări anterioare plecării sale de pe
teritoriul Părţii solicitate.
2. Nici o persoană, oricare ar fi naţionalitatea ei, citată în faţa autorităţilor judiciare ale părţii solicitante pentru a răspunde acolo de fapte pentru care ea se află sub
urmărire penală, nu va putea fi acolo nici urmărită, nici deţinută, nici supusă vreunei
alte restricţii a libertăţii sale individuale pentru fapte sau condamnări anterioare plecării sale de pe teritoriul părţii solicitate şi care nu sunt menţionate în citaţie.
3. Imunitatea prevăzută de prezentul articol va înceta dacă martorul, expertul
sau persoana urmărită, având posibilitatea să părăsească teritoriul părţii solicitante
timp de cincisprezece zile consecutive, după ce prezenţa sa nu mai era cerută de autorităţile judiciare, va rămâne, totuşi, pe acest teritoriu sau se va reîntoarce aici după
ce îl va fi părăsit.

Titlul IV
Cazierul judiciar
Articolul 13
1. Partea solicitată va comunica, în măsura în care autorităţile ei judiciare vor
putea ele însele să le obţină într-un asemenea caz, extrasele de pe cazierul judiciar şi
orice date referitoare la acesta, care îi vor fi cerute de autorităţile judiciare ale unei
Părţi Contractante, pentru o cauză penală.
2. În alte cazuri, decât cele prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol, se va
da curs unei asemenea cereri, în condiţiile prevăzute de legislaţia, alte reglementări
sau practica Părţii solicitate.
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Titlul V
Procedura
Articolul 14
1. Cererile de asistenţă vor trebui să conţină următoarele indicaţii:
a) autoritatea de la care emană cererea,
b) obiectul şi motivul cererii,
c) în măsura posibilului, identitatea şi naţionalitatea persoanei în cauză, şi
d) numele şi adresa destinatarului, dacă este cazul.
2. Comisiile rogatorii prevăzute la articolele 3, 4 şi 5 vor menţiona în plus inculparea şi vor cuprinde o prezentare sumară a faptelor.
Articolul 15
1. Comisiile rogatorii prevăzute la articolele 3, 4 şi 5 ca şi cererile prevăzute la
articolul 11 vor fi adresate de Ministerul Justiţiei al Părţii solicitante Ministerului
Justiţiei al Părţii solicitate şi vor fi înapoiate pe aceeaşi cale.
2. În caz de urgenţă, numitele comisii rogatorii vor putea fi adresate de autorităţile judiciare ale părţii solicitante direct autorităţilor judiciare ale Părţii solicitate. Ele
vor fi trimise înapoi însoţite de documentele referitoare la îndeplinirea lor pe calea
prevăzută la paragraful 1 al prezentului articol.
3. Cererile prevăzute la paragraful 1 al articolului 13 vor putea fi adresate de
către autorităţile judiciare direct serviciului competent al Părţii solicitate, iar răspunsurile vor putea fi trimise înapoi direct de către acest serviciu. Cererile prevăzute
la paragraful 2 al articolului 13 vor fi adresate de către Ministerul Justiţiei al părţii
solicitante Ministerului Justiţiei al părţii solicitate.
4. Cererile de asistenţă judiciară, altele decât cele prevăzute la paragrafele 1 şi 3
ale prezentului articol, şi mai ales cererile de investigaţii preliminare urmăririi penale, vor putea face obiectul unor comunicări directe între autorităţi judiciare.
5. În cazurile în care transmiterea directă este permisă de prezenta Convenţie, ea
se va putea efectua prin intermediul Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale
(Interpol).
6. Oricare Parte Contractantă, la momentul semnării prezentei Convenţii sau
al depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, va putea, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, fie să facă cunoscut că
toate sau anumite cereri de asistenţă judiciară vor trebui să-i fie adresate pe altă cale
decât cea prevăzută prin prezentul articol, fie să ceară, în cazul prevăzut la paragraful
2 al acestui articol, ca în acelaşi timp, să fie comunicată o copie a comisiei rogatorii
Ministerului său de Justiţie.
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7. Prevederile prezentului articol nu vor putea aduce atingere dispoziţiilor acordurilor sau înţelegerilor bilaterale în vigoare dintre Părţile Contractante, potrivit
cărora este prevăzută transmiterea directă a cererilor de asistenţă judiciară între autorităţile Părţilor.
Articolul 16
1. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2 al prezentului articol, traducerea cererii şi a documentelor anexate nu va fi solicitată.
2. Fiecare Parte Contractantă, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, va putea printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să-şi rezerve facultatea de a pretinde ca
cererile şi documentele anexe care-i sunt adresate să fie însoţite, fie de o traducere în
propria sa limbă, fie de o traducere în una din limbile oficiale ale Consiliului Europei sau în aceea din aceste limbi pe care o va indica. Celelalte Părţi vor putea aplica
regula reciprocităţii.
3. Prezentul articol nu va aduce atingere dispoziţiilor referitoare la traducerea
cererilor şi documentelor anexe conţinute de acordurile sau înţelegerile în vigoare
sau care se vor încheia între două sau mai multe Părţi Contractante.
Articolul 17
Actele şi documentele transmise în aplicarea prezentei Convenţii vor fi scutite de
orice formalităţi de legalizare.
Articolul 18
Dacă autoritatea sesizată cu o cerere de asistenţă judiciară este necompetentă
pentru a-i da curs, ea o va transmite din oficiu autorităţii competente din ţara sa şi,
în cazul în care cererea a fost adresată pe cale directă, ea va informa despre aceasta,
pe aceeaşi cale, partea solicitantă.
Articolul 19
Orice refuz de asistenţă judiciară va fi motivat.
Articolul 20
Sub rezerva dispoziţiilor articolului 10, paragraful 3, cererile de asistenţă judiciară nu vor da loc la rambursarea nici unei cheltuieli, cu excepţia acelora ocazionate
de intervenţia experţilor pe teritoriul Părţii solicitate şi de transferul persoanelor
deţinute efectuate în aplicarea articolului 11.
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Titlul VI
Denunţul în scopul urmăririi
Articolul 21
1. Orice denunţ adresat de o Parte Contractantă cu scopul urmăririi în faţa tribunalelor unei alte Părţi va face obiectul comunicărilor între Ministerele de Justiţie.
Cu toate acestea, Părţile Contractante vor putea folosi posibilitatea prevăzută la paragraful 6 al articolului 15.
2. Partea solicitată va face cunoscută urmarea dată acestui denunţ şi va transmite, dacă este cazul, copie de pe hotărârea intervenită.
3. Dispoziţiile articolului 16 se vor aplica în cazul denunţurilor prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol.

Titlul VII
Schimb de informaţii din cazierul judiciar
Articolul 22
Fiecare Parte Contractantă va da părţii interesate informaţii despre condamnările penale şi despre măsurile ulterioare care privesc pe cetăţenii acestei părţi şi
au făcut obiectul unei menţiuni în cazierul judiciar. Ministerele de Justiţie îşi vor
comunica aceste informaţii cel puţin o dată pe an. Dacă persoana în cauză este considerată ca resortisant a două sau mai multe Părţi Contractante, informaţiile vor fi
comunicate fiecărei părţi interesate, în afară de cazul în care această persoană are
naţionalitatea părţii pe teritoriul căreia a fost condamnată.

Titlul VIII
Dispoziţii finale
Articolul 23
1. Orice Parte Contractantă, în momentul semnării prezentei Convenţii sau al
depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, va putea formula o rezervă
în legătură cu una sau mai multe dispoziţii determinate ale Convenţiei.
2. Orice Parte Contractantă, care a formulat o rezervă, o va retrage de îndată ce
circumstanţele îi vor permite. Retragerea rezervelor se va face prin notificarea adresată Secretarului General al Consiliului Europei.
3. O Parte Contractantă care a formulat o rezervă în legătură cu o dispoziţie a
Convenţiei nu va putea pretinde aplicarea acelei dispoziţii de către o altă Parte, decât
în măsura în care o va accepta şi ea.
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Articolul 24
Orice Parte Contractantă, în momentul semnării prezentei Convenţii sau al
depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, va putea, prin declaraţie
adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să indice care autorităţi vor fi
considerate ca autorităţi judiciare, potrivit scopului prezentei Convenţii.
Articolul 25
1. Prezenta Convenţie se va aplica teritoriilor metropolitane ale Părţilor Contractante.
2. Ea se va aplica, de asemenea, în ceea ce priveşte Franţa – Algeriei şi departamentelor de peste mări, şi, în ceea ce priveşte Italia – teritoriului din Somalia aflat
sub administraţie italiană.
3. Republica Federală Germania va putea extinde aplicarea prezentei Convenţii
Landului Berlin printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei.
4. În ceea ce priveşte Regatul Olandei, prezenta Convenţie se va aplica teritoriului său european. Regatul va putea extinde aplicarea Convenţiei şi Antilelor Olandeze, Surinamului şi Noii-Guinee Olandeze printr-o declaraţie adresată Secretarului
General al Consiliului Europei.
5. Prin înţelegere directă între două sau mai multe Părţi Contractante, câmpul
de aplicare al prezentei Convenţii va putea fi extins, în condiţiile stipulate în acest
aranjament, oricărui teritoriu al uneia din aceste Părţi, altul decât cele menţionate la
paragrafele 1, 2, 3 şi 4 ale prezentului articol şi căruia una din Părţi îi asigură relaţiile
internaţionale.
Articolul 26
1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 7 al articolului 15 şi paragrafului 3 al
articolului 16, prezenta Convenţie abrogă, în ce priveşte teritoriile la care ea se aplică,
acele dispoziţii din tratate, Convenţii sau acorduri bilaterale care, între două Părţi
Contractante, guvernează asistenţa judiciară în materie penală.
2. Totuşi, prezenta Convenţie nu va afecta obligaţiile cuprinse în prevederile
oricărei alte Convenţii internaţionale cu caracter bilateral sau multilateral, ale căror
anumite clauze guvernează sau vor guverna, într-un domeniu determinat, asistenţa
judiciară asupra unor aspecte specifice.
3. Părţile Contractante nu vor putea încheia între ele acorduri bilaterale sau multilaterale referitoare la asistenţa judiciară în materie penală decât pentru a completa
dispoziţiile prezentei Convenţii sau pentru a facilita aplicarea principiilor conţinute
în aceasta.
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4. Când, între două sau mai multe Părţi Contractante, asistenţa judiciară în materie penală se practică pe baza unei legislaţii uniforme sau a unui regim special care
prevede aplicarea reciprocă a măsurilor de asistenţă judiciară în respectivele lor teritorii, aceste Părţi vor avea posibilitatea să reglementeze raporturile lor reciproce în
acest domeniu, bazându-se în mod exclusiv pe aceste sisteme, în pofida dispoziţiilor
prezentei Convenţii. Părţile Contractante care exclud sau vor exclude din raporturile
lor reciproce aplicarea prezentei Convenţii, în conformitate cu dispoziţiile prezentului paragraf, vor trebui să adreseze o notificare în acest scop Secretarului General al
Consiliului Europei.
Articolul 27
1. Prezenta Convenţie va rămâne deschisă semnării membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificată şi instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului.
2. Convenţia va intra în vigoare după 90 de zile de la data depunerii celui de-al
treilea instrument de ratificare.
3. Ea va intra în vigoare, în privinţa oricărui semnatar care o va ratifica ulterior,
după 90 de zile de la depunerea instrumentului său de ratificare.
Articolul 28
1. Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat-nemembru al Consiliului să adere la prezenta Convenţie. Rezoluţia conţinând această
invitaţie va trebui să primească acordul unanim al membrilor Consiliului care au
ratificat Convenţia.
2. Aderarea se va face prin depunerea, la Secretarul General al Consiliului, a
unui instrument de aderare care va produce efecte după 90 de zile de la depunerea sa.
Articolul 29
Orice Parte Contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, să denunţe prezenta
Convenţie, prin adresarea unei notificări Secretarului General al Consiliului Europei. Această denunţare va produce efecte după şase luni de la data primirii notificării
ei de către Secretarul General al Consiliului.
Articolul 30
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica membrilor Consiliului şi
Guvernului oricărui stat care a aderat la prezenta Convenţie:
a) numele semnatarilor şi depunerea oricărui instrument de ratificare sau de
aderare;
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b) data intrării în vigoare;
c) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al articolului
5, paragrafului 3 al articolului 7, paragrafului 6 al articolului 15, paragrafului
2 al articolului 16, articolului 24, paragrafelor 3 şi 4 ale articolului 25 şi paragrafului 4 al articolului 26;
d) orice rezervă formulată în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al articolului 23;
e) retragerea oricărei rezerve efectuată în aplicarea dispoziţiilor paragrafului
2 al articolului 23;
f) orice notificare de denunţare primită în aplicarea dispoziţiilor articolului
29 şi data de la care aceasta va produce efecte.
Drept pentru care, subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezenta Convenţie.
Făcută la Strasbourg, la 20 aprilie 1959, în limbile franceză şi în engleză, cele
două texte având aceeaşi valoare, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele
Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite o copie
certificată pentru conformitate de pe aceasta guvernelor semnatare şi celor care au
aderat.
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16. PROTOCOLUL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA EUROPEANĂ DE
ASISTENŢĂ JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ
Semnat la: Strasbourg, 17 martie 1978.
Ratificat prin: Legea RM nr. 150–XV din 17.05.01.
În vigoare pentru RM: din 25 septembrie 2001.
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol,
Dornice să faciliteze aplicarea în materie de infracţiuni fiscale a Convenţiei europene de asistenţă judiciară în materie penală deschisă pentru semnare la Strasbourg, la 20 aprilie 1959 (denumită în continuare „Convenţia”),
Considerând, de asemenea, că este de dorit completarea numitei Convenţii şi în
alte privinţe,
Au convenit după cum urmează:

Titlul I
Articolul 1
Părţile Contractante nu vor exercita dreptul prevăzut la articolul 2.a din Convenţie de a refuza asistenţa judiciară pentru singurul motiv că cererea se referă la o
infracţiune pe care Partea solicitată o consideră ca o infracţiune fiscală.
Articolul 2
1. În cazul în care o Parte Contractantă şi-a rezervat facultatea de a supune îndeplinirea comisiilor rogatorii în scopul de percheziţie sau sechestru de bunuri condiţiei ca infracţiunea, motivând comisia rogatorie să fie sancţionabilă după legea părţii
solicitante şi a părţii solicitate, această condiţie va fi îndeplinită în ceea ce priveşte
infracţiunile fiscale dacă infracţiunea este sancţionabilă după legea Părţii solicitante
şi corespunde unei infracţiuni de aceeaşi natură după legea Părţii solicitate.
2. Cererea nu va putea fi refuzată pentru motivul că legislaţia părţii solicitate nu
impune acelaşi tip de taxe sau impozite, sau nu conţine acelaşi tip de reglementare
în materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valutar ca legislaţia părţii
solicitante.

Titlul II
Articolul 3
Convenţia se va aplica, de asemenea:
a) notificării actelor privind executarea unei pedepse, plata unei amenzi sau
plata cheltuielilor de procedură;
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b) masurilor referitoare la suspendarea pronunţării unei pedepse sau a executării sale la liberarea condiţionată, la amânarea începerii executării pedepsei
sau la întreruperea executării sale.

Titlul ПI
Articolul 4
1. Articolul 22 din Convenţie se completează cu textul următor, articolul 22 original al Convenţiei constituind paragraful 1, iar dispoziţiile de mai jos paragraful 2:
„2. În plus, orice Parte Contractantă care a dat informaţiile de mai sus va comunica Părţii interesate, la cererea acesteia, în cazuri speciale, copie de pe hotărârile şi
măsurile respective, precum şi orice altă informaţie referitoare la acestea, pentru a-i
permite să examineze dacă ele necesită măsuri pe plan intern. Această comunicare
se va face între Ministerele de Justiţie interesate”.

Titlul IV
Articolul 5
1. Prezentul Protocol este deschis semnării Statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat Convenţia. El va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării.
Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă Secretarul General al Consiliului Europei.
2. Protocolul va intra în vigoare după 90 zile de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
3. El va intra în vigoare faţă de orice Stat semnatar care îl va ratifica, îl va accepta
sau îl va aproba ulterior după 90 de zile de la data depunerii instrumentului său de
ratificare, de acceptare sau de aprobare.
4. Un Stat-membru al Consiliului Europei nu poate ratifica, accepta sau aproba
prezentul Protocol fără să fi ratificat, simultan sau anterior, Convenţia.
Articolul 6
1. Orice Stat care a aderat la Convenţie poate adera la prezentul Protocol după
intrarea în vigoare a acestuia.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe lângă Secretarul General al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va avea efect după 90 de zile de la
data depunerii sale.
Articolul 7
1. Orice Stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să desemneze
teritoriul sau teritoriile cărora se va aplica prezentul Protocol.
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2. Orice Stat poate, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, sau în orice alt moment ulterior, să extindă aplicarea prezentului Protocol, prin declaraţie adresată Secretarului General al
Consiliului Europei, la orice alt teritoriu desemnat în declaraţie şi căruia îi asigură
relaţiile internaţionale sau pentru care este abilitat sa stipuleze.
3. Orice declaraţie făcută în temeiul paragrafului precedent va putea fi retrasă,
cu privire la orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin notificare adresată
Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect după şase luni
de la data primirii notificării de către Secretarul General al Consiliului Europei.
Articolul 8
1. Rezervele formulate de către o Parte Contractantă privind o dispoziţie a Convenţiei se vor aplica deopotrivă prezentului Protocol, afară dacă această Parte nu
exprimă intenţia contrară în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare. La fel se va proceda pentru declaraţiile tăcute în temeiul articolului 24 al Convenţiei.
2. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să declare că îşi
rezervă dreptul:
a) de a nu accepta Titlul I, sau de a-l accepta numai în ceea ce priveşte anumite
infracţiuni sau categorii de infracţiuni vizate prin articolul l, sau de a nu îndeplini comisiile rogatorii în scopuri de percheziţie sau sechestru de bunuri
în materie de infracţiuni fiscale;
b) de a nu accepta Titlul II;
c) de a nu accepta Titlul III.
3. Orice Parte Contractantă care a formulat o rezervă în temeiul paragrafului
precedent poate să o retragă pe calea unei declaraţii adresate Secretarului General al
Consiliului Europei şi care va avea efect de la data primirii sale.
4. O Parte Contractantă care a aplicat la prezentul Protocol o rezervă formulată
cu privire la o dispoziţie a Convenţiei sau care a formulat o rezervă privitoare la o
dispoziţie a prezentului Protocol nu poate pretinde să se aplice această dispoziţie de
către o altă Parte Contractantă. Totuşi, dacă rezerva este parţială sau condiţională, ea
poate pretinde aplicarea acestei dispoziţii în măsura în care a acceptat-o.
5. Nici o altă rezervă nu este admisă la dispoziţiile prezentului Protocol.
Articolul 9
Dispoziţiile prezentului Protocol nu se opun regulilor mai detaliate conţinute în
acordurile bilaterale sau multilaterale încheiate între Părţile Contractante în aplicarea articolului 26, paragraful 3, al Convenţiei.

200

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

Articolul 10
Comitetul European pentru Problemele Criminale al Consiliului Europei va urmări executarea prezentului Protocol şi va înlesni pe cât este nevoie reglementarea
amiabilă a oricărei dificultăţi la care executarea Protocolului ar da loc.
Articolul 11
1. Orice Parte Contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, să denunţe prezentul Protocol adresând o notificare despre aceasta Secretarului General al Consiliului
Europei.
2. Denunţarea va avea efect după şase luni de la data primirii notificării de către
Secretarul General.
3. Denunţarea Convenţiei atrage în mod automat denunţarea prezentului Protocol.
Articolul 12
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica Statelor membre ale Consiliului si oricărui stat care a aderat la Convenţie:
a) orice semnătură a prezentului Protocol;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului Protocol în conformitate cu articolele sale 5 şi 6;
d) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafelor 2 şi 3 ale articolului 7;
e) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului l al articolului 8;
f) orice rezervă formulată în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al articolului 8;
g) retragerea oricărei rezerve făcute în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 3 al
articolului 8;
h) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor articolului H şi data de la care
denunţarea va avea efect.
Drept pentru care, subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezentul Protocol. Făcut la Strasbourg, la 17 martie 1978, în franceză şi în engleză,
ambele texte având aceeaşi valoare, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va comunica o
copie certificată pentru conformitate de pe acesta, fiecăruia dintre statele semnatare
si aderare.
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17. PROTOCOLUL II ADIŢIONAL LA CONVENŢIA EUROPEANĂ DE
ASISTENŢĂ JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ
Adoptat la: Strasbourg, 8 noiembrie 2001.
Ratificat prin: Legea Parlamentului RM nr. 312 din 26.12.2012.
În vigoare pentru RM: din 1 decembrie 2013.
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol, dat
fiind angajamentele lor în temeiul Statutului Consiliului Europei,
Dorind să contribuie la protecţia drepturilor omului, la apărarea statului de drept
şi la susţinerea edificiului democratic al societăţii,
Considerând că este de dorit în acest sens să li se întărească capacitatea individuală şi colectivă de reacţie împotriva criminalităţii,
Decise să îmbunătăţească şi să completeze în anumite privinţe Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, încheiată la Strasbourg, la 20 aprilie
1959 (denumită în continuare Convenţie), precum şi Protocolul său adiţional, încheiat la Strasbourg, la 17 martie 1978,
Ţinând cont de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale, adoptată la Roma, la 4 noiembrie 1950, precum şi de Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981,
Au convenit după cum urmează:

Capitolul I
Articolul 1
Domeniul de aplicare
Articolul 1 din Convenţie este înlocuit cu dispoziţiile următoare:
„1. Părţile se angajează să-şi acorde reciproc, conform dispoziţiilor prezentei
Convenţii şi în cele mai scurte termene, asistenţa judiciară cea mai amplă cu putinţă
în orice procedură privitoare la infracţiuni a căror reprimare este, în momentul solicitării asistenţei, de competenţa autorităţilor judiciare ale părţii solicitante.
2. Prezenta Convenţie nu se aplică nici executării hotărârilor de arestare şi de
condamnare, nici infracţiunilor militare care nu constituie infracţiuni de drept comun.
3. Asistenţa judiciară va putea fi, de asemenea, acordată în proceduri privitoare
la fapte ce sunt pasibile de pedeapsă, conform dreptului naţional al părţii solicitante
sau al părţii solicitate, cu titlu de infracţiuni, urmărite de autorităţile administrative

202

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

a căror hotărâre poate da loc la un recurs în faţa unei instanţe competente, în special,
în materie penală.
4. Asistenţa judiciară nu va fi refuzată pentru simplul motiv că faptele respective
pot angaja răspunderea unei persoane juridice în partea solicitantă”.
Articolul 2
Prezenţa autorităţilor părţii solicitante
Articolul 4 din Convenţie este completat cu textul următor, articolul 4 devenind
paragraful 1 şi dispoziţiile următoare, paragraful 2:
„2. Cererile referitoare la prezenţa acestor autorităţi sau persoane în cauză nu
pot fi refuzate când o asemenea prezenţă tinde la executarea cererii de asistenţă de
o manieră care răspunde mai bine nevoilor părţii solicitante şi, în acest fel, permite
evitarea unor cereri de asistenţă suplimentare”.
Articolul 3
Transferarea temporară a persoanelor deţinute pe teritoriul părţii solicitante
Articolul 11 din Convenţie este înlocuit cu dispoziţiile următoare:
„1. Orice persoană deţinută, a cărei înfăţişare personală pentru urmărire, cu excepţia prezentării sale pentru judecată, este cerută de partea solicitantă, va fi transferată temporar pe teritoriul său, sub condiţia înapoierii sale în termenul indicat de
partea solicitată şi sub rezerva dispoziţiilor art. 12 din prezenta Convenţie, în măsura
în care acestea pot fi aplicate.
Transferarea va putea fi refuzată:
a) dacă persoana deţinută nu consimte;
b) dacă prezenţa sa este necesară într-un proces penal în curs pe teritoriul părţii
solicitate;
c) dacă transferarea sa este susceptibilă să îi prelungească detenţia; sau
d) dacă alte consideraţii imperioase se opun transferării sale pe teritoriul părţii
solicitante.
2. Sub rezerva dispoziţiilor art. 2 din prezenta Convenţie, într-un caz prevăzut
la paragraful 1, tranzitul persoanei deţinute pe teritoriul unui stat terţ va fi acordat
la cererea, însoţită de toate documentele necesare, adresată de Ministerul Justiţiei al
părţii solicitante Ministerului Justiţiei al părţii solicitate pentru tranzit. Orice parte
va putea să refuze acordarea tranzitului resortisanţilor săi.
3. Persoana transferată va trebui să rămână în detenţie pe teritoriul părţii solicitante şi, dacă este cazul, pe teritoriul părţii solicitate pentru tranzit, în afară de cazul
în care partea solicitată pentru transferare nu cere punerea acesteia în libertate.”
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Articolul 4
Căi de comunicare
Articolul 15 din Convenţie este înlocuit cu dispoziţiile următoare:
„1. Cererile de asistenţă judiciară, precum şi orice informaţie promptă vor fi
adresate în scris de Ministerul Justiţiei al părţii solicitante Ministerului Justiţiei al
părţii solicitate şi vor fi înapoiate pe aceeaşi cale. Totuşi, ele pot fi adresate direct de
autoritatea judiciară a părţii solicitante autorităţii judiciare a părţii solicitate şi înapoiate pe aceeaşi cale.
2. Cererile prevăzute la art. 11 din prezenta Convenţie, precum şi cele prevăzute
la art. 13 din cel de-al doilea Protocol adiţional la prezenta Convenţie vor fi adresate
în toate cazurile de Ministerul Justiţiei al părţii solicitante Ministerului Justiţiei al
părţii solicitate şi înapoiate pe aceeaşi cale.
3. Cererile de asistenţă judiciară referitoare la procedurile prevăzute la paragraful
3 al art. 1 din prezenta Convenţie pot fi, de asemenea, adresate direct de către autoritatea administrativă sau judiciară a părţii solicitante autorităţii administrative sau
judiciare a părţii solicitate, după caz, şi înapoiate pe aceeaşi cale.
4. Cererile de asistenţă judiciară formulate în temeiul art. 18 sau 19 al celui de-al
doilea Protocol adiţional la prezenta Convenţie pot fi, de asemenea, adresate de către
autoritatea competentă a părţii solicitante autorităţii competente a părţii solicitate.
5. Cererile prevăzute la paragraful 1 al art. 13 din prezenta Convenţie vor putea
fi adresate de către autorităţile judiciare direct serviciului competent al părţii solicitate şi răspunsurile vor putea fi trimise înapoi direct de către acest serviciu. Cererile
prevăzute la paragraful 2 al art. 13 din prezenta Convenţie vor fi adresate de către
Ministerul Justiţiei al părţii solicitante Ministerului Justiţiei al părţii solicitate.
6. Cererile privind copiile sentinţelor şi măsurile prevăzute la art. 4 din Protocolul adiţional la prezenta Convenţie pot fi adresate direct autorităţilor competente.
Orice Stat Contractant va putea, în orice moment, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să indice autorităţile pe care le consideră
competente, potrivit scopului prezentului paragraf.
7. În caz de urgenţă şi atunci când transmiterea directă este permisă de prezenta
Convenţie, aceasta se va putea efectua prin intermediul Organizaţiei Internaţionale
a Poliţiei Criminale (Interpol).
8. Orice parte va putea, în orice moment, prin declaraţie adresată Secretarului
General al Consiliului Europei, să îşi rezerve dreptul de a supune executarea cererilor de asistenţă judiciară sau a unora dintre ele uneia sau mai multor dintre condiţiile
următoare:
a) o copie a cererii trebuie să fie adresată autorităţii centrale astfel desemnate;
b) cererea, cu excepţia cazului când este urgentă, trebuie să fie adresată autorităţii centrale astfel desemnate;
c) în cazul transmiterii directe pentru motiv de urgenţă, o copie să fie comunicată, în acelaşi timp, Ministerului Justiţiei al acesteia;
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d) anumite cereri sau toate cererile de asistenţă judiciară trebuie să îi fie adresate
pe o altă cale decât cea prevăzută de prezentul articol.
9. Cererile de asistenţă judiciară sau orice altă comunicare în temeiul prezentei Convenţii sau al protocoalelor sale pot fi transmise prin intermediul mijloacelor
electronice de comunicaţie sau prin orice alt mijloc de telecomunicaţie, cu condiţia
ca partea solicitantă să fie pregătită să producă în orice moment, la cerere, o urmă
scrisă a expedierii, precum şi originalul. Totuşi, orice Stat Contractant poate, în orice
moment, prin declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să indice condiţiile în care este pregătit să accepte şi să răspundă cererilor primite pe cale
electronică sau prin orice alt mijloc de telecomunicaţie.
10. Prezentul articol nu va aduce atingere dispoziţiilor acordurilor sau Convenţiilor bilaterale în vigoare între părţi, care prevăd transmiterea directă a cererilor de
asistenţă judiciară între autorităţile părţilor.”
Articolul 5
Cheltuieli
Articolul 20 din Convenţie este înlocuit cu dispoziţiile următoare:
„1. Părţile nu îşi cer reciproc rambursarea cheltuielilor ce decurg din aplicarea
prezentei Convenţii sau a protocoalelor sale, cu excepţia:
a) cheltuielilor ocazionate de intervenţie a experţilor pe teritoriul părţii solicitate;
b) cheltuielilor ocazionate de transferare a persoanelor deţinute, efectuată în temeiul art. 13 sau 14 al celui de-al doilea Protocol adiţional la prezenta Convenţie sau
al art. 11 din prezenta Convenţie;
c) cheltuielilor importante sau extraordinare.
2. Totuşi, costul stabilirii legăturii video sau telefonice, costurile legate de punerea la dispoziţie a legăturii video sau telefonice pe teritoriul părţii solicitate, plata
interpreţilor pe care îi pune la dispoziţie şi indemnizaţiile plătite martorilor, precum
şi cheltuielile lor de deplasare în partea solicitată sunt rambursate de către partea
solicitantă părţii solicitate, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel.
3. Părţile se consultă pentru stabilirea condiţiilor de plată a cheltuielilor ce ar
putea fi cerute în temeiul dispoziţiilor paragrafului 1 c) al prezentului articol.
4. Dispoziţiile prezentului articol se aplică fără prejudicierea aplicării dispoziţiilor art. 10 paragraful 3 din prezenta Convenţie.”
Articolul 6
Autorităţi judiciare
Articolul 24 din Convenţie este înlocuit cu dispoziţiile următoare:
„Orice stat, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prin declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, va indica ce autorităţi vor fi considerate ca fiind
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autorităţi judiciare, potrivit scopului prezentei Convenţii. Ulterior va putea, în orice
moment şi în acelaşi mod, să schimbe termenii declaraţiei sale”.

Capitolul II
Articolul 7
Amânarea executării cererilor
1. Partea solicitată poate amâna răspunsul la o cerere, dacă faptul de a da curs
acesteia riscă să aibă o incidenţă negativă asupra unei anchete, urmăriri sau oricărei
alte proceduri conexe conduse de autorităţile sale.
2. Înainte de a refuza asistenţa sau de a o amâna, partea solicitată examinează,
eventual după consultarea părţii solicitante, dacă o poate executa parţial sau sub rezerva condiţiilor pe care le consideră necesare.
3. Orice decizie de amânare a cererii va fi motivată. Partea solicitată informează,
totodată, partea solicitantă despre motivele care fac imposibilă satisfacerea cererii de
asistenţă sau care sunt susceptibile să o întârzie în mod semnificativ.
Articolul 8
Procedura
Independent de dispoziţiile art. 3 din Convenţie, atunci când cererea prevede o
formalitate sau o procedură dată pe care o impune legislaţia părţii solicitante, chiar
dacă formalitatea sau procedura cerută nu este familiară părţii solicitate, această parte dă curs cererii în măsura în care aceasta nu este contrară principiilor sale fundamentale de drept, cu excepţia dispoziţiilor contrare ale prezentului Protocol.
Articolul 9
Audierea prin videoconferinţă
1. Dacă o persoană care se află pe teritoriul unei părţi trebuie să fie audiată ca
martor sau ca expert de către autorităţile judiciare ale altei părţi, aceasta din urmă
poate cere, dacă este inoportun sau imposibil pentru persoana care urmează a fi
audiată să compară personal pe teritoriul său, ca audierea să aibă loc prin videoconferinţă, conform paragrafelor 2-7.
2. Partea solicitată consimte la audierea prin videoconferinţă, cu condiţia ca recurgerea la această metodă să nu fie contrară principiilor sale fundamentale de drept
şi cu condiţia ca aceasta să dispună de mijloacele tehnice ce permit efectuarea audierii. Dacă partea solicitată nu dispune de mijloacele tehnice care să permită videoconferinţa, partea solicitantă poate pune la dispoziţie părţii solicitate aceste mijloace,
cu acordul acesteia din urmă.
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3. Cererile de audiere prin videoconferinţă conţin, pe lângă informaţiile indicate
la art. 14 din Convenţie, motivul pentru care nu este oportun sau nu este posibil ca
martorul sau expertul să fie prezent personal la audiere, denumirea autorităţii judiciare şi numele persoanelor care vor efectua audierea.
4. Autoritatea judiciară a părţii solicitate citează, în vederea comparării, persoana
respectivă, conform prevederilor legislaţiei sale.
5. Regulile următoare se aplică la audierea prin videoconferinţă:
a) audierea are loc în prezenţa unei autorităţi judiciare a părţii solicitate, asistată, dacă este necesar, de un interpret; această autoritate este, de asemenea,
responsabilă cu identificarea persoanei audiate şi cu respectarea principiilor
fundamentale de drept ale părţii solicitate. Dacă autoritatea judiciară a părţii
solicitate consideră că principiile fundamentale de drept ale părţii solicitate nu sunt respectate în timpul audierii, aceasta ia imediat măsurile necesare pentru a veghea ca această audiere să se desfăşoare conform principiilor
menţionate;
b) autorităţile competente ale părţii solicitante şi ale părţii solicitate convin,
eventual, asupra măsurilor referitoare la protecţia persoanei care urmează a
fi audiată;
c) audierea este efectuată direct de către autoritatea judiciară a părţii solicitante
sau sub conducerea ei, conform dreptului său intern;
d) la cererea părţii solicitante sau a persoanei ce urmează a fi audiată, partea
solicitată veghează ca această persoană să fie, dacă este necesar, asistată de
un interpret;
e) persoana care urmează a fi audiată poate invoca dreptul de a nu depune mărturie, care îi va fi recunoscut fie de legea părţii solicitate, fie de legea părţii
solicitante.
6. Fără a aduce atingere oricărei măsuri convenite în ceea ce priveşte protecţia
persoanelor, autoritatea judiciară a părţii solicitate întocmeşte la sfârşitul audierii
un proces-verbal în care se consemnează data şi locul audierii, identitatea persoanei
audiate, identităţile şi calităţile oricăror alte persoane ale părţii solicitante care au
participat la audiere, informaţii privind depunerea jurământului şi condiţiile tehnice
în care audierea s-a desfăşurat. Acest document este transmis de către autoritatea
competentă a părţii solicitate autorităţii competente a părţii solicitante.
7. Fiecare parte ia măsurile necesare pentru ca, atunci când martorii sau experţii sunt audiaţi pe teritoriul său, conform prezentului articol, şi refuză să depună
mărturie, atunci când sunt obligaţi să o facă sau când depun mărturii false, dreptul
său naţional să se aplice aşa cum s-ar aplica dacă audierea ar avea loc în cadrul unei
proceduri naţionale.
8. Părţile pot, dacă doresc, să aplice şi dispoziţiile prezentului articol, atunci când
este cazul şi cu acordul autorităţilor judiciare competente, la audierile prin videoconferinţă la care participă persoana urmărită penal sau suspectul. În acest caz, de-

Capitolul II. TRATATE REGIONALE

207

cizia de a ţine videoconferinţa şi modul în care se desfăşoară trebuie să facă obiectul
unui acord între părţile respective şi să fie conforme cu dreptul lor naţional şi cu instrumentele internaţionale în materie. Audierile la care participă persoana urmărită
penal sau suspectul nu pot avea loc decât dacă acestea consimt.
9. Orice Stat Contractant poate, în orice moment, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că nu înţelege să se prevaleze de
dreptul, prevăzut de paragraful 8, de a aplica şi dispoziţiile prezentului articol la audierile prin videoconferinţă la care participă persoana urmărită penal sau suspectul.
Articolul 10
Audierea prin conferinţă telefonică
1. Dacă o persoană care se află pe teritoriul unei părţi trebuie să fie audiată ca
martor sau expert de către autorităţile judiciare ale altei părţi, aceasta din urmă poate
cere, atunci când dreptul său naţional prevede, ajutorul primei părţi pentru ca audierea să poată avea loc prin conferinţă telefonică, conform dispoziţiilor paragrafelor
2-6.
2. O audiere nu poate avea loc prin conferinţă telefonică decât dacă martorul sau
expertul acceptă ca audierea să se efectueze prin acest mijloc.
3. Partea solicitată consimte la audierea prin conferinţă telefonică, dacă recurgerea la această metodă nu este contrară principiilor sale fundamentale de drept.
4. Cererile de audiere prin conferinţă telefonică conţin, pe lângă informaţiile prevăzute la art. 14 din Convenţie, denumirea autorităţii judiciare şi a persoanelor care
vor proceda la audiere, precum şi o declaraţie conform căreia martorul sau expertul
este dispus să ia parte la o audiere prin conferinţă telefonică.
5. Modalităţile practice de audiere sunt hotărâte de comun acord de către părţile
respective. Atunci când acceptă aceste modalităţi, partea solicitată se angajează:
a) să notifice martorului sau expertului respectiv ora şi locul audierii;
b) să vegheze la identificarea martorului sau expertului;
c) să verifice dacă martorul sau expertul acceptă audierea prin conferinţă telefonică.
6. Statul solicitat îşi poate exprima consimţământul, sub rezerva aplicării, în tot
sau în parte, a dispoziţiilor adecvate ale art. 9 paragrafele 5 şi 7.
Articolul 11
Transmiterea spontană de informaţii
1. Fără a aduce atingere propriilor investigaţii sau proceduri, autorităţile competente ale unei părţi pot, fără cerere prealabilă, să transmită autorităţilor competente
ale altei părţi informaţii obţinute în cadrul propriei lor anchete, atunci când apreciază că aceste informaţii ar putea ajuta partea destinatară să iniţieze sau să încheie
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investigaţiile ori procedurile, sau atunci când aceste informaţii ar putea conduce la
formularea de către această parte a unei cereri în temeiul Convenţiei sau al protocoalelor sale.
2. Partea care furnizează informaţia poate, conform dreptului său naţional, să
supună anumitor condiţii utilizarea sa de către partea destinatară.
3. Partea destinatară este obligată să respecte aceste condiţii.
4. Totuşi, orice Stat Contractant poate, în orice moment, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că îşi rezervă dreptul de
a nu se supune condiţiilor impuse, în temeiul dispoziţiilor paragrafului 2, de către
partea care furnizează informaţia, cu excepţia cazului în care a fost înştiinţată în prealabil despre natura informaţiei ce va fi furnizată şi a acceptat ca aceasta din urmă să
îi fie transmisă.
Articolul 12
Restituirea
1. Partea solicitată poate, la cererea părţii solicitante şi fără a aduce atingere drepturilor terţilor de bună-credinţă, să pună la dispoziţie părţii solicitante obiectele obţinute prin mijloace ilicite, în vederea restituirii proprietarului lor legitim.
2. În cadrul aplicării art. 3 şi 6 din Convenţie, partea solicitată poate renunţa fie
înainte, fie după predarea lor părţii solicitante, la trimiterea obiectelor care au fost
predate părţii solicitante, dacă acest lucru poate facilita restituirea acestor obiecte
proprietarului lor legitim. Dreptul terţilor de bună-credinţă nu este afectat.
3. În cazul în care partea solicitată renunţă la trimiterea obiectelor înainte de
predarea lor părţii solicitante, ea nu va exercita nici un drept de gaj sau alt drept de
recurs ce decurge din legislaţia fiscală sau vamală asupra acestor obiecte.
4. O renunţare efectuată conform paragrafului 2 nu afectează dreptul părţii solicitate de a percepe de la proprietarul legitim taxe sau drepturi vamale.
Articolul 13
Transferul temporar al persoanelor deţinute pe teritoriul părţii solicitate
1. În caz de acord între autorităţile competente ale părţilor respective, o parte
care a cerut o măsură de anchetă ce ar putea impune prezenţa unei persoane deţinute
pe teritoriul său poate transfera temporar această persoană pe teritoriul părţii unde
ancheta trebuie să aibă loc.
2. Acordul prevede modalităţile de transfer temporar al persoanei şi termenul
până la care trebuie să fie trimisă pe teritoriul părţii solicitante.
3. Dacă se cere ca persoana respectivă să consimtă la transferul ei, o declaraţie
de consimţământ sau o copie a acesteia este pusă fără întârziere la dispoziţie părţii
solicitate.
4. Persoana transferată va trebui să rămână în detenţie pe teritoriul părţii soli-
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citate şi, eventual, pe teritoriul părţii de tranzit, cu condiţia ca partea solicitantă a
transferului să nu ceară punerea sa în libertate.
5. Perioada de detenţie pe teritoriul părţii solicitate este dedusă din durata detenţiei pe care trebuie sau va trebui să o efectueze persoana respectivă pe teritoriul
părţii solicitante.
6. Art. 11 paragraful 2 şi art. 12 din Convenţie se aplică prin analogie.
7. Fiecare Stat Contractant poate, în orice moment, printr-o declaraţie adresată
Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că, pentru realizarea acordului prevăzut de paragraful 1, va fi cerut consimţământul prevăzut de paragraful 3 sau
că acesta va fi cerut în anumite condiţii precizate în declaraţie.
Articolul 14
Înfăţişarea personală a persoanelor condamnate şi transferate
Dispoziţiile art. 11 şi 12 din Convenţie se aplică prin analogie şi persoanelor deţinute pe teritoriul părţii solicitate, în urma transferării lor în vederea executării unei
pedepse pronunţate pe teritoriul părţii solicitante, atunci când înfăţişarea personală
în scopul revizuirii judecăţii este cerută de către partea solicitantă.
Articolul 15
Limba actelor de procedură şi a hotărârilor judiciare
1. Dispoziţiile prezentului articol se aplică oricărei cereri de predare formulată în
temeiul art. 7 din Convenţie sau al art. 3 din Protocolul său adiţional.
2. Actele de procedură şi hotărârile judiciare sunt întotdeauna predate în limba
sau în limbile în care au fost întocmite.
3. Independent de dispoziţiile art. 16 din Convenţie, dacă autoritatea de la care
emană documentele ştie sau are motive să considere că destinatarul nu cunoaşte
decât o altă limbă, documentele, sau cel puţin fragmentele cele mai importante ale
acestora, trebuie să fie însoţite de o traducere în această limbă.
4. Independent de dispoziţiile art. 16 din Convenţie, actele de procedură şi hotărârile judiciare trebuie să fie însoţite, pentru autorităţile părţii solicitate, de un scurt
sumar al conţinutului lor, tradus în limba sau în una dintre limbile acestei părţi.
Articolul 16
Remiterea pe cale poştală
1. Autorităţile judiciare competente ale oricărei părţi pot trimite direct, pe cale
poştală, acte de procedură şi hotărâri judiciare persoanelor care se află pe teritoriul
unei alte părţi.
2. Actele de procedură şi hotărârile judiciare sunt însoţite de o notă care indică
faptul că destinatarul poate obţine de la autoritatea menţionată în notă informaţii
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asupra drepturilor şi obligaţiilor privind remiterea obiectelor. Dispoziţiile paragrafului 3 al art. 15 din prezentul Protocol se aplică la această notă.
3. Dispoziţiile art. 8, 9 şi 12 din Convenţie se aplică prin analogie remiterii pe
cale poştală.
4. Dispoziţiile paragrafelor 1, 2 şi 3 ale articolului 15 din prezentul Protocol se
aplică şi remiterii pe cale poştală.
Articolul 17
Supravegherea transfrontalieră
1. Agenţii uneia dintre părţi care, în cadrul unei anchete judiciare, supraveghează
în ţara lor o persoană ce se presupune că a participat la săvârşirea unei fapte pasibile
de pedeapsă, care dă loc la extrădare, sau o persoană faţă de care sunt motive serioase
să se creadă că poate duce la identificarea sau localizarea persoanei susmenţionate
sunt autorizaţi să continue această supraveghere pe teritoriul unei alte părţi, atunci
când aceasta a autorizat supravegherea transfrontalieră pe baza unei cereri de asistenţă judiciară prezentate în prealabil. Autorizarea poate fi supusă unor condiţii.
La cerere, supravegherea va fi încredinţată agenţilor părţii pe teritoriul căreia se
efectuează.
Cererea de asistenţă judiciară menţionată la paragraful 1 trebuie să fie adresată
unei autorităţi desemnate de fiecare dintre părţi şi care este competentă să acorde sau
să transmită autorizarea cerută.
2. Atunci când, din considerente de urgenţă, autorizarea prealabilă a celeilalte
părţi nu poate fi cerută, agenţii observatori care acţionează în cadrul anchetei judiciare sunt autorizaţi să continue dincolo de frontieră supravegherea unei persoane
bănuite că a comis fapte pasibile de pedeapsă şi enumerate la paragraful 6, în condiţiile următoare:
a) trecerea frontierei va fi comunicată imediat în timpul supravegherii autorităţii părţii desemnate conform paragrafului 4, pe teritoriul căreia continuă
supravegherea;
b) o cerere de asistenţă judiciară prezentată conform paragrafului 1 şi care expune motivele ce justifică trecerea frontierei, fără autorizaţie prealabilă, va fi
transmisă fără întârziere.
Supravegherea va fi încetată imediat de partea pe teritoriul căreia are loc o cerere,
ca urmare a comunicării prevăzută la pct. a) sau a cererii prevăzută la pct. b) ori dacă
autorizaţia nu este obţinută la 5 ore după trecerea frontierei.
3. Supravegherea prevăzută la paragrafele 1 şi 2 nu se poate desfăşura decât în
condiţiile generale următoare:
a) agenţii observatori trebuie să respecte dispoziţiile prezentului articol şi dreptul părţii pe teritoriul căreia operează; ei trebuie să se supună ordinelor autorităţilor locale competente;

Capitolul II. TRATATE REGIONALE

211

b) sub rezerva situaţiilor prevăzute la paragraful 2, pe timpul supravegherii, agenţii au asupra lor un document care să ateste că le-a fost acordată permisiunea;
c) agenţii observatori trebuie să fie în măsură să justifice în orice clipă calitatea
lor oficială;
d) agenţii observatori pot purta armă de serviciu în timpul supravegherii, în
afara deciziei contrare exprese a părţii solicitate; utilizarea ei este interzisă, cu
excepţia cazului de legitimă apărare;
e) pătrunderea în domiciliul unei persoane şi în alte locuri inaccesibile publicului este interzisă;
f) agenţii observatori nu pot nici reţine, nici aresta persoana supravegheată;
g) orice operaţiune va face obiectul unui raport către autorităţile părţii pe teritoriul căreia s-a desfăşurat; înfăţişarea agenţilor observatori poate fi cerută;
h) autorităţile părţii căreia îi aparţin agenţii observatori, la cererea autorităţilor
părţii pe teritoriul căreia are loc supravegherea, contribuie la desfăşurarea în
bune condiţii a anchetei ce urmează operaţiunii la care au participat, inclusiv
la procedurile judiciare.
4. Orice parte, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului
său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prin declaraţie adresată
Secretarului General al Consiliului Europei, va indica, pe de o parte, ce agenţi şi, pe
de altă parte, ce autorităţi desemnează pentru aplicarea paragrafelor 1 şi 2. Ulterior,
orice parte poate, în orice moment şi în acelaşi mod, să schimbe elementele declaraţiei sale.
5. Părţile pot, în plan bilateral, să extindă domeniul de aplicare al prezentului
articol şi să adopte dispoziţii suplimentare pentru executarea acestuia.
6. Supravegherea, aşa cum este prevăzută la paragraful 2, nu poate avea loc decât
pentru una dintre următoarele fapte pasibile de pedeapsă:
- asasinat;
- omor;
- viol;
- incendiere voluntară;
- falsificare de monede;
- furt şi tăinuire în formă calificată;
- delapidare;
- răpire şi luare de ostatici;
- trafic de fiinţe umane;
- trafic ilegal de stupefiante şi substanţe psihotrope;
- infracţiuni referitoare la regimul legal în materie de arme şi muniţii;
- distrugere prin materii explozive;
- transport ilegal de deşeuri toxice şi dăunătoare;
- trafic de migranţi;
- abuz sexual asupra copiilor.
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Articolul 18
Livrări supravegheate
1. Fiecare parte se obligă ca, la cererea unei alte părţi, să autorizeze livrările supravegheate pe teritoriul său, în cadrul anchetelor penale referitoare la infracţiuni
care pot da loc la extrădare.
2. Decizia de a recurge la livrările supravegheate este luată în fiecare caz de către autorităţile competente ale părţii solicitate, cu respectarea dreptului naţional al
acestei părţi.
3. Livrările supravegheate se desfăşoară potrivit procedurilor prevăzute de partea
solicitată. Dreptul de a acţiona, de a conduce şi de a controla operaţiunea aparţine
autorităţilor competente ale părţii solicitate.
4. Orice parte, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului
său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prin declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, va indica autorităţile pe care le desemnează
ca fiind competente pentru aplicarea prezentului articol. Ulterior, orice parte poate, în
orice moment şi în acelaşi mod, să schimbe elementele declaraţiei sale.
Articolul 19
Anchete sub acoperire
1. Partea solicitantă şi partea solicitată pot conveni să îşi acorde asistenţă reciprocă pentru desfăşurarea de anchete penale de către agenţi sub acoperire sau sub o
identitate fictivă.
2. Autorităţile competente ale părţii solicitate decid, în fiecare caz, ce răspuns să
dea cererii, ţinând cont de legea şi de procedurile naţionale. Cele două părţi convin,
potrivit legilor şi procedurilor lor naţionale, asupra duratei anchetei sub acoperire,
modalităţilor sale concrete şi statutului juridic al agenţilor implicaţi.
3. Anchetele sub acoperire sunt efectuate conform legii şi procedurilor naţionale
ale părţii pe teritoriul căreia se desfăşoară. Părţile implicate cooperează pentru a
asigura pregătirea şi conducerea şi pentru a lua hotărâri privind securitatea agenţilor
sub acoperire sau sub identitate fictivă.
4. Orice parte, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prin declaraţie adresată Secretarului
General al Consiliului Europei, va indica autorităţile pe care le desemnează ca fiind
competente pentru aplicarea paragrafului 2. Ulterior, orice parte poate, în orice moment şi în acelaşi mod, să schimbe elementele declaraţiei sale.
Articolul 20
Echipe comune de anchetă
1. Autorităţile competente ale celor două părţi pot, de comun acord, să constituie
o echipă comună de anchetă, cu un obiectiv precis şi cu o durată limitată care poate
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fi prelungită cu acordul tuturor părţilor, pentru efectuarea anchetelor penale în una
sau mai multe dintre părţile care formează echipa. Componenţa echipei este decisă
de comun acord.
O echipă comună de anchetă poate fi creată, mai ales, când:
a) în cadrul unei proceduri conduse de o parte în vederea descoperirii unor
infracţiuni se impune efectuarea unor anchete dificile şi care implică mobilizarea unor importante mijloace, care privesc şi alte părţi;
b) mai multe părţi efectuează anchete privind infracţiuni care, având în vedere
faptele care se află la originea acestora, necesită o acţiune coordonată şi concertată în părţile în cauză.
Cererea de formare a unei echipe comune de anchetă poate fi formulată de orice
parte implicată. Echipa este formată în una dintre părţile în care ancheta trebuie să
fie efectuată.
2. În afara indicaţiilor prevăzute de dispoziţiile adecvate ale art. 14 din Convenţie, cererile de formare a unei echipe comune de anchetă cuprind propuneri referitoare la componenţa echipei.
3. Echipa comună de anchetă intervine pe teritoriul părţilor care o formează în
condiţiile generale următoare:
a) conducătorul echipei este un reprezentant al autorităţii competente – participant la anchetele penale a părţii pe teritoriul căreia intervine echipa. Conducătorul echipei acţionează în limitele competenţelor ce îi revin conform
dreptului său naţional;
b) echipa îşi desfăşoară operaţiunile în conformitate cu dreptul părţii pe teritoriul căreia intervine. Membrii echipei şi membrii detaşaţi ai echipei îşi
execută sarcinile sub responsabilitatea persoanei prevăzută la pct. a), ţinând
cont de condiţiile stabilite de propriile lor autorităţi în acordul referitor la
formarea echipei;
c) partea pe teritoriul căreia intervine echipa creează condiţiile organizatorice
necesare pentru a-i permite să acţioneze.
4. Conform prezentului articol, membrii echipei comune de anchetă care provin
din partea pe teritoriul căreia intervine echipa au calitatea de „membri”, în timp ce
membrii care provin din alte părţi decât cea pe teritoriul căreia intervine echipa au
calitatea de „membri detaşaţi”.
5. Membrii detaşaţi pe lângă echipa comună de anchetă sunt abilitaţi să fie prezenţi, atunci când sunt efectuate acte procedurale în partea de intervenţie. Totuşi,
conducătorul echipei, din motive speciale, poate decide altfel, în conformitate cu
dreptul părţii pe teritoriul căreia intervine echipa.
6. Membrii detaşaţi ai echipei comune de anchetă pot primi, conform dreptului
părţii de intervenţie, de la responsabilul de echipă sarcina de a efectua anumite acte
procedurale, cu consimţământul autorităţilor competente ale părţii de intervenţie şi
ale părţii care a procedat la detaşare.
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7. Atunci când echipa comună de anchetă urmează să efectueze acte procedurale
în una dintre părţile care au format-o, membrii detaşaţi pe lângă echipă de către acea
parte pot cere autorităţilor lor competente să efectueze actele respective. Aceste acte
sunt analizate de partea respectivă conform condiţiilor care s-ar aplica dacă ar fi cerute în cadrul unei anchete naţionale.
8. Atunci când echipa comună de anchetă are nevoie de ajutorul unei alte părţi
decât cele care au format-o sau al unui stat terţ, cererea de asistenţă poate fi adresată
de către autorităţile competente ale statului de intervenţie omologilor lor din celălalt
stat implicat, conform instrumentelor sau acordurilor potrivite.
9. Un membru detaşat pe lângă echipa comună de anchetă poate, conform dreptului său naţional şi în limitele competenţelor sale, să furnizeze echipei informaţiile
care sunt la dispoziţia părţii care l-a detaşat, în scopul derulării anchetelor penale
efectuate de echipă.
10. Informaţiile obţinute în mod obişnuit de un membru sau de un membru detaşat în cadrul participării la o echipă comună de anchetă şi care nu pot fi obţinute
în alt mod de către autorităţile competente ale părţilor implicate pot fi utilizate în
scopurile următoare:
a) în scopul pentru care a fost creată echipa;
b) pentru a descoperi, a cerceta sau a urmări alte infracţiuni, sub rezerva consimţământului prealabil al părţii unde a fost obţinută informaţia. Consimţământul nu poate fi refuzat decât în cazul în care o asemenea utilizare ar reprezenta
un pericol pentru anchetele penale conduse de partea respectivă sau pentru
care această parte ar putea refuza ajutorul;
c) pentru a preveni un pericol iminent şi serios pentru securitatea publică şi cu
respectarea dispoziţiilor pct. b), dacă ulterior este începută o anchetă penală;
d) în alte scopuri, cu condiţia ca acest lucru să fie convenit de către părţile care
au format echipa.
11. Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere altor dispoziţii sau acorduri
existente referitoare la formarea sau la intervenţia echipelor comune de anchetă.
12. În măsura în care dreptul părţilor implicate sau dispoziţiile oricărui instrument juridic aplicabil între ele o permit, pot fi încheiate acorduri pentru ca alte persoane decât reprezentanţii autorităţilor competente ale părţilor care formează echipa
comună de anchetă să ia parte la activităţile echipei. Drepturile conferite membrilor
şi membrilor detaşaţi pe lângă echipă în temeiul prezentului articol nu se aplică acestor persoane, cu excepţia dispoziţiilor contrare prevăzute explicit în acord.
Articolul 21
Răspunderea penală a funcţionarilor
În cursul operaţiunilor prevăzute la art. 17, 18, 19 şi 20 din prezentul Protocol,
funcţionarii unei părţi, alta decât partea de intervenţie, sunt asimilaţi agenţilor aces-
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teia în ceea ce priveşte infracţiunile ale căror victime ar putea fi sau pe care le-ar
comite, cu excepţia altor înţelegeri între părţi.
Articolul 22
Răspunderea civilă a funcţionarilor
1. Atunci când, conform art. 17, 18, 19 şi 20 din prezentul Protocol, funcţionarii
unei părţi se află în misiune pe teritoriul altei părţi, prima parte este răspunzătoare
de daunele pe care le produc în timpul desfăşurării misiunii, conform dreptului părţii pe teritoriul căreia aceştia acţionează.
2. Partea pe teritoriul căreia sunt produse pagubele prevăzute la paragraful 1
îşi asumă responsabilitatea reparării acestor daune în condiţiile aplicabile daunelor
cauzate de propriii agenţi.
3. Partea ai cărei funcţionari au produs daune oricui pe teritoriul unei alte părţi
rambursează integral acesteia din urmă sumele pe care le-a plătit victimelor sau celor
în drept.
4. Fără a aduce atingere exercitării drepturilor sale faţă de terţi şi cu excepţia dispoziţiilor paragrafului 3, fiecare parte va renunţa, în cazul prevăzut de paragraful 1,
să ceară unei alte părţi restituirea sumei pagubelor pe care le-a suportat.
5. Dispoziţiile prezentului articol se aplică cu condiţia ca părţile să nu fi convenit
altfel.
Articolul 23
Protecţia martorilor
Atunci când o parte formulează o cerere de asistenţă în temeiul Convenţiei sau
al unuia dintre protocoalele sale privind un martor care riscă să fie expus unei intimidări sau care are nevoie de protecţie, autorităţile competente ale părţii solicitante
şi cele ale părţii solicitate fac tot posibilul pentru a stabili împreună măsurile privind
protecţia persoanei respective, conform dreptului lor naţional.
Articolul 24
Măsuri provizorii
1. La cererea părţii solicitante, partea solicitată, în conformitate cu legea sa naţională, poate dispune măsuri provizorii în vederea conservării mijloacelor de probă,
menţinerii unei situaţii existente sau protejării intereselor juridice ameninţate.
2. Partea solicitată poate satisface o cerere parţial sau sub rezerva condiţiilor, mai
ales, prin limitarea duratei măsurilor luate.
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Articolul 25
Confidenţialitatea
Partea solicitantă poate cere părţii solicitate să vegheze ca cererea şi conţinutul ei
să rămână confidenţiale, cu excepţia cazului în care acest lucru nu este compatibil cu
satisfacerea cererii. Dacă partea solicitată nu poate respecta imperativul confidenţialităţii, ea informează fără întârziere despre acest lucru partea solicitantă.
Articolul 26
Protecţia datelor
1. Datele cu caracter personal transmise de o parte altei părţi ca urmare a satisfacerii unei cereri formulate în temeiul Convenţiei sau al unuia dintre protocoale nu
pot fi utilizate de către partea căreia îi sunt transmise:
a) decât în scopurile procedurale cărora li se aplică Convenţia sau unul dintre
protocoalele sale;
b) decât în scopuri privind alte proceduri judiciare sau administrative legate
direct de procedurile prevăzute la pct. a);
c) decât în scopul prevenirii unui pericol imediat şi serios pentru securitatea
publică.
2. Aceste date pot fi, totuşi, utilizate pentru orice alt scop, după consimţământul
prealabil fie al părţii care a transmis datele, fie al persoanei respective.
3. Orice parte poate refuza să transmită datele obţinute ca urmare a satisfacerii
unei cereri formulată în baza Convenţiei sau a unuia dintre protocoalele sale, atunci
când:
– aceste date sunt protejate de legea sa naţională; şi
– partea căreia trebuia să îi fie transmise datele nu este obligată prin Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor
cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981, numai dacă
această ultimă parte se angajează să acorde datelor aceeaşi protecţie ce le-a fost
acordată de către prima parte.
4. Orice parte care transmite datele obţinute ca urmare a satisfacerii unei cereri,
formulate în baza Convenţiei sau a unuia dintre protocoalele sale, poate cere părţii
căreia îi sunt transmise datele să o informeze asupra folosirii acestora.
5. Orice parte poate, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să ceară ca, în cadrul procedurilor pentru care ar fi putut refuza sau
limita transmiterea ori utilizarea de date cu caracter personal conform dispoziţiilor
Convenţiei sau ale unuia dintre protocoalele sale, datele cu caracter personal pe care
le transmite unei alte părţi să nu fie utilizate de aceasta din urmă în scopurile prevăzute de paragraful 1 decât cu acordul său prealabil.
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Articolul 27
Autorităţi administrative
Orice parte va putea, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să indice ce autorităţi sunt considerate autorităţi administrative în
înţelesul art. 1 paragraful 3 din Convenţie.
Articolul 28
Raporturi cu alte tratate
Dispoziţiile prezentului Protocol nu împiedică reglementarea mai detaliată prin
acorduri bilaterale sau multilaterale încheiate între părţi prin aplicarea art. 26 paragraful 3 din Convenţie.
Articolul 29
Soluţionarea amiabilă
Comitetul european pentru probleme criminale va urmări interpretarea şi aplicarea Convenţiei şi a protocoalelor sale şi va facilita soluţionarea amiabilă a oricărei
dificultăţi de aplicare.

Capitolul III
Articolul 30
Semnarea şi intrarea în vigoare
1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare de către statele-membre ale Consiliului Europei care sunt părţi la Convenţie sau care au semnat-o. El este supus ratificării, acceptării sau aprobării. Un semnatar nu poate ratifica, accepta sau aproba
prezentul Protocol fără a fi ratificat, acceptat sau aprobat, anterior ori simultan, Convenţia. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare se depun la Secretarul General al Consiliului Europei.
2. Prezentul Protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării
unei perioade de 3 luni după depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare,
de acceptare sau de aprobare.
3. Pentru orice stat semnatar care îşi va depune ulterior instrumentul său de ratificare, de acceptare sau de aprobare, prezentul Protocol va intra în vigoare în prima
zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii.
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Articolul 31
Aderare
1. Orice stat-membru care a aderat la Convenţie va putea adera la prezentul Protocol după intrarea în vigoare a acestuia.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea instrumentului de aderare la Secretarul
General al Consiliului Europei.
3. Pentru orice stat care aderă, Protocolul va intra în vigoare în prima zi a lunii
care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului
de aderare.
Articolul 32
Aplicare teritorială
1. Orice stat va putea, atunci când va semna prezentul Protocol sau va depune
instrumentul său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să specifice
teritoriul sau teritoriile asupra căruia sau cărora se va aplica prezentul Protocol.
2. Orice stat va putea, la orice dată ulterioară, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentului Protocol
oricărui alt teritoriu desemnat în această declaraţie. În privinţa acestui teritoriu Protocolul va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de
3 luni de la data primirii declaraţiei de către Secretarul General.
3. Orice altă declaraţie făcută în temeiul celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă, cu privire la orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va produce
efecte din prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data
primirii notificării de către Secretarul General.
Articolul 33
Rezerve
1. Orice rezervă formulată de o parte privind o dispoziţie a Convenţiei sau a
Protocolului său se aplică deopotrivă prezentului Protocol, în afară de cazul în care
această parte nu îşi exprimă intenţia contrară în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare. În acelaşi fel se va proceda pentru orice declaraţie făcută în privinţa sau în
temeiul unei dispoziţii a Convenţiei sau a Protocolului său.
2. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să declare că îşi
rezervă dreptul de a nu accepta, în tot sau în parte, unul sau mai multe dintre articolele: 16, 17, 18, 19 şi 20 din prezentul Protocol. Nici o altă rezervă nu este admisă.
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3. Orice stat poate retrage, în tot sau în parte, rezervele pe care le-a făcut conform
paragrafelor precedente, adresând în acest sens Secretarului General al Consiliului
Europei o declaraţie care va produce efecte de la data primirii sale.
4. Partea care a formulat o rezervă cu privire la unul dintre articolele menţionate
la paragraful 2 nu poate pretinde ca acest articol să fie aplicat de către o altă parte.
Totuşi, dacă rezerva este parţială sau condiţională, ea poate pretinde aplicarea acestui articol în măsura în care l-a acceptat.
Articolul 34
Denunţare
1. Orice parte poate, în ceea ce o priveşte, să denunţe prezentul Protocol prin
notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei.
2. Această denunţare va produce efecte din prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care Secretarul General al Consiliului Europei
a primit notificarea.
3. Denunţarea Convenţiei atrage în mod automat denunţarea prezentului Protocol.
Articolul 35
Notificări
Secretarul General al Consiliului Europei notifică statelor-membre ale Consiliului Europei şi oricărui stat care a aderat la prezentul Protocol:
a) orice semnare;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului Protocol, în conformitate cu art.
30 şi 31 din prezentul Protocol;
d) orice alte acte, declaraţii, notificări sau comunicări referitoare la prezentul
Protocol.
Drept care subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, am semnat prezentul
Protocol.
Adoptat la Strasbourg, la 8 noiembrie 2001, în limbile franceză şi engleză, ambele texte având aceeaşi valoare, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele
Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va comunica o copie
certificată pentru conformitate de pe Protocol fiecărui stat-membru al Consiliului
Europei, precum şi fiecărui stat care a aderat la Convenţie.

220

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

18. CONVENŢIA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL INFORMAŢIEI CU
PRIVIRE LA DREPTUL STRĂIN
Semnată la: Londra, 7 iunie 1968.
Ratificată prin: Legea RM nr.724 – XV din 07.12.01.
În vigoare pentru RM: din 15 iunie 2002.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Convenţii,
Considerând că scopul Consiliului Europei este acela de a realiza o uniune mai
strânsă între membrii săi;
Având convingerea că instituirea unui sistem de asistenţă internaţională menit
să faciliteze obţinerea de către autorităţile judiciare a unor informaţii despre dreptul
străin ar contribui la realizarea acestui scop,
Au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul l
Câmpul de aplicare al Convenţiei
1. Părţile Contractante se angajează să-şi furnizeze, în conformitate cu dispoziţiile prezentei Convenţii, informaţii cu privire la dreptul intern în materie civilă şi
comercială, precum şi în materie de procedură civilă şi comercială şi de organizare
judiciară.
2. Totuşi, două sau mai multe Părţi Contractante vor putea conveni să extindă câmpul de aplicare al prezentei Convenţii, în ceea ce le priveşte, şi la alte
domenii decât cele indicate în paragraful precedent. Textul acordului intervenit va
fi comunicat Secretarului General al Consiliului Europei.
Articolul 2
Organele naţionale de legătură
1. Pentru aplicarea prezentei Convenţii, fiecare Parte Contractantă va crea sau va
desemna un organ unic (în cele ce urmează „organ de primire”) care va avea drept
misiune:
a) să primească cererile de informaţii de genul celor menţionate în paragraful l
al art. l, parvenite din partea unei alte Părţi contractante;
b) să satisfacă aceste cereri, în conformitate cu art.6.
Acest organ va trebui să fie un organ ministerial sau un alt organ de stat.
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2. Fiecare Parte Contractantă va putea să creeze sau să desemneze unul sau mai
multe organe (denumite în cele ce urmează „organe de transmitere”) însărcinate să
primească cererile de informaţii parvenite din partea autorităţilor sale judiciare şi
să le transmită organului de primire competent de peste hotare. Misiunea care îi
revine organului de transmitere va putea fi încredirnţată organului de primire.
3. Fiecare Parte Contractantă va comunica Secretarului General al Consiliului Europei denumirea şi adresa organului său de primire şi, dacă e cazul, a organului sau organelor sale de transmitere.
Articolul 3
Autorităţile abilitate să formuleze cererea de informaţii
1. Cererea de informaţii trebuie să emane întotdeauna de la o autoritate judiciară, chiar dacă nu este formulată de aceasta. Cererea nu va putea fi făcută decât în
cadrul unei proceduri deja declanşate.
2. Orice Parte Contractantă va putea, în cazul în care nu şi-a creat sau nu a desemnat organe de transmitere, să indice, printr-o declaraţie adresată Secretarului
General al Consiliului Europei, care dintre autorităţile sale vor fi considerate autoritate judiciară în sensul paragrafului precedent.
3. Două sau mai multe Părţi contractante vor putea conveni să extindă, în ceea
ce le priveşte, aplicarea prezentei Convenţii şi la cererile parvenite din partea altor
autorităţi decât autorităţile judiciare. Textul acordului intervenit va fi comunicat Secretarului General al Consiliului Europei.
Articolul 4
Conţinutul cererii de informaţii
1. În cererea de informaţii se va indica autoritatea judiciară de la care emană,
precum şi natura cauzei respective. Cererea va trebui să precizeze, cât mai exact
posibil, punctele asupra cărora statului solicitat i se cer informaţii, iar în cazul în
care în statul solicitat există mai multe sisteme juridice, şi sistemul cu privire la care
se cer informaţii.
2. Cererea va fi însoţită de o expunere de fapte, necesară atât pentru o bună
înţelegere cât şi pentru formularea unui răspuns exact şi precis; la cerere vor putea fi
anexate şi copii ale unor documente, în măsura în care acestea vor fi necesare pentru
a preciza cadrul cererii.
3. Cererea se va putea referi, în mod accesoriu, şi la puncte ţinând de alte
domenii decât cele menţionate în art. l par.l, dacă acestea au legătură cu punctele
principale din cerere.
4. În cazul în care cererea nu va fi formulată de către o autoritate judiciară, ea va
trebui să fie însoţită de decizia acesteia de autorizare.
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Articolul 5
Transmiterea cererii de informaţii
Cererea de informaţii va fi adresată direct organului de primire al statului solicitat de către un organ de transmitere sau, în lipsa unui astfel de organ, de către
autoritatea judiciară de la care emană.
Articolul 6
Autorităţile abilitate să răspundă
1. Organul de primire sesizat printr-o cerere de informaţii va putea fie să formuleze el însuşi răspunsul, fie să transmită cererea unui alt organ de stat pentru
formularea răspunsului.
2. Organul de primire va putea, în cazuri speciale sau din motive legate de organizarea administrativă, să transmită cererea unui organism privat sau unui jurist
calificat care să formuleze răspunsul.
3. În cazul în care punerea în aplicare a paragrafului anterior presupune anumite cheltuieli, organul de primire, înainte de a efectua transmiterea prevăzută de
acelaşi paragraf, va indica autorităţii de la care emană cererea organismul privat sau
juriştii către care va fi transmisă cererea; în acest caz, organul de primire îi va comunica, în măsura posibilului, mărimea cheltuielilor prevăzute şi îi va cere acordul.
Articolul 7
Conţinutul răspunsului
Răspunsul va trebui să aibă scopul de a informa obiectiv şi imparţial autoritatea
solicitantă în privinţa dreptului statului solicitat, în răspuns se vor furniza, după caz,
şi texte legislative şi regulamentare sau elemente de jurisprudenţă. La răspuns se
vor anexa, atât cât va fi considerat necesar pentru o bună informare a solicitantului,
documente complementare, cum ar fi extrase din lucrări doctrinare şi „travaux preparatoires”. Răspunsul va putea fi însoţit, eventual, de comentarii explicative.
Articolul 8
Efectele răspunsului
Informaţia conţinută într-un răspuns nu leagă autoritatea judiciară de la care
emană cererea.
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Articolul 9
Comunicarea răspunsului
Răspunsul va fi adresat organului de transmitere, în cazul în care cererea a parvenit de la acesta, sau autorităţii judiciare, în cazul unei sesizări directe din partea
acesteia.
Articolul 10
Obligaţia de a răspunde
1. Organul de primire căruia i-a fost adresată o cerere de informaţii este, cu excepţiile prevăzute în art. 11, obligat să dea un răspuns, în conformitate cu dispoziţiile
art. 6.
2. În cazul în care răspunsul nu este formulat de însuşi organul de primire, acesta
va fi totuşi obligat să se îngrijească ca să fie furnizat un răspuns în condiţiile art. 12.
Articolul 11
Excepţii de la obligaţia de a răspunde
Statul solicitat poate refuza să dea un răspuns la cererea de informaţii atunci
când interesele sale sunt afectate de litigiul în legătură cu care a fost formulată cererea
sau în cazul în care consideră că răspunsul ar putea purta atingere suveranităţii sau
securităţii sale.
Articolul 12
Termenul de răspuns
Răspunsul la o cerere de informaţii va trebui formulat cât mai repede posibil.
Totuşi, dacă elaborarea răspunsului necesită mult timp, organul de primire va informa despre acest fapt autoritatea străină care 1-a sesizat, precizând, în măsura posibilului, data probabilă la care va putea fi comunicat răspunsul.
Articolul 13
Informaţii suplimentare
1. Organul de primire, precum şi organul sau persoana cărora li s-a pus în sarcină
formularea răspunsului, în conformitate cu art. 6, vor putea solicita autorităţii de la
care emană cererea informaţiile suplimentare pe care le consideră necesare în vederea elaborării răspunsului.
2. Cererea de informaţii suplimentare va fi transmisă organului de primire în
modul prevăzut de art. 9 pentru comunicarea răspunsului.
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Articolul 14
Limbile de comunicare
1. Cererea de informaţii şi anexele acesteia vor fi perfectate în limba sau în una
din limbile oficiale ale statului solicitat sau vor fi însoţite de traducerea în limba respectivă. Răspunsul va fi perfectat în limba statului solicitat.
2. Totuşi, două sau mai multe Părţi contractante vor putea conveni să deroge, în
relaţiile dintre ele, de la dispoziţiile paragrafului precedent.
Articolul 15
Cheltuieli
1. Statul solicitat nu va putea cere rambursarea taxelor sau cheltuielilor ocazionate de furnizarea răspunsului, de orice natură ar fi ele, cu excepţia cheltuielilor
la care se face referire în art. 6 paragraful 3, care vor fi suportate de statul solicitant.
2. Totuşi, două sau mai multe Părţi contractante vor putea conveni să deroge, în
relaţiile dintre ele, de la dispoziţiile paragrafului precedent.
Articolul 16
Statele federale
Într-un stat federal, funcţiile exercitate de organul de primire, în afara celor prevăzute de alineatul a. al art. 2, vor putea fi atribuite, din motive de ordin constituţional, altor organe de stat.
Articolul 17
Intrarea în vigoare a Convenţiei
1. Prezenta Convenţie este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusă acceptării sau ratificării. Instrumentele de ratificare
sau de acceptare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.
2. Convenţia va intra în vigoare după expirarea unui termen de trei luni, începând
cu data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare sau de acceptare.
3. Pentru orice stat semnatar care o va ratifica sau accepta ulterior, ea va intra în
vigoare după expirarea unui termen de trei luni de la data depunerii instrumentului
său de ratificare sau de acceptare.
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Articolul 18
Aderarea statelor care nu sunt membre ale Consiliului Europei
1. După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Comitetul Miniştrilor al
Consiliului Europei va putea invita orice stat care nu este membru al Consiliului să
adere la prezenta Convenţie.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea la Secretarul General al Consiliului Europei a unui instrument de aderare care va începe să producă efecte într-un termen
de trei luni de la data depunerii sale.
Articolul 19
Aplicare teritorială
1. Orice Parte Contractantă poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aderare, să desemneze
teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta Convenţie.
2. Orice Parte Contractantă poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau aderare, sau în orice alt
moment ulterior, să extindă aplicarea prezentei Convenţii, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, asupra oricărui alt teritoriu indicat
în declaraţie si ale cărui relaţii internaţionale ea le asigură sau pentru care este abilitata să stipuleze.
3. Orice declaraţie făcută în virtutea paragrafului precedent va putea fi retrasă,
referitor la teritoriul desemnat în această declaraţie, în conformitate cu articolul 20
din prezenta Convenţie.
Articolul 20
Durata Convenţiei şi denunţarea
1. Prezenta Convenţie va rămâne în vigoare fără limite în timp.
2. Orice Parte Contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, să denunţe prezenta
Convenţie, printr-o notificare adresata Secretarului General al Consiliului Europei.
3. Denunţarea va produce efecte după expirarea unui termen de 6 luni de la data
primirii notificării de către Secretarul General.
Articolul 21
Funcţiile Secretarului General al Consiliului Europei
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei şi oricărui stat care a aderat la prezenta Convenţie:
a. orice semnare;

226

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

b. depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau aderare;
c. orice dată de intrare în vigoare a prezentei Convenţii, conform art. 17 al acesteia;
d. orice notificare primită potrivit paragrafului 2 al articolului l, paragraful 3
al articolului 2, paragraful 2 al articolului 3 şi paragrafelor 2 şi 3 ale articolului 19;
e. orice notificare primită în conformitate cu dispoziţiile art. 20 şi data începând
cu care denunţul va produce efecte.
În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest
scop, au semnat prezenta Convenţie.
Încheiată la Londra la 7 iulie 1968, în limbile franceză şi engleză, ambele texte
fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului
Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copie certificată fiecăruia dintre Statele semnatare şi aderente.
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19. PROTOCOLUL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA EUROPEANĂ ÎN
DOMENIUL INFORMAŢIEI CU PRIVIRE LA DREPTUL STRĂIN
Semnat la: Strasbourg, 15 martie 1978.
Ratificat prin: Legea RM nr.724–XV din 07.12.01.
În vigoare pentru RM: din 15 iunie 2002.
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol,
Luând în considerare dispoziţiile Convenţiei europene în domeniul informaţiei
cu privire la dreptul străin, deschisă spre semnare la Londra, la 7 iulie 1968 (în continuare „Convenţia”),
Considerând că este oportun să extindă sistemul de asistenţă internaţională stabilit prin această Convenţie şi asupra materiei penale şi a procedurii penale, într-un
cadru multilateral deschis tuturor Părţilor Contractante la Convenţie,
Considerând că în vederea eliminării obstacolelor de natură economică care împiedică accesul la justiţie şi pentru a permite persoanelor defavorizate din punct de
vedere economic să-şi revendice cu mai multă eficienţă drepturile în statele membre,
este în egală măsură util să extindă sistemul stabilit prin Convenţie şi la domeniul
asistenţei judiciare şi la cel al consultaţiei juridice în materie civilă şi comercială,
Constatând că articolul l paragraful 2 al Convenţiei prevede că două sau mai
multe Părţi Contractante vor putea conveni să extindă, în ceea ce le priveşte, câmpul
de aplicare al prezentei Convenţii şi la alte domenii decât cele indicate în Convenţie,
Constatând că articolul 3 paragraful 3 al Convenţiei prevede că două sau mai
multe Părţi Contractante vor putea conveni să extindă, în ceea ce le priveşte, aplicarea Convenţiei şi asupra cererilor care emană de la alte autorităţi decât autorităţile
judiciare,
Au convenit asupra celor ce urmează:

Capitolul I
Articolul 1
Părţile Contractante îşi iau angajamentul să-şi furnizeze, potrivit dispoziţiilor
Convenţiei, informaţii cu privire la dreptul lor material şi procesual, la organizarea
judiciară în domeniul penal, inclusiv Ministerul Public, precum şi la dreptul în materie de executare a măsurilor penale. Acest angajament se aplică oricărei proceduri
care vizează infracţiunile a căror reprimare, în momentul solicitării de informaţii,
ţine de competenţa autorităţilor judiciare ale Părţii solicitante.
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Articolul 2
O cerere de informaţii privitor la punctele vizate în articolul l poate:
a) pe lângă un tribunal, să emane de la orice autoritate judiciară competentă în
materie de urmărire sau de executare a sentinţelor definitive şi având forţa
lucrului judecat; şi
b) să fie înaintată nu doar în cadrul unei proceduri declanşate, dar şi atunci când
se preconizează deschiderea unui proces.

Capitolul II
Articolul 3
În cadrul angajamentului care decurge din articolul l paragraful l al Convenţiei,
Părţile Contractante convin că cererea de informaţii poate:
a) pe lângă autorităţile judiciare, să emane de la orice autoritate sau persoană
care acţionează în cadrul unui sistem oficial de asistenţă judiciară sau de consultanţă juridică persoanelor defavorizate din punct de vedere economic; şi
b) să fie înaintată nu doar în cadrul unei proceduri deja declanşate, dar şi atunci
când se preconizează deschiderea unui proces.
Articolul 4
1. Orice Parte Contractantă care nu a creat sau nu a desemnat unul sau mai multe
organe de transmitere potrivit articolului 2 paragraful 2 al Convenţiei, trebuie să creeze sau să desemneze astfel de organ sau organe responsabile să transmită organului
de primire competent din străinătate orice cerere de informaţii înaintată conform
articolului 3 din prezentul Protocol.
2. Orice Parte Contractantă va comunica Secretarului General al Consiliului Europei denumirea şi adresa organului sau organelor de transmitere create sau desemnate potrivit paragrafului precedent.

Capitolul III
Articolul 5
1. Orice stat poate, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului său
de ratificare, de acceptare, de aprobare sau aderare, să declare că nu va fi legat decât
prin dispoziţiile capitolului I sau prin cele ale capitolului II din prezentul Protocol.
2. Orice stat care a făcut o asemenea declaraţie va putea ulterior în orice moment
să declare prin notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei că va
fi legat prin totalitatea dispoziţiilor capitolelor I şi II. Această notificare va produce
efecte la data primirii sale.
3. Orice Parte Contractantă care este legată prin totalitatea dispoziţiilor capito-
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lelor I şi II va putea să declare în orice moment prin notificare adresată Secretarului
General al Consiliului Europei că nu va fi legată decât prin dispoziţiile capitolului I
sau prin cele ale capitolului II. Această notificare va produce efecte după expirarea
unui termen de 6 luni, începând de la data primirii sale.
4. Dispoziţiile Capitolului I sau ale Capitolului II nu sunt aplicabile decât între
Părţile Contractante care sunt legate respectiv prin dispoziţiile aceluiaşi capitol.
Articolul 6
1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare Statelor-membre ale Consiliului
Europei, semnatare ale Convenţiei, care pot deveni Părţi la Protocol prin:
a) semnare fără rezervă de ratificare, de acceptare sau aprobare;
b) semnare cu rezervă de ratificare, de acceptare sau aprobare, urmată de ratificare, de acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.
3. Un Stat-membru al Consiliului Europei nu va putea să semneze fără rezervă
de ratificare, de acceptare sau aprobare prezentul Protocol, şi nici să îl ratifice sau
accepte fără ca, simultan sau anterior, să fi ratificat sau acceptat Convenţia.
Articolul 7
1. Prezentul Protocol va intra în vigoare după expirarea unui termen de trei luni
de la data la care trei State-membre ale Consiliului Europei vor fi devenit Părţi la
Protocol potrivit dispoziţiilor articolului 6.
2. Pentru orice Stat-membru care îl va semna ulterior fără rezervă de ratificare,
de acceptare sau aprobare, sau îl va ratifica, îl va accepta sau aproba, Protocolul va intra în vigoare după expirarea unui termen de trei luni, începând de la data semnării
sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau aprobare.
Articolul 8
1. După intrarea în vigoare a prezentului Protocol, orice Stat care a aderat la Convenţie sau care va fi invitat să adere, va putea fi invitat de către Consiliul Miniştrilor
să adere şi la prezentul Protocol.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea la Secretarul General al Consiliului
Europei a unui instrument de aderare care va produce efecte după expirarea unui
termen de trei luni, începând de la data depunerii sale.
Articolul 9
1. Orice Stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau aderare, să desemneze teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezentul Protocol.
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2. Orice Stat poate, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau aderare, sau în orice alt moment ulterior, să extindă aplicarea prezentului Protocol, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, asupra oricărui alt teritoriu indicat în declaraţie şi ale cărui relaţii
internaţionale el le asigură sau pentru care este abilitat să stipuleze.
3. Orice declaraţie făcută în virtutea paragrafului precedent va putea fi retrasă,
referitor la teritoriul desemnat în această declaraţie, prin notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte după expirarea
unui termen de şase luni, începând de la data primirii notificării de către Secretarul
General al Consiliului Europei.
Articolul 10
1. Orice Parte Contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, să denunţe prezentul
Protocol, printr-o notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei.
2. Denunţarea va produce efecte după expirarea unui termen de 6 luni de la data
primirii notificării de către Secretarul General.
3. Denunţarea Convenţiei atrage în mod automat şi denunţarea prezentului Protocol.
Articolul 11
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica statelor-membre ale Consiliului Europei şi oricărui stat care a aderat la prezenta Convenţie:
a) orice semnare fără rezervă de ratificare, de acceptare sau aprobare;
b) orice semnare cu rezervă de ratificare, de acceptare sau aprobare;
c) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau
aderare;
d) orice dată de intrare în vigoare a prezentului Protocol conform articolului 7;
e) orice notificare primită potrivit articolului 4;
f) orice declaraţie sau notificare primită potrivit dispoziţiilor articolului 5;
g) orice declaraţie primită potrivit dispoziţiilor articolului 9 şi orice retragere a
unei asemenea declaraţii;
h. orice notificare primită în conformitate cu dispoziţiile articolului 10 şi data
începând cu care denunţarea va produce efecte.
În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop,
au semnat prezentul Protocol.
Încheiat la Strasbourg la 15 martie 1978, în limbile franceză şi engleză, ambele
texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copie certificată fiecăruia dintre Statele semnatare şi aderente.
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20. CONVENŢIA EUROPEANĂ PRIVIND VALOAREA
INTERNAŢIONALĂ A HOTĂRÂRILOR REPRESIVE
Semnată la: Haga, 28 mai 1970.
Ratificată prin: Legea RM nr. 19-XVI din 10.02.2006.
În vigoare pentru RM: din 21 septembrie 2006.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Convenţii,
Considerând că lupta împotriva criminalităţii, ale cărei efecte se manifestă din ce
în ce mai mult dincolo de frontierele unei ţări,
Impun pe plan internaţional folosirea unor mijloace moderne şi eficiente, convinse de necesitatea de a se urma o politică penală comună tinzând la protejarea
societăţii,
Conştiente de necesitatea de a respecta demnitatea umană şi de a favoriza reabilitarea delincvenţilor,
Considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsa uniune
între membrii săi,
Au convenit după cum urmează:

Titlul I
Definiţii
Articolul 1
În sensul prezentei Convenţii, expresia:
a) hotărâre represivă europeană desemnează orice hotărâre definitivă pronunţată
de o jurisdicţie represivă a unui Stat Contractant, ca urmare a unei acţiuni penale;
b) infracţiune cuprinde, în afară de faptele constituind infracţiuni penale, pe cele
care sunt vizate de dispoziţiile legale menţionate în anexa nr. 2, cu condiţia ca, dacă
aceste dispoziţii dau competenţă unei autorităţi administrative, cel interesat să aibă
posibilitatea de a aduce cauza în faţa unei instanţe jurisdicţionale;
c) condamnare înseamnă pronunţarea unei sancţiuni;
d) sancţiune desemnează orice pedeapsă şi măsură aplicată unei persoane ca
urmare a unei infracţiuni şi pronunţate în mod expres printr-o hotărâre represivă
europeană sau printr-o ordonanţă penală;
e) decădere desemnează orice privare sau suspendare a unui drept, orice interdicţie sau incapacitate;

232

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

f) hotărâre în lipsă desemnează orice hotărâre considerată astfel potrivit paragrafului 2 al art. 21;
g) ordonanţă penală desemnează oricare dintre hotărârile pronunţate într-un alt
Stat Contractant, menţionate în anexa nr. 3.

Titlul II
Executarea hotărârilor represive europene
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
(a) Condiţii generale de executare
Articolul 2
Prezentul titlu este aplicabil:
a) sancţiunilor privative de libertate;
b) amenzilor sau confiscărilor;
c) decăderilor.
Articolul 3
1. În cazurile şi în condiţiile prevăzute în prezenta Convenţie, fiecare Stat Contractant are competenţa să procedeze la executarea unei sancţiuni pronunţate întrunul din celelalte State Contractante şi care este executorie în acel stat.
2. Această competenţă nu poate fi exercitată decât ca urmare a unei cereri de
executare, prezentată de celălalt Stat Contractant.
Articolul 4
1. O sancţiune nu poate fi pusă în executare de către un alt Stat Contractant
decât dacă, potrivit legii acestuia, fapta pentru care s-a pronunţat sancţiunea ar fi
constituit, în cazul în care a fost săvârşită în acest stat, o infracţiune şi autorul ar fi
fost sancţionabil.
2. Dacă prin condamnare sunt reprimate mai multe infracţiuni dintre care unele
nu întrunesc condiţiile prevăzute la paragraful 1, statul de condamnare indică partea
din sancţiune aplicabilă infracţiunilor care întrunesc aceste condiţii.
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Articolul 5
Statul de condamnare nu poate cere executarea unei sancţiuni unui alt Stat Contractant decât dacă una sau mai multe dintre următoarele condiţii sunt îndeplinite:
a) dacă condamnatul are reşedinţa sa obişnuită în celălalt stat;
b) dacă executarea sancţiunii în celălalt stat este susceptibilă să amelioreze posibilităţile de reintegrare socială a condamnatului;
c) dacă este vorba de o sancţiune privativă de libertate care ar putea fi executată
în celălalt stat, în continuarea unei alte sancţiuni privative de libertate pe care condamnatul o execută sau urmează să o execute în acest stat;
d) dacă celălalt stat este statul de origine al condamnatului şi s-a declarat deja că
este gata să preia executarea acestei sancţiuni;
e) dacă apreciază că nu este în măsură să asigure el însuşi executarea sancţiunii,
chiar recurgând la extrădare, iar celălalt stat are această posibilitate.
Articolul 6
Executarea cerută în condiţiile stabilite prin dispoziţiile precedente nu poate fi
refuzată în întregime sau în parte decât în unul dintre următoarele cazuri:
a) dacă executarea ar fi contrară principiilor fundamentale ale ordinii de drept a
statului solicitat;
b) dacă statul solicitat consideră că infracţiunea reprimată prin condamnare îmbracă un caracter politic sau este vorba de o infracţiune pur militară;
c) dacă statul solicitat consideră că există motive serioase de a se crede că respectiva condamnare a fost provocată sau agravată din considerente de rasă, religie,
cetăţenie sau opinie politică;
d) dacă executarea este contrară angajamentelor internaţionale ale statului solicitat;
e) dacă fapta constituie obiect de urmărire în statul solicitat sau dacă acesta hotărăşte să înceapă urmărirea;
f) dacă autorităţile competente ale statului solicitat au hotărât să nu înceapă urmărirea sau să înceteze urmărirea pe care au exercitat-o pentru aceeaşi faptă;
g) dacă fapta a fost săvârşită în afara teritoriului statului solicitant;
h) dacă statul solicitat nu este în măsură să pună în executare sancţiunea;
i) dacă cererea este întemeiată pe art. 5 lit. e) şi nici una dintre celelalte condiţii
prevăzute de acest articol nu este îndeplinită;
j) dacă statul solicitat consideră că statul solicitant este în măsură să asigure el
însuşi executarea sancţiunii;
k) dacă, din cauza vârstei sale în momentul săvârşirii faptei, condamnatul nu ar
putea fi urmărit în statul solicitat;
l) dacă sancţiunea este prescrisă potrivit legii statului solicitat;
m) în măsura în care, prin hotărâre, se pronunţă o decădere.
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Articolul 7
Nu se poate da curs unei cereri de executare, dacă aceasta contravine principiilor
recunoscute prin dispoziţiile titlului III – secţiunea 1.
(b) Efecte ale transmiterii executării
Articolul 8
Pentru aplicarea prevederilor lit. c) a art. 6 şi a rezervei menţionate în anexa nr. 1,
actele de întrerupere sau de suspendare a prescripţiei, îndeplinite în mod valabil de
autorităţile statului de condamnare, sunt considerate în statul solicitat ca producând
acelaşi efect în ceea ce priveşte aprecierea prescripţiei potrivit dreptului acestui stat.
Articolul 9
1. Condamnatul deţinut în statul solicitant, care va fi predat statului solicitat în
scopul executării pedepsei, nu va fi nici urmărit, nici judecat, nici deţinut în vederea
executării unei pedepse sau măsuri de siguranţă, nici supus vreunei alte restricţii a
libertăţii sale individuale pentru vreo faptă anterioară predării, alta decât cea care a
motivat condamnarea de executat, în afara următoarelor cazuri:
a) când statul care l-a predat consimte la aceasta. În acest scop se va prezenta o
cerere, însoţită de toate actele utile şi de un proces-verbal judiciar în care se consemnează orice declaraţie făcută de condamnat. Acest consimţământ va fi dat atunci
când infracţiunea pentru care este cerut ar putea da loc la extrădare potrivit legii
statului solicitant al executării sau când extrădarea nu ar fi excusă decât motivat de
cuantumul pedepsei;
b) când, având posibilitatea să o facă, condamnatul nu a părăsit, în cele 45 de zile
următoare eliberării sale definitive, teritoriul statului căruia i-a fost predat sau dacă
s-a înapoiat acolo după ce l-a părăsit.
2. Totuşi, statul solicitat pentru executare va putea lua măsurile necesare în vederea, pe de o parte, a unei eventuale retrimiteri din teritoriul său sau, pe de altă parte,
a întreruperii prescripţiei potrivit legislaţiei sale, inclusiv recursul la o procedură în
lipsă.
Articolul 10
1. Executarea este guvernată de legea statului solicitat şi numai acest stat este
competent să ia toate hotărârile corespunzătoare, îndeosebi în ceea ce priveşte eliberarea condiţionată.
2. Numai statul solicitant are dreptul să statueze asupra oricărei forme de recurs
vizând revizuirea condamnării.
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3. Oricare dintre cele două state poate să exercite dreptul de amnistiere sau de
graţiere.
Articolul 11
1. De îndată ce statul de condamnare a prezentat cererea de executare, el nu mai
poate pune în executare sancţiunea care formează obiectul cererii. Totuşi, statul de
condamnare poate pune în executare o sancţiune privativă de libertate atunci când
condamnatul se află deja deţinut pe teritoriul acestui stat, în momentul prezentării
cererii.
2. Statul solicitant îşi recapătă dreptul de executare:
a) dacă îşi retrage cererea mai înainte ca statul solicitat să îl fi informat despre
intenţia sa de a da curs cererii;
b) dacă statul solicitat îl informează despre refuzul sãu de a da curs cererii;
c) dacă statul solicitat renunţă în mod expres la dreptul său de executare. Renunţarea nu poate avea loc decât dacă cele două state interesate consimt la aceasta sau
dacă executarea nu mai este posibilă în statul solicitat. Ea este, în acest din urmă caz,
obligatorie, dacă statul solicitant a cerut-o.
Articolul 12
1. Autorităţile competente ale statului solicitat trebuie să pună capăt executării de
îndată ce au cunoştinţă despre o graţiere, amnistie, o cale de atac vizând revizuirea
sau despre orice altă hotărâre având ca efect înlăturarea caracterului executoriu al
sancţiunii. Se procedează tot astfel în cazul executării unei amenzi, când condamnatul a plătit-o autorităţii competente a statului solicitant.
2. Statul solicitant informează, fără întârziere, statul solicitat despre orice hotărâre sau orice alt act de procedură intervenit pe teritoriul său, care, potrivit paragrafului precedent, pun capăt dreptului de executare.
(c) Dispoziţii diverse
Articolul 13
1. Tranzitul pe teritoriul unui Stat Contractant al unei persoane care este deţinută şi trebuie să fie transferată spre un Stat Contractant terţ, în temeiul prezentei
Convenţii, se acordă la cererea statului unde această persoană este deţinută. Statul de
tranzit poate pretinde să primească orice document relevant, înainte de a lua o hotărâre asupra cererii. Persoana transferată trebuie să rămână în detenţie pe teritoriul
statului de tranzit, în afară de cazul în care statul de unde persoana este transferată
nu cere punerea acesteia în libertate.
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2. În afara cazurilor în care transferul este cerut potrivit art. 34, oricare Stat Contractant poate refuza să acorde tranzitul:
a) pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 6 lit. b) şi c);
b) dacă persoana în cauză este unul dintre resortisanţii săi.
3. În cazul în care se foloseşte calea aeriană, se face aplicarea următoarelor dispoziţii:
a) atunci când nici o aterizare nu este prevăzută, statul de unde persoana urmează
să fie transferată poate înştiinţa statul peste al cărui teritoriu se va zbura că persoana
în cauză este transferată în aplicarea prezentei Convenţii. În caz de aterizare forţată
această notificare produce efectele cererii de arestare provizorie menţionate la art. 32
paragraful 2 şi trebuie să se facă o cerere formală de tranzit corespunzătoare;
b) când se prevede o aterizare, se va face o cerere formală de tranzit.
Articolul 14
Statele contractante renunţă să pretindă unul de la celălalt rambursarea cheltuielilor rezultând din aplicarea prezentei Convenţii.

Secţiunea a 2-a
Cereri de executare
Articolul 15
1. Cererile prevăzute prin prezenta Convenţie se fac în scris. Ele sunt adresate,
ca toate comunicările necesare aplicării prezentei Convenţii, fie de către Ministerul
Justiţiei al statului solicitat, fie, în temeiul unui acord între statele contractante interesate, direct prin autorităţile statului solicitant către autorităţile statului solicitat şi
retrimise pe aceeaşi cale.
2. În caz de urgenţă, cererile şi comunicările vor putea fi transmise prin intermediul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală (INTERPOL).
3. Orice Stat Contractant va putea, prin declaraţie adresată Secretarului General
al Consiliului Europei, să facă cunoscut că înţelege să deroge de la regulile de transmitere enunţate la paragraful 1 al prezentului articol.
Articolul 16
Cererea de executare este însoţită de original sau de o copie certificată conformă hotărârii a cărei executare se cere, precum şi de toate documentele folositoare.
Originalul sau o copie certificată conformă întregului dosar penal sau a unei părţi a
acestuia se va transmite statului solicitat, la cererea acestuia. Caracterul executoriu al
sancţiunii se certifică de autoritatea competentă a statului solicitant.
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Articolul 17
Dacă statul solicitat consideră că informaţiile comunicate de statul solicitant sunt
insuficiente pentru a-i permite să aplice prezenta Convenţie, el va cere completarea
informaţiilor necesare. El poate fixa un termen pentru obţinerea acestor informaţii.
Articolul 18
1. Autorităţile statului solicitat vor informa, fără întârziere, pe cele ale statului
solicitant despre urmarea care a fost dată cererii de executare.
2. Dacă este cazul, autorităţile statului solicitat remit celor ale statului solicitant
un document certificând că sancţiunea a fost executată.
Articolul 19
1. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2 al prezentului articol, nu poate fi pretinsă traducerea cererilor şi a pieselor-anexe.
2. Orice Stat Contractant poate, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aderare, printr-o declaraţie adresată
Secretarului General al Consiliului Europei, să îşi rezerve facultatea de a pretinde
ca cererile şi actele anexate să îi fie adresate însoţite fie de o traducere în propria sa
limbă, fie de o traducere în oricare dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei sau
în acea limbă pe care el o va indica. Celelalte state pot aplica regula reciprocităţii.
3. Prezentul articol nu aduce atingere dispoziţiilor referitoare la traducerea cererilor şi pieselor anexate la acordurile sau aranjamentele în vigoare ori care urmează
să intervină între două sau mai multe state contractante.
Articolul 20
Piesele şi documentele transmise în aplicarea prezentei Convenţii sunt scutite de
legalizare.

Secţiunea a 3-a
Hotărâri în lipsă şi ordonanţe penale
Articolul 21
1. Sub rezerva dispoziţiilor contrare cuprinse în prezenta Convenţie, executarea
hotărârilor pronunţate în lipsă şi a ordonanţelor penale este supusă aceloraşi reguli
ca pentru celelalte hotărâri.
2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, se consideră hotărâre lipsă, în înţelesul prezentei Convenţii, orice hotărâre pronunţată de o jurisdicţie represivă a unui
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Stat Contractant ca urmare a unei acţiuni penale, atunci când condamnatul nu s-a
înfăţişat personal în şedinţă.
3. Fără a aduce atingere prevederilor art. 25 paragraful 2, ale art. 26 paragraful 2
şi ale art. 29, se consideră contradictorie:
a) orice hotărâre în lipsă şi orice ordonanţă penală, confirmate sau pronunţate ca
urmare a opoziţiei condamnatului în statul de condamnare;
b) orice hotărâre dată în lipsă, în apel, cu condiţia ca apelul împotriva hotărârii
primei instanţe să fi fost introdus de către condamnat.
Articolul 22
Hotărârea dată în lipsă şi ordonanţa penală, care nu au făcut încă obiectul unei
opoziţii sau al unei alte căi de atac, pot fi trimise statului solicitat de îndată ce sunt
pronunţate, spre notificare şi eventuală executare.
Articolul 23
1. Dacă statul solicitat consideră că este cazul să dea urmare cererii de executare
a unei hotărâri în lipsă sau a unei ordonanţe penale, el va lua măsuri să i se notifice
condamnatului personal hotărârea pronunţată în statul solicitant.
2. În actul de notificare trimis condamnatului se va pune în vedere acestuia că:
a) o cerere de executare a fost prezentată potrivit prezentei Convenţii;
b) singura cale de atac care îi este accesibilă este opoziţia prevăzută la art. 24;
c) declararea opoziţiei urmează a fi făcută la autoritatea ce îi este desemnată şi
că această declarare este supusă, pentru a fi primită, condiţiilor cerute de art. 24,
precum şi că poate cere să fie judecat de către autorităţile statului de condamnare;
d) pentru realizarea scopului acestei Convenţii, în lipsa oricărei opoziţii în cadrul
termenului prevăzut, hotărârea va fi considerată că a fost pronunţată cu audierea
acuzatului.
3. O copie de pe actul de notificare va fi adresată fără întârziere autorităţii care a
cerut executarea.
Articolul 24
1. De îndată ce hotărârea a fost notificată potrivit prevederilor art. 23, singura
cale de atac deschisă condamnatului este opoziţia. Această opoziţie este supusă, la
alegerea condamnatului, fie jurisdicţiei competente a statului solicitant, fie celei a
statului solicitat. Dacă condamnatul nu îşi exprimă opţiunea, opoziţia este supusă
jurisdicţiei competente a statului solicitat.
2. În ambele cazuri prevăzute la paragraful precedent opoziţia este primită, dacă
este făcută prin declaraţie adresată autorităţii competente a statului solicitat, în ter-
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men de 30 de zile din ziua notificării. Termenul se calculează potrivit prevederilor
în materie existente în legea statului solicitat. Autoritatea competentă a acestui stat
înştiinţează de îndată autoritatea care a făcut cererea de executare.
Articolul 25
1. Dacă opoziţia se judecă în statul solicitant, condamnatul este citat să se prezinte în acest stat la şedinţa fixată pentru o nouă examinare a pricinii. Această citaţie
i se va notifica personal cu cel puţin 21 de zile înainte de această nouă examinare.
Acest termen poate fi redus, cu consimţământul condamnatului. Noua examinare va
avea loc în faţa judecătorului competent al statului solicitant şi potrivit procedurii
acestui stat.
2. Dacă condamnatul nu se prezintă în persoană sau nu este reprezentat potrivit
legii statului solicitant, judecătorul declară opoziţia fără valoare, iar hotărârea sa este
comunicată autorităţii competente a statului solicitat. La fel, când judecătorul declară opoziţia inadmisibilă. Şi într-un caz şi în celălalt, pentru realizarea scopului acestei Convenţii, hotărârea pronunţată în lipsă sau ordonanţa penală se va considera că
a fost pronunţată cu audierea acuzatului.
3. Dacă condamnatul se prezintă în persoană sau este reprezentat potrivit legii
statului solicitant şi dacă opoziţia este admisibilă, cererea de executare se consideră
fără valoare.
Articolul 26
1. Dacă opoziţia se judecă în statul solicitat, condamnatul va fi citat să se prezinte
în acest stat la şedinţa fixată pentru o nouă examinare a cauzei. Această citaţie i se
va notifica personal cu cel puţin 21 de zile înainte de această nouă examinare. Acest
termen poate fi redus cu consimţământul condamnatului. Noua examinare are loc
în faţa judecătorului competent al statului solicitat şi potrivit procedurii acestui stat.
2. Dacă condamnatul nu se prezintă în persoană sau nu este reprezentat potrivit
legii statului solicitat, judecătorul declară opoziţia nulă. În acest caz, pentru realizarea scopului prezentei Convenţii şi atunci când judecătorul declară opoziţia inadmisibilă, hotărârea pronunţată în lipsă sau ordonanţa penală se consideră că a fost
pronunţată cu audierea acuzatului.
3. Dacă condamnatul se prezintă în persoană sau este reprezentat potrivit legii statului solicitat şi dacă opoziţia este admisibilă, fapta se judecă ca şi când ar fi
fost săvârşită în acest stat. Totuşi nu se poate proceda la examinare, dacă prescripţia
acţiunii ar fi împlinită. Hotărârea pronunţată în statul solicitant se consideră fără
valoare.
4. Orice act în vederea urmăririi sau instrucţiei, îndeplinit în statul de condamnare potrivit legilor şi regulamentelor acolo în vigoare, are aceeaşi valoare în statul
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solicitat ca şi când ar fi fost îndeplinit de către autorităţile acestui stat, fără ca această
asimilare să poată avea ca efect să confere actului respectiv o forţă probantă mai
mare decât cea pe care o are în statul solicitant.
Articolul 27
Pentru introducerea opoziţiei şi pentru procedura ce urmează, cel condamnat în
lipsă sau prin ordonanţă penală are dreptul să i se asigure, din oficiu, un apărător în
cazurile şi condiţiile prevăzute de legea statului solicitat şi, dacă este cazul, a statului
solicitant.
Articolul 28
Hotărârile judecătoreşti pronunţate în temeiul art. 26 paragraful 3 şi executarea
lor sunt supuse aplicării exclusive a legii statului solicitat.
Articolul 29
Dacă condamnatul în lipsă sau prin ordonanţă penală nu face opoziţie, hotărârea
se consideră contradictorie pentru aplicarea în întregime a prezentei Convenţii.
Articolul 30
Dispoziţiile legilor naţionale privitoare la restituirea în întregime sunt aplicabile atunci când, pentru raţiuni independente de voinţa sa, condamnatul a omis să
respecte termenele prevăzute la art. 24, 25 şi 26 sau să se prezinte la şedinţa fixată
pentru noua examinare a cauzei.

Secţiunea a 4-a
Măsuri provizorii
Articolul 31
Dacă persoana judecată este prezentă în statul solicitant, după ce a fost primită
notificarea acceptării cererii acestui stat în vederea executării unei hotărâri implicând o privare de libertate, acest stat poate, dacă consideră necesar pentru a asigura
executarea, să aresteze această persoană în scopul de a o transfera potrivit dispoziţiilor art. 43.
Articolul 32
1. Când statul solicitant a cerut executarea, statul solicitat poate proceda la arestarea condamnatului:
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a) dacă legea statului solicitat autorizează detenţia preventivă pentru acea infracţiune; şi
b) dacă există pericol de fugă sau, în cazul unei condamnări în lipsă, pericol de
ascundere sau de alterare a probelor.
2. Când statul solicitant îşi anunţă intenţia de a cere executarea, statul solicitat
poate, la cererea statului solicitant, să procedeze la arestarea condamnatului, în măsura în care condiţiile menţionate la lit. a) şi b) ale paragrafului precedent sunt îndeplinite. Această cerere trebuie să menţioneze infracţiunea care a atras condamnarea,
data şi locul unde aceasta a fost săvârşită, precum şi semnalmentele, cât mai precise
posibil, ale condamnatului. Cererea trebuie, de asemenea, să cuprindă o expunere
succintă a faptelor pe care se sprijină condamnarea.
Articolul 33
1. Detenţia este reglementată de legea statului solicitat, care determină, de asemenea, condiţiile în care persoana arestată poate fi pusă în libertate.
2. Detenţia ia sfârşit în orice caz:
a) dacă durata sa este egală cu cea a sancţiunii privative de libertate pronunţate;
b) dacă s-a procedat la arestare în aplicarea prevederilor art. 32 paragraful 2 şi
dacă statul solicitat nu a primit în termen de 18 zile, începând cu data arestării, cererea însoţită de documentele prevăzute la art. 16.
Articolul 34
1. Persoana deţinută în statul solicitat în temeiul art. 32 şi citată să se înfăţişeze
la şedinţa tribunalului competent al statului solicitant, conform prevederilor art. 25,
ca urmare a opoziţiei pe care a făcut-o, va fi transferată, în acest scop, pe teritoriul
acestui din urmă stat.
2. Detenţia persoanei transferate nu va fi menţinută de statul solicitant în cazurile prevăzute la art. 33 paragraful 2 lit. a) sau dacă statul solicitant nu cere executarea
noii condamnări. Persoana transferată este retrimisă în cel mai scurt termen în statul
solicitat, în afară de cazul în care nu este pusă în libertate.
Articolul 35
1. O persoană citată înaintea unui tribunal competent al statului solicitant, ca urmare a opoziţiei pe care a făcut-o, nu va fi nici urmărită, nici judecată, nici deţinută
în vederea executării unei pedepse sau măsuri de siguranţă, nici supusă oricărei alte
restricţii a libertăţii sale individuale pentru vreo faptă anterioară plecării sale de pe
teritoriul statului solicitat şi nemenţionată în citaţie, în afară de cazul în care această
persoană consimte în mod expres, în scris. În cazul prevăzut la art. 34 paragraful 1,
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o copie de pe declaraţia de consimţământ se va transmite statului de unde persoana
a fost transferată.
2. Efectele prevăzute la paragraful precedent încetează atunci când persoana citată, având posibilitatea să o facă, nu a părăsit teritoriul statului solicitant în termen de
15 zile de la data hotărârii care s-a pronunţat în urma şedinţei la care s-a înfăţişat sau
dacă s-a reîntors, fără să fi fost din nou citată, după ce a părăsit teritoriul.
Articolul 36
1. Când statul solicitant a cerut executarea unei confiscări, statul solicitat poate
proceda la sechestru provizoriu, dacă legea sa prevede sechestrul pentru asemenea
fapte.
2. Sechestrul este guvernat de legea statului solicitat, iar aceasta determină, de
asemenea, condiţiile în care sechestrul poate fi ridicat.

(a) Clauze generale

Secţiunea a 5-a
Executarea sancţiunilor
Articolul 37

Executarea unei sancţiuni pronunţate în statul solicitant nu poate avea loc în
statul solicitat decât în temeiul unei hotărâri a judecătorului acestui stat. Oricare Stat
Contractant poate totuşi să abiliteze alte autorităţi pentru a lua asemenea hotărâri
numai în cazul executării unei amenzi sau a unei confiscări şi dacă împotriva acestor
hotărâri este prevăzută o cale de atac judiciară.
Articolul 38
Cauza este adusă înaintea judecătorului sau autorităţii desemnate în temeiul art.
37, dacă statul solicitat consideră că este cazul să dea curs cererii de executare.
Articolul 39
1. Înainte de a lua o hotărâre asupra cererii de executare, judecătorul va da condamnatului posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere. Dacă condamnatul cere,
el este ascultat fie prin comisie rogatorie, fie personal, înaintea judecătorului. Audierea în persoană este dispusă ca urmare a cererii exprese a condamnatului.
2. Totuşi judecătorul poate, dacă condamnatul care a cerut să se înfăţişeze personal este deţinut în statul solicitant, să se pronunţe în lipsa acestuia asupra acceptării
cererii de executare. În acest caz hotărârea privind substituirea sancţiunii, prevăzută
la art. 44, se amână până ce condamnatul, ca urmare a transferului său în statul solicitat, va avea posibilitatea să compară în faţa judecătorului.
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Articolul 40
1. Judecătorul sesizat cu pricina sau, în cazurile prevăzute la art. 37, autoritatea
desemnată în temeiul aceluiaşi articol, se va asigura că:
a) sancţiunea a cărei executare se cere a fost aplicată printr-o hotărâre represivă
europeană;
b) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4;
c) nu este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 6 lit. a) sau aceasta nu se opune
executării;
d) executarea nu este în contradicţie cu art. 7;
e) în cazul unei condamnări în lipsă sau a unei ordonanţe penale, condiţiile
menţionate la secţiunea a 3-a a acestui titlu sunt îndeplinite.
2. Orice Stat Contractant este liber să împuternicească judecătorul sau autoritatea desemnată în temeiul art. 37 cu examinarea altor condiţii de executare prevăzute
prin prezenta Convenţie.
Articolul 41
Trebuie să se prevadă o cale de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în temeiul prezentei secţiuni, în vederea executării cerute, sau împotriva celor
pronunţate într-o cale de atac împotriva unei decizii a autorităţii administrative desemnate în temeiul art. 37.
Articolul 42
Statul solicitat este legat de constatarea faptelor, în măsura în care acestea sunt
expuse în hotărâre sau în măsura în care aceasta se întemeiază implicit pe ele.
(b) Clauze specifice executării sancţiunilor privative de libertate
Articolul 43
Dacă condamnatul este deţinut în statul solicitant, el trebuie, în afara unor dispoziţii contrare ale legii acestui stat, să fie transferat în statul solicitat de îndată ce statul
solicitant a fost informat despre acceptarea cererii de executare.
Articolul 44
1. Când cererea de executare este primită, judecătorul va substitui sancţiunii privative de libertate pronunţate de statul solicitant o sancţiune prevăzută de propria
sa lege pentru aceeaşi faptă. Această sancţiune poate, în limitele indicate la paragraful 2, să fie de altă natură sau durată decât cea pronunţată în statul solicitant. Dacă
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această din urmă sancţiune este mai mică decât minimul pe care legea statului solicitat îl îngăduie a fi pronunţat, judecătorul nu va fi legat de acest minim şi va aplica o
sancţiune corespunzătoare sancţiunii pronunţate în statul solicitant.
2. Când stabileşte sancţiunea, judecătorul nu poate agrava situaţia penală a condamnatului rezultată din hotărârea pronunţată în statul solicitant.
3. Orice parte a sancţiunii pronunţată în statul solicitant şi orice perioadă de detenţie provizorie, executată de condamnat după condamnare, se deduc integral. Tot
astfel se va proceda în ceea ce priveşte perioada de deţinere preventivă executată de
condamnat în statul solicitant, înainte de condamnarea sa, în măsura în care această
obligaţie decurge din legea acestui stat.
4. Orice Stat Contractant poate, în orice moment, să depună pe lângă Secretarul
General al Consiliului Europei o declaraţie care îi conferă, în temeiul prezentei Convenţii, dreptul de a executa o sancţiune privativă de libertate de aceeaşi natură cu cea
pronunţată în statul solicitant, chiar dacă durata acesteia depăşeşte maximul prevăzut în legea sa naţională pentru o sancţiune de această natură. Totuşi această regulă
nu se poate aplica decât în cazurile în care legea naţională a acestui stat permite să
se pronunţe, pentru aceeaşi faptă, o sancţiune care are cel puţin aceeaşi durată cu
cea pronunţată în statul solicitant, dar care este de o natură mai severă. Sancţiunea
aplicată potrivit prezentului paragraf poate, dacă durata şi finalitatea sa o cer, să fie
executată într-un stabiliment penitenciar destinat executării unor sancţiuni de altă
natură.
(c) Clauze specifice executării amenzilor sau confiscărilor
Articolul 45
1. Când cererea de executare a unei amenzi sau a confiscării unei sume de
bani este admisă, judecătorul sau autoritatea desemnată în temeiul art. 37 schimbă
cuantumul acesteia în unităţile monetare ale statului solicitat, aplicând paritatea de
schimb în vigoare în momentul în care s-a pronunţat hotărârea. El determină astfel
cuantumul amenzii sau al sumei de confiscat, fără să poată totuşi depăşi maximul
fixat prin legea acestui stat pentru o astfel de faptă.
2. Totuşi judecătorul sau autoritatea desemnată în temeiul art. 37 este liber să
menţină, până la nivelul cuantumului pronunţat în statul solicitant, condamnarea la
amendă sau la confiscare, când această sancţiune nu este prevăzută pentru aceeaşi
faptă prin legea statului solicitat, dar aceasta îngăduie pronunţarea unor sancţiuni
mai grave. Tot astfel se procedează când sancţiunea pronunţată de statul solicitant
depăşeşte cuantumul prevăzut prin legea statului solicitat pentru aceeaşi faptă, dar
această lege îngăduie să se pronunţe sancţiuni mai grave.
3. Toate înlesnirile de plată în legătură fie cu termenul, fie cu eşalonarea vărsămintelor, acordate de statul solicitant, vor fi respectate de statul solicitat.
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Articolul 46
1. Când cererea de executare vizează confiscarea unui obiect determinat, judecătorul sau autoritatea desemnată în temeiul art. 37 nu poate dispune confiscarea
acestui obiect decât în cazul în care aceasta este permisă de legea statului solicitat,
pentru aceeaşi faptă.
2. Totuşi judecătorul sau autoritatea desemnată în temeiul art. 37 este liber să
menţină confiscarea pronunţată în statul solicitant atunci când această sancţiune nu
este prevăzută în legea statului solicitat pentru aceeaşi faptă, dar această lege permite
să se pronunţe sancţiuni mai grave.
Articolul 47
1. Cele rezultate din executarea amenzilor şi confiscărilor revin tezaurului statului solicitat, fără a fi prejudiciate drepturile terţilor.
2. Obiectele confiscate care prezintă un interes deosebit pot fi remise, la cererea
sa, statului solicitant.
Articolul 48
Când executarea unei amenzi se dovedeşte imposibilă, poate fi aplicată o sancţiune substitutivă privativă de libertate de către un judecător al statului solicitat, dacă
legea ambelor state o prevede într-un asemenea caz, în afară de situaţia în care statul
solicitant nu şi-a limitat, în mod expres, cererea sa de executare numai la amendă.
Dacă judecătorul hotărăşte să impună o sancţiune substitutivă privativă de libertate,
se aplică regulile următoare:
a) când schimbarea amenzii într-o sancţiune privativă de libertate este deja prevăzută în condamnarea pronunţată în statul solicitant sau direct în legea acestui stat,
judecătorul statului solicitat îi va stabili felul şi durata după regulile prevăzute în
legea sa. Dacă sancţiunea privativă de libertate, deja hotărâtă în statul solicitant, este
sub minimul pe care legea statului solicitat îl permite a fi pronunţat, judecătorul nu
va fi legat de acest minim şi va aplica o sancţiune corespunzătoare sancţiunii aplicate
în statul solicitant;
b) în celelalte cazuri judecătorul statului solicitat procedează la transformare potrivit propriei sale legi, respectând limitele prevăzute de legea statului solicitant.
(c) Clauze specifice executării decăderilor
Articolul 49
1. Când o cerere de executare a unei decăderi este formulată, aceasta nu poate
avea efect cu privire la decăderea pronunţată în statul solicitant, decât dacă legea statului solicitat permite să se pronunţe decăderea pentru asemenea infracţiune.
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2. Judecătorul sesizat cu respectiva cauză apreciază oportunitatea executării decăderii pe teritoriul ţării sale.
Articolul 50
1. Dacă judecătorul dispune executarea decăderii, el îi determină durata, în limitele prescrise prin propria sa legislaţie, fără a putea depăşi pe acelea care sunt fixate
prin hotărâre represivă pronunţată în statul solicitant.
2. Judecătorul poate limita decăderea la o parte a drepturilor a căror privare sau
suspendare este pronunţată.
Articolul 51
Prevederile art. 11 nu sunt aplicabile decăderilor.
Articolul 52
Statul solicitat are dreptul să îl repună pe condamnat în drepturile din care a fost
decăzut, în temeiul unei hotărâri date în aplicarea prevederilor prezentei secţiuni.

Titlul III
Efectele internaţionale ale hotărârilor represive europene
Secţiunea 1
Ne bis in idem
Articolul 53
1. O persoană care a făcut obiectul unei hotărâri represive europene nu poate,
pentru aceeaşi faptă, să fie urmărită, condamnată sau supusă executării unei sancţiuni în alt Stat Contractant:
a) când a fost achitată;
b) când sancţiunea aplicată:
i. a fost în întregime executată ori este în curs de executare; sau
ii. a făcut obiectul unei graţieri ori amnistii purtând asupra totalităţii sancţiunii
sau părţii neexecutate a acesteia; sau
iii. nu mai poate fi executată din cauza prescripţiei;
c) când judecătorul a constatat vinovăţia autorului infracţiunii fără să pronunţe
vreo sancţiune.
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2. Totuşi un Stat Contractant nu este obligat, în afară de cazul în care nu a cerut
el însuşi urmărirea, să recunoască efectul ne bis in idem, dacă fapta care a dat loc
hotărârii a fost săvârşită împotriva unei persoane, unei instituţii, unui bun care are
statut public în acest stat sau dacă persoana care a format obiectul judecăţii avea ea
însăşi un statut public în acest stat.
3. În afară de acestea, orice Stat Contractant în care fapta a fost săvârşitã sau este
considerată ca atare potrivit legii acestui stat nu este obligat să recunoască efectul ne
bis in idem, dacă nu a cerut el însuşi urmărirea.
Articolul 54
Dacă începe o nouă urmărire împotriva unei persoane judecate pentru aceeaşi
faptă într-un alt Stat Contractant, orice perioadă privativă de libertate suferită în
executarea hotărârii trebuie redusă din sancţiunea care va fi eventual pronunţată.
Articolul 55
Prezenta secţiune nu împiedică aplicarea dispoziţiilor naţionale mai largi privind
efectul ne bis in idem asupra hotărârilor judecătoreşti pronunţate în străinătate.

Secţiunea a 2-a
Luarea în considerare
Articolul 56
Orice Stat Contractant ia măsurile legislative pe care le consideră potrivite pentru a permite instanţelor sale ca, la pronunţarea unei hotărâri, să ia în considerare
orice hotărâre represivă europeană, pronunţată în contradictoriu anterior pentru o
altă infracţiune, în scopul de a se adăuga acestei hotărâri, în totalitate sau în parte,
efectele pe care legea sa le prevede pentru hotărârile pronunţate pe teritoriul său. El
determină condiţiile în care această hotărâre este luată în considerare.
Articolul 57
Orice Stat Contractant ia măsurile legislative pe care le consideră potrivite pentru a permite luarea în considerare a oricărei hotărâri represive europene contradictorii, în scopul de a face aplicabile, în totalitate sau în parte, decăderile prevăzute
prin legea sa pentru hotărârile pronunţate pe teritoriul său. El determină condiţiile
în care această hotărâre este luată în considerare.
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Titlul IV
Dispoziţii finale
Articolul 58
1. Prezenta Convenţie este deschisă semnării de către statele membre reprezentate în Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei. Ea va fi ratificată sau acceptată.
Instrumentele de ratificare sau de acceptare se vor depune la Secretarul General al
Consiliului Europei.
2. Convenţia va intra în vigoare după 3 luni de la data depunerii celui de-al treilea
instrument de ratificare sau de acceptare.
3. Convenţia va intra în vigoare, faţă de orice stat semnatar care o va ratifica sau
o va accepta ulterior, după 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare
sau de acceptare.
Articolul 59
1. După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei să adere la prezenta Convenţie. Rezoluţia privind această invitaţie va trebui să primească
acordul unanim al membrilor consiliului care au ratificat Convenţia.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe lângă Secretarul General al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare, care va avea efect după 3 luni de la data
depunerii sale.
Articolul 60
1. Orice Stat Contractant poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aderare, să desemneze teritoriul
ori teritoriile cărora li se va aplica prezenta Convenţie:
2. Orice Stat Contractant poate, în momentul depunerii instrumentului său de
ratificare, de acceptare ori de aderare sau în orice alt moment ulterior, să extindă
aplicarea prezentei Convenţii, prin declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, asupra oricărui alt teritoriu desemnat în declaraţie, ale cărui relaţii
internaţionale le asigură sau pentru care este abilitat să stipuleze.
3. Orice declaraţie făcută în temeiul paragrafului precedent va putea fi retrasă, în
ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, în condiţiile prevăzute
la art. 66.
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Articolul 61
1. Orice Stat Contractant poate, în momentul depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aderare, să declare că foloseşte una sau mai multe rezerve
menţionate în anexa nr. 1.
2. Orice Stat Contractant poate retrage, în întregime sau în parte, o rezervă formulată de el în temeiul paragrafului precedent, pe calea unei declaraţii adresate Secretarului General al Consiliului Europei, care va produce efecte de la data primirii
sale.
3. Statul contractant care a formulat o rezervă cu privire la o dispoziţie din prezenta Convenţie nu poate pretinde aplicarea acestei dispoziţii de către alt stat; totuşi
el poate, dacă rezerva este parţială sau condiţională, să pretindă aplicarea acestei
dispoziţii în măsura în care el a acceptat-o.
Articolul 62
1. Orice Stat Contractant poate în orice moment să indice, pe calea unei declaraţii adresate Secretarului General al Consiliului Europei, dispoziţiile legale de inclus
în anexa nr. 2 sau 3.
2. Orice modificare a dispoziţiilor naţionale menţionate în anexa nr. 2 sau 3 trebuie să fie notificată Secretarului General al Consiliului Europei, dacă modificarea
face să devină inexactă informaţia dată prin aceste anexe.
3. Modificările aduse anexei nr. 2 sau 3 în aplicarea paragrafelor precedente produc efect, pentru fiecare Stat Contractant, după o lună de la data notificării lor de
către Secretarul General al Consiliului Europei.
Articolul 63
1. Orice Stat Contractant trebuie, în momentul depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aderare, să furnizeze Secretarului General al Consiliului
Europei toate informaţiile utile privind sancţiunile aplicabile în acest stat şi executarea acestora în vederea aplicării prezentei Convenţii.
2. Orice modificare ulterioară care face să devină inexacte informaţiile furnizate
în temeiul paragrafului precedent trebuie să fie, de asemenea, comunicată Secretarului General al Consiliului Europei.
Articolul 64
1. Prezenta Convenţie nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor decurgând din
tratatele de extrădare şi din Convenţiile internaţionale multilaterale privind materii speciale şi nici dispoziţiilor care privesc materiile ce formează obiectul prezentei
Convenţii şi care sunt cuprinse în alte Convenţii existente între statele contractante.
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2. Statele contractante nu vor putea încheia între ele acorduri bilaterale sau multilaterale privitoare la problemele reglementate prin prezenta Convenţie, decât pentru a completa dispoziţiile acesteia sau pentru a înlesni aplicarea principiilor pe care
le cuprinde.
3. Totuşi, dacă două sau mai multe State Contractante au stabilit sau urmează săşi stabilească relaţiile lor în temeiul unei legislaţii uniforme sau al unui regim special,
ele vor avea facultatea să reglementeze raporturile lor mutuale în materie întemeindu-se exclusiv pe aceste sisteme, independent de dispoziţiile prezentei Convenţii.
4. Statele Contractante care vor exclude din raporturile lor mutuale aplicarea
prezentei Convenţii potrivit paragrafului precedent vor adresa în acest scop o notificare Secretarului General al Consiliului Europei.
Articolul 65
Comitetul European pentru Probleme Criminale al Consiliului Europei va urmări executarea prezentei Convenţii şi va înlesni, în măsura în care este necesar,
reglementarea amiabilă a oricărei dificultăţi pe care executarea Convenţiei ar produce-o.
Articolul 66
1. Prezenta Convenţie va rămâne în vigoare pe durată nelimitată.
2. Orice Stat Contractant va putea, în ceea ce îl priveşte, să denunţe prezenta
Convenţie printr-o notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei.
3. Denunţarea va avea efect după 6 luni de la data primirii notificării de către
Secretarul General.
Articolul 67
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica statelor-membre reprezentate în Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei şi oricărui stat care a aderat la
prezenta Convenţie:
a) orice semnare;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei Convenţii potrivit dispoziţiilor
art. 58;
d) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor art. 19 paragraful 2;
e) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor art. 44 paragraful 4;
f) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor art. 60;
g) orice rezervă formulată în aplicarea dispoziţiilor art. 61 paragraful 1 sau retragerea unei asemenea rezerve;
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h) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor art. 62 paragraful 1 şi orice
notificare ulterioară primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al acestui
articol;
i) orice informare primită în aplicarea dispoziţiilor art. 63 paragraful 1 şi orice
notificare ulterioară primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al acestui
articol;
j) orice notificare privitoare la acorduri bilaterale sau multilaterale încheiate în
aplicarea dispoziţiilor art. 64 paragraful 2 sau privitoare la o legislaţie uniformă introdusă în aplicarea dispoziţiilor art. 64 paragraful 3;
k) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor art. 66 şi data de la care denunţarea va produce efect.
Articolul 68
Prezenta Convenţie, declaraţiile şi notificările pe care le încuviinţează nu se vor
aplica decât cu privire la executarea hotărârilor intervenite ulterior intrării sale în
vigoare între statele contractante interesate.
Drept care, subsemnaţii, corespunzător autorizaţi în acest scop, au semnat prezenta Convenţie. Întocmită la Haga la 28 mai 1970, în limbile franceză şi engleză,
ambele texte având aceeaşi valabilitate, într-un singur exemplar care se va depune în
arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va comunica
o copie, certificată conformă, fiecăruia dintre statele semnatare şi care au aderat.
Anexa nr. 1
Fiecare dintre statele contractante poate declara că îşi rezervă dreptul:
a) să refuze executarea dacă apreciază că condamnarea priveşte infracţiunea de
natură fiscală sau religioasă;
b) să refuze executarea unei sancţiuni pronunţate pentru o faptă care, potrivit
legii sale, ar fi fost de competenţa exclusivă a unei autorităţi administrativă;
c) să refuze executarea unei hotărâri represive europene pronunţate de autorităţile statului solicitant la o dată când acţiunea penală pentru infracţiunea care a
fost sancţionată ar fi fost prescrisă, după propria sa lege;
d) să refuze executarea hotărârilor în lipsă şi a ordonanţelor penale sau numai a
uneia dintre aceste categorii de hotărâri;
e) să refuze aplicarea dispoziţiilor art. 8 în cazurile în care există o competentă
de origine şi să nu recunoască, în aceste cazuri, decât echivalenţa actelor îndeplinite în statul solicitant şi care au un efect de întrerupere sau suspendare
a prescripţiei;
f) să accepte aplicarea titlului III numai în ceea ce priveşte una dintre cele două
secţiuni ale sale.
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Anexa nr. 2
Lista cuprinzând infracţiuni, altele decât infracţiunile penale
Se asimilează infracţiunilor reprimate prin legea penală următoarele:
– în Franţa – orice comportament ilegal sancţionat printr-o contravention de
grande voirie;
– în Republica Federală Germania – orice comportament ilegal pentru care este
prevăzută procedura instituită prin legea asupra violării dispoziţiilor privind
ordinea (Gesetz uber Ordnungswidrigkeiten) din 24 mai 1968 (BGBL 1968 I,
481);
– în Italia – orice comportament ilegal căruia îi este aplicabilă Legea nr. 317 din
3 martie 1967.
Anexa nr. 3
Lista cuprinzând ordonanţele penale
Austria
Strafverfugung (articolele 460-462 din Codul de procedură penală).
Danemarca
Bodeforelaeg ou Udenretlig bodevedtagelse (art. 931 din Legea asupra administrării justiţiei).
Franţa
1. Amende de composition (art. 524-528 din Codul de procedură penală şi art.
R42-R50).
2. Ordonance penale, aplicată numai în departamentele Bas-Rhin, Haut-Rhin
şi Moselle.
Republica Federală Germania
1. Strafvefbl (art. 407-412 din Codul de procedură penală).
2. Strafverfugung (art. 413 din Codul de procedură penală).
3. Bussgeldbescheid (art. 65-66 din Legea din 24 mai 1968 – BGBL 1968 I, 481).
Italia
1. Decreto penale (art. 506-10 din Codul de procedură penală).
2. Decreto penale în materie fiscală (Legea nr. 4 din 7 ianuarie 1929).
3. Decreto penale în materie de navigaţie (art. 1342-43 din Codul asupra navigaţiei).
4. Decizia pronunţată în temeiul Legii nr. 317 din 3 martie 1967.
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Luxemburg
1. Ordonance penale (Legea din 31 iulie 1924 privind organizarea ordonanţelor
penale).
2. Ordonance penale (art. 16 din Legea din 14 februarie 1955 privind reglementarea circulaţiei pe drumurile publice).
Norvegia
1. Forelegg (art. 289-290 din Legea asupra procedurii judiciare în materie penală).
2. Forenklet forelegg (art. 31 B din Codul rutier din 19 iunie 1965).
Suedia
1. Strafforelaggande (cap. 48 din Codul de procedură penală).
2. Forelaggande au ordningsbot (cap. 48 din Codul de procedură penală).
Elveţia
1. Strafbefehl (Argovie, Bвle-Ville, Schaffhouse, Schwyz, Uri, Zug, Zurrich).
Ordonnance penale (Fribourg, Valais).
2. Strafantrag (Unterwalden-le Das).
3. Strafbescheid (Saint-Gall).
4. Strafmandat (Berne, Grisons, Soleure, Unterwalden-le Haut).
5. Strafverfugung (Appenzell Rhodes Exterieures, Glaris, Schaffhouse, Thurgovie).
6. Abwandlungserkenntnis (Lucerne).
7. Bussenentscheid (Appenzell Rhodes Interieures).
8. Ordonance de condamnation (Vaud).
9. Mandat de repression (Neuchвtel).
10. Avis de contravention (Geneve, Vaud).
11. Prononce prefectoral (Vaud).
12. Prononce de contravention (Valais).
13. Decreto di accusa (Tessin).
Turcia
Ceza Kararnamesi (art. 386-91 din Codul de procedură penală) şi toate hotărârile prin care autorităţile administrative pronunţă pedepse.
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21. CONVENŢIA EUROPEANĂ PRIVIND TRANSFERUL DE
PROCEDURI ÎN MATERIE PENALĂ
Semnată la: Strasbourg, 15 mai 1972.
Ratificată prin: Legea RM nr.320 din 03.11.2006.
În vigoare pentru RM: din 24 aprilie 2007.
Statele-membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Convenţii,
Considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă uniune între membrii săi, intenţionând să completeze ceea ce deja au adoptat în domeniul dreptului penal pentru a ajunge la o sancţiune mai justă şi mai eficientă,
Considerând a fi util pentru acest scop, în spiritul încrederii reciproce, organizarea urmăririi infracţiunilor la nivel internaţional,
Evitând inconvenientele care pot apărea ca rezultat al unor conflicte de competenţă,
Au convenit următoarele:

Titlul I
Definiţii
Articolul 1
În sensul prezentei Convenţii, termenul:
a) infracţiune se referă la acele fapte care constituie infracţiuni, precum şi la cele
care sunt vizate de dispoziţiile legale menţionate în anexa nr. 3 la prezenta Convenţie, cu condiţia ca, atunci când infracţiunea este de competenţa unei autorităţi administrative, persoana interesată să aibă posibilitatea de a aduce cazul respectiv în faţa
unei instanţe judecătoreşti;
b) sancţiune se referă la orice pedeapsă sau altă măsură ocazionată de/sau pronunţată pentru o încălcare a prevederilor legale menţionate în anexa nr. 3.

Titlul II
Competenţa
Articolul 2
1. În vederea aplicării prezentei Convenţii, orice Stat Contractant va avea competenţa de a efectua urmărirea, conform propriilor legi penale, a oricărei infracţiuni
căreia i se aplică legea penală a unui alt Stat Contractant.
2. Competenţa recunoscută unui Stat Contractant exclusiv în temeiul paragra-

255

Capitolul II. TRATATE REGIONALE

fului 1 din acest articol poate fi exercitată numai în urma unei cereri de urmărire
formulate de către un alt Stat Contractant.
Articolul 3
Orice Stat Contractant competent, în temeiul propriilor legi, de a urmări o infracţiune poate, în vederea aplicării prezentei Convenţii, să renunţe la angajarea procedurii de urmărire în justiţie sau să o abandoneze pentru o persoană suspectă care
este sau va fi urmărită pentru aceeaşi infracţiune de către un alt Stat Contractant.
Ţinând seama de dispoziţiile art. 21 paragraful 2, orice decizie de renunţare la procedură este provizorie atâta timp cât n-a intervenit o hotărâre definitivă în celălalt
Stat Contractant.
Articolul 4
Statul solicitat încetează urmărirea bazată în exclusivitate pe dispoziţiile art. 2,
atunci când, după cunoştinţa sa, dreptul de pedeapsă se întinde, conform legii statului solicitant, pentru o altă cauză decât prescripţia, situaţie în care se face aplicarea
prevederilor art. 10, lit. c) ale art. 11, lit. f) şi g), ale art. 22, 23 şi 26.
Articolul 5
Dispoziţiile titlului III din prezenta Convenţie nu limitează competenţa conferită
statului solicitat de către legislaţia sa internă în materie de urmărire.

Titlul III
Transmiterea urmăririi
Secţiunea 1
Cererea de urmărire
Articolul 6
1. În cazul în care o persoană este suspectată de a fi comis o infracţiune conform
legii unui Stat Contractant, acel stat poate solicita unui alt Stat Contractant să înceapă urmărirea în cazurile şi conform condiţiilor prevăzute de prezenta Convenţie.
2. Dacă, conform prevederilor acestei Convenţii, un Stat Contractant poate solicita unui alt Stat Contractant să înceapă urmărirea, autorităţile competente ale primului stat vor lua în considerare această posibilitate.
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Articolul 7
1. Urmărirea nu poate fi exercitată în statul solicitat decât atunci când fapta în
legătură cu care s-a solicitat începerea urmăririi ar fi infracţiune în cazul comiterii pe
teritoriul acestui stat şi când autorul ar fi pasibil de o condamnare şi în baza legilor
acestui stat.
2. Dacă infracţiunea a fost comisă de o persoană învestită cu o funcţie publică în
statul solicitant sau cu privire la o persoană învestită cu o funcţie publică la o instituţie ori la un bun care are caracter public în acest stat, aceasta va fi considerată în
statul solicitat ca şi cum ar fi fost comisă de o persoană învestită cu o funcţie în acest
stat sau cu privire la o persoană, instituţie ori bun corespunzând, în acest din urmă
stat, aceluia ce face obiectul infracţiunii.
Articolul 8
1. Un Stat Contractant poate solicita unui alt Stat Contractant să înceapă urmărirea în unul sau mai multe dintre cazurile următoare:
a) dacă acuzatul are reşedinţa obiţnuită în statul solicitat;
b) dacă acuzatul este cetăţean al statului solicitat sau dacă acest stat este statul
său de origine;
c) dacă acuzatul execută sau urmează să execute o pedeapsă privativă de libertate în statul solicitat;
d) când acuzatul face obiectul, în statul solicitat, al unei urmăriri judiciare pentru aceeaşi infracţiune sau pentru alte infracţiuni;
e) dacă se consideră că transferul urmăririi este justificat prin interesul de a descoperi adevărul şi, mai ales, dacă elementele de probă cele mai importante se
găsesc în statul solicitat;
f) dacă se consideră că executarea unei eventuale condamnări în statul solicitat
este susceptibil să amelioreze posibilităţile de reintegrare socială a condamnatului;
g) dacă se consideră că prezenţa acuzatului la audieri nu poate fi asigurată în
statul solicitat;
h) dacă statul solicitant consideră că nu este în măsură să execute o eventuală
condamnare, chiar atunci când are calea extrădării, şi că statul solicitat este
în măsură să o facă.
2. În cazul în care acuzatul a fost condamnat efectiv într-un Stat Contractant,
acest stat nu poate solicita transferul urmăririi pentru unul sau mai multe dintre
cazurile menţionate la paragraful 1 al acestui articol decât atunci când nu poate executa condamnarea respectivă, chiar având calea extrădării, şi atunci când celălalt
Stat Contractant nu acceptă principiul executării unei hotărâri date în străinătate sau
refuză executarea unei astfel de hotărâri.

257

Capitolul II. TRATATE REGIONALE

Articolul 9
1. Autorităţile competente din statul solicitat vor examina cererea pentru transferul urmăririi, care le-a fost adresată în aplicarea articolelor precedente. Acestea vor
decide, în conformitate cu propria legislaţie, cum vor acţiona în continuare.
2. Atunci când legea statului solicitat prevede pedepsirea infracţiunii de către o
autoritate administrativă, acest stat va informa, cât mai curând posibil, statul solicitant, cu excepţia cazului în care statul solicitat a făcut o declaraţie conform paragrafului 3 al acestui articol.
3. Orice Stat Contractant poate, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare ori de aderare sau în orice alt moment, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să facă cunoscute condiţiile în care legea sa naţională permite pedepsirea anumitor infracţiuni
de către o autoritate administrativă. O asemenea declaraţie înlocuieşte înştiinţarea
prevăzută la paragraful 2 al acestui articol.
Articolul 10
Statul solicitat nu va da curs cererii:
a) dacă aceasta nu este conformă cu dispoziţiile art. 6 paragraful 1 şi ale art. 7
paragraful 1;
b) dacă exercitarea urmăririi este contrară dispoziţiilor art. 35;
c) dacă, la data menţionată pe cerere, prescripţia acţiunii publice este împlinită
în statul solicitant, conform legislaţiei sale.
Articolul 11
Fără a prejudicia dispoziţiile art. 10, statul solicitat nu poate refuza complet sau
parţial acceptarea cererii, decât în unul sau mai multe dintre cazurile următoare:
a) dacă consideră că motivul pe care se bazează cererea, în aplicarea art. 8, nu
este justificat;
b) dacă acuzatul nu are reşedinţa obiţnuită în statul solicitat;
c) dacă acuzatul nu este cetăţean al statului solicitat şi nu avea reşedinţa sa obişnuită pe teritoriul acestui stat în momentul comiterii infracţiunii;
d) dacă consideră că infracţiunea în legătură cu care se solicită urmărirea are un
caracter politic sau este o infracţiune pur militară ori pur fiscală;
e) dacă estimează că există motive serioase să creadă că cererea de urmărire este
determinată de considerente de rasă, naţionalitate sau opinii politice;
f) dacă propria sa lege este deja aplicabilă faptei şi dacă, conform acestei legi,
acţiunea publică este prescrisă la momentul primirii cererii; în acest caz, nu
se va putea face aplicarea prevederilor art. 26 paragraful 2;
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g) dacă competenţa sa se bazează exclusiv pe prevederile art. 2 şi dacă, în momentul primirii cererii respective, acţiunea publică este prescrisă conform
legii proprii, luându-se în considerare prelungirea cu 6 luni a termenului de
prescripţie prevăzut la art. 23;
h) dacă fapta s-a comis în afara teritoriului statului solicitant;
i) dacă urmărirea este contrară angajamentelor internaţionale ale statului solicitat;
j) dacă urmărirea este contrară principiilor fundamentale ale ordinii juridice din
statul solicitat;
k) dacă statul solicitant a încălcat o regulă de procedură prevăzută în această
Convenţie.
Articolul 12
1. Statul solicitat revocă acceptarea cererii dacă, ulterior acestei acceptări, se descoperă un motiv pentru a nu se da curs cererii, conform art. 10.
2. Statul solicitat poate să îşi revoce acceptarea cererii:
a) dacă ar fi evident că prezenţa acuzatului nu poate fi asigurată pentru audiere
în acest stat sau dacă o eventuală condamnare nu poate fi executată în statul
respectiv;
b) dacă unul dintre motivele de refuz prevăzute la art. 11 este descoperit înainte
de începerea judecării cazului de către o instanţă; sau
c) în acte cazuri, dacă statul solicitant este de acord.

Secţiunea a 2-a
Procedura de transfer
Articolul 13
1. Cererile prevăzute în această Convenţie sunt făcute în scris. Acestea sunt
adresate, ca şi toate comunicările necesare aplicării prezentei Convenţii, fie de către
Ministerul Justiţiei din statul solicitat, fie, conform unor acorduri speciale, direct
de către autorităţile statului solicitant către cele ale statului solicitat şi returnate pe
aceeaşi cale.
2. În cazuri urgente, cererile şi comunicările necesare vor putea fi trimise prin
Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale (INTERPOL).
3. Orice Stat Contractant va putea, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să facă cunoscută intenţia sa de a deroga de la regulile
de transfer cele menţionate în paragraful 1 al acestui articol.

259

Capitolul II. TRATATE REGIONALE

Articolul 14
Dacă un Stat Contractant consideră informaţiile furnizate de către un alt Stat
Contractant insuficiente pentru a-i permite să aplice prezenta Convenţie, cere completarea informaţiilor necesare. El poate fixa un termen pentru primirea informaţiilor.
Articolul 15
1. Cererea de urmărire este însoţită de originalul sau de o copie certificată a dosarului penal, precum şi de toate documentele utile. Totuşi, dacă acuzatul se află în
arest preventiv, în temeiul prevederilor secţiunii a 5-a, şi dacă statul solicitant nu
este în măsură să anexeze documentele la cererea de urmărire, acestea pot fi trimise
ulterior.
2. Statul solicitant informează în scris statul solicitat în legătură cu toate actele de
procedură sau cu măsurile relative la acţiunea publică luate în statul solicitant după
transmiterea cererii. Această notificare este însoţită de orice documente utile.
Articolul 16
1. Statul solicitat informează, fără întârziere, statul solicitant despre decizia sa
asupra cererii de urmărire.
2. Statul solicitat trebuie să informeze statul solicitant despre abandonarea urmăririi sau referitor la decizia luată în urma desfăşurării procedurii. O copie certificată
de pe orice hotărâre scrisă trebuie să fie transmisă statului solicitant.
Articolul 17
Dacă competenţa statului solicitat se bazează exclusiv pe prevederile art. 2, acest
stat trebuie să anunţe acuzatul despre cererea de urmărire, cu scopul de a-i permite
acestuia să îşi expună argumentele înainte ca acest stat să ia o hotărâre în legătură cu
cererea respectivă.
Articolul 18
1. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2 al acestui articol, traducerea documentelor referitoare la aplicarea prezentei Convenţii nu este necesară.
2. Orice Stat Contractant poate, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare ori de aderare, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să îşi rezerve dreptul de a solicita ca documentele sus-menţionate, cu excepţia copiei de pe hotărârea scrisă la care s-a făcut
referire la art. 16 paragraful 2, să îi fie adresate însoţite de o traducere. Celelalte state
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contractante vor trebui să trimită traducerile respective fie în limba naţională a statului destinatar, fie în una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei, după cum
va indica statul destinatar. Totuşi, o asemenea indicaţie nu este obligatorie. Celelalte
state contractante pot aplica regula reciprocităţii.
3. Acest articol nu aduce atingere dispoziţiilor referitoare la traducerea cererilor
şi a documentelor anexate, conţinute în acordurile sau aranjamentele în vigoare ori
care urmează să fie încheiate între două sau mai multe state contractante.
Articolul 19
Documentele transmise în vederea aplicării acestei Convenţii sunt scutite de toate formalităţile de legalizare.
Articolul 20
Fiecare dintre statele contractante renunţă să reclame rambursarea cheltuielilor
rezultate din aplicarea acestei Convenţii.

Secţiunea a 3-a
Efectele cererii de urmărire în statul solicitant
Articolul 21
1. Când statul solicitant a prezentat cererea de urmărire nu mai poate să îl urmărească pe acuzat pentru fapta care a motivat această cerere sau să mai execute o
hotărâre pe care a pronunţat-o anterior acesteia. Totuşi, până la notificarea deciziei
statului solicitat asupra cererii de urmărire, statul solicitant îşi păstrează dreptul de
a proceda la toate actele de urmărire, cu excepţia celor care au drept efect sesizarea
instanţei judecătoreşti sau, eventual, a autorităţii administrative competente pentru
a se pronunţa asupra infracţiunii.
2. Statul solicitant îşi reia dreptul de urmărire şi de executare:
a) dacă statul solicitat îl informează despre decizia sa de a nu da curs cererii, în
cazurile prevăzute la art. 10;
b) dacă statul solicitat îl informează că refuză acceptarea cererii, în cazurile prevăzute la art. 11;
c) dacă statul solicitat îl informează că revocă acceptarea cererii, în cazurile prevăzute la art. 12;
d) dacă statul solicitat îl informează despre hotărârea sa de a nu începe urmărirea sau de a o întrerupe;
e) dacă îşi retrage cererea înainte ca statul solicitat să îl informeze referitor la
hotărârea sa de a da curs cererii respective.
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Articolul 22
În statul solicitant cererea de urmărire făcută conform prezentei secţiuni are
drept efect prelungirea cu 6 luni a termenului de prescripţie a acţiunii publice.

Secţiunea a 4-a
Efectele cererii de urmărire în statul solicitat
Articolul 23
Dacă competenţa statului solicitat se bazează exclusiv pe prevederile art. 2, termenul de prescripţie a acţiunii publice în acest stat se prelungeşte cu 6 luni.
Articolul 24
1. Dacă urmărirea este subordonată unei plângeri în cele două state, plângerea
depusă în statul solicitant are aceeaşi valoare ca şi cea din statul solicitat.
2. Dacă plângerea este necesară doar în statul solicitat, acest stat poate începe
urmărirea chiar şi în absenţa plângerii, dacă persoana îndreptăţită să o formuleze
nu se opune în termen de o lună de la data primirii înştiinţării prin care autoritatea
competentă o informează despre acest drept.
Articolul 25
În statul solicitat sancţiunea aplicabilă infracţiunii este cea prevăzută de legea
acestui stat, cu excepţia cazului în care legea respectivă prevede altfel. Când competenţa statului solicitat se bazează exclusiv pe prevederile art. 2, sancţiunea pronunţată în acest stat nu poate fi mai severă decât cea prevăzută de legea statului solicitant.
Articolul 26
1. Orice act în scopul urmăririi, îndeplinit în statul solicitant conform legilor şi
reglementărilor sale în vigoare, are aceeaşi valoare în statul solicitat ca şi cum ar fi
fost îndeplinit de către autorităţile acestui stat, fără ca această asimilare să poată avea
efectul de a-i da acestui act o forţă probantă superioară aceluia pe care o are în statul
solicitant.
2. Orice act întrerupător de prescripţie, valabil întocmit în statul solicitant, are
aceleaşi efecte în statul solicitat şi invers.
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Secţiunea a 5-a
Măsurile provizorii în statul solicitat
Articolul 27
1. Când statul solicitant îşi anunţă intenţia de a transmite o cerere de urmărire
şi dacă competenţa statului solicitat se bazează exclusiv pe prevederile art. 2, statul
solicitat poate, în urma cererii statului solicitant, să treacă, în temeiul prezentei Convenţii, la arestarea preventivă a învinuitului, dacă:
a) legea statului solicitat autorizează detenţia preventivă pentru infracţiunea respectivă;
b) există motive să se creadă că învinuitul va dispărea sau va crea un pericol de
distrugere a probelor.
2. Cererea de arestare preventivă va menţiona existenţa unui mandat de arestare sau a oricărui alt act de aceeaşi forţă, emis în formele prescrise de legea statului
solicitant; va mai menţiona pentru ce fel de infracţiune se solicită urmărirea penală,
când şi unde infracţiunea respectivă a fost comisă, precum şi descrierea cât mai precisă a învinuitului. Trebuie să conţină, de asemenea, o expunere succintă a circumstanţelor comiterii faptei.
3. Cererea de arest preventiv este trimisă direct de către autorităţile statului solicitant, menţionate la art. 13, autorităţilor corespondente din statul solicitat, fie prin
poştă sau telegraf, fie prin orice alt mijloc scris sau care a fost acceptat de către statul
solicitat. Statul solicitant este informat, fără întârziere, în legătură cu rezultatul cererii sale.
Articolul 28
După primirea cererii de urmărire, însoţită de documentele prevăzute la art. 15
paragraful 1, statul solicitat are competenţa de a aplica toate măsurile provizorii, inclusiv arestarea preventivă a învinuitului şi sechestrul de bunuri, a căror aplicare ar
fi permisă de legea sa, dacă infracţiunea pentru care este cerută urmărirea ar fi fost
comisă pe teritoriul său.
Articolul 29
1. Măsurile provizorii menţionate la art. 27 şi 28 sunt reglementate de prevederile
acestei Convenţii şi de legea statului solicitat. Legea acestui stat sau Convenţia determină şi condiţiile în care aceste măsuri pot înceta.
2. Aceste măsuri pot înceta în toate cazurile menţionate la art. 21 paragraful 2.
3. O persoană deţinută trebuie să fie eliberată în cazul în care a fost arestată în
temeiul art. 27, iar statul solicitat nu a primit cererea de urmărire în termen de 18
zile de la data arestării.
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4. O persoană deţinută trebuie să fie eliberată în cazul în care a fost arestată în
temeiul art. 27, iar documentele care însoţesc cererea de urmărire nu au fost primite
de către statul solicitat într-un termen de 15 zile de la primirea cererii de urmărire.
5. Perioada de detenţie, aplicată exclusiv în temeiul art. 27, nu va fi în nici un caz
mai mare de 40 de zile.

Titlul IV
Pluralitatea de proceduri penale
Articolul 30
1. Orice Stat Contractant care, înainte de începerea sau în cursul urmăririi pentru o infracţiune pe care nu o apreciază ca având caracter politic sau militar, are
cunoştinţă de existenţa într-un alt Stat Contractant a unei proceduri de urmărire în
curs, împotriva aceleiaşi persoane, pentru aceleaşi fapte, examinează dacă poate fie
să renunţe la propria urmărire, fie să o suspende, fie să o transmită celuilalt stat.
2. În cazul în care consideră oportun ca în stadiul respectiv să nu renunţe la propria urmărire sau să nu o suspende, anunţă celălalt Stat Contractant despre aceasta
în timp util şi, în orice caz, înainte de pronunţarea hotărârii în fond.
Articolul 31
1. În situaţia descrisă la art. 30 paragraful 2, statele interesate se străduiesc să facă
tot ceea ce este posibil să determine, după aprecierea în fiecare caz de speţă a circumstanţelor menţionate la art. 8, căruia dintre ele îi incumbă grija continuării unei
urmăriri unice. În timpul acestei proceduri de consultări statele interesate amână pronunţarea hotărârii în fond, fără să fie, totuşi, obligate să prelungească această amânare
mai mult de 30 de zile de la expedierea înştiinţării prevăzute la art. 30 paragraful 2.
2. Prevederile paragrafului 1 nu se impun:
a) statului care a expediat înştiinţarea prevăzută la art. 30 paragraful 2, atunci
când dezbaterile principale în fond au fost declarate deschise în prezenţa învinuitului, înainte de expedierea înştiinţării;
b) statului căruia i se adresează înştiinţarea, atunci când aceste dezbateri au fost
declarate deschise, în prezenţa învinuitului, înainte de primirea înştiinţării.
Articolul 32
În interesul descoperirii adevărului şi aplicării unei sancţiuni adecvate, statele
interesate examinează dacă este oportun ca o urmărire unică să fie intentată de unul
dintre ele şi, în caz afirmativ, se străduiesc să determine care dintre ele va intenta
urmărirea atunci când:
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a) mai multe fapte distincte, care constituie toate infracţiuni după legea penală a
fiecăruia dintre aceste state, sunt atribuite fie unei singure persoane, fie mai multor
persoane care au acţionat împreună;
b) o faptă unică, care constituie infracţiune după legea penală a fiecăruia dintre
aceste state, este atribuită mai multor persoane care au acţionat împreună.
Articolul 33
Orice hotărâre pronunţată în aplicarea prevederilor art. 31 paragraful 1 şi ale art.
32 produce între statele interesate toate efectele unui transfer de urmărire prevăzut
de această Convenţie. Statul care renunţă la propria sa urmărire este considerat ca şi
cum ar fi transferat urmărirea sa celuilalt stat.
Articolul 34
Transferul urmăririi penale menţionate în secţiunea 2 din titlul III se aplică prin
acelea dintre prevederile sale care sunt compatibile cu prezentul titlu.

Titlul V
Ne bis in idem
Articolul 35
1. O persoană care a făcut obiectul unei hotărâri penale definitive şi executorii nu
poate, pentru aceeaşi faptă, să fie urmărită, condamnată sau supusă executării unei
sancţiuni în alt Stat Contractant:
a) când aceasta a fost achitată;
b) când sancţiunea impusă:
i. a fost executată în întregime sau este în curs de executare;
ii. a fost graţiată sau amnistiată în totalitate sau pentru partea din sancţiune neexecutată;
iii. nu mai poate fi executată datorită prescripţiei;
c) dacă instanţa a constatat culpabilitatea autorului infracţiunii, fără să pronunţe
sancţiunea.
2. Totuşi, un Stat Contractant nu este obligat, cu excepţia cazului când el însuşi
a solicitat urmărirea, să recunoască efectul ne bis in idem, dacă fapta care a dat loc
judecăţii a fost comisă împotriva unei persoane, instituţii sau unui bun ce are un
caracter public în acest stat, sau dacă persoana judecată avea ea însăşi un caracter
public în acest stat.
3. În plus, un Stat Contractant în care a fost comisă fapta respectivă sau este
considerată ca fiind comisă conform legii acestui stat nu este obligat să recunoască
efectul ne bis in idem decât atunci când statul însuşi a solicitat urmărirea.
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Articolul 36
Dacă o nouă urmărire este intentată împotriva unei persoane judecate pentru
aceeaşi faptă în alt Stat Contractant, atunci orice perioadă privativă de libertate, efectuată în executarea hotărârii respective, trebuie să fie dedusă din pedeapsa care va fi,
eventual, pronunţată.
Articolul 37
Acest titlu nu va împiedica aplicarea dispoziţiilor naţionale mai favorabile, care
se referă la efectul ne bis in idem aferent hotărârilor judecătoreşti pronunţate în străinătate.

Titlul VI
Dispoziţii finale
Articolul 38
1. Prezenta Convenţie este deschisă semnării de către statele membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificată sau acceptată. Instrumentele de ratificare sau de
acceptare vor fi depuse la Secretariatul General al Consiliului Europei.
2. Convenţia va intra în vigoare după 3 luni de la depunerea celui de-al treilea
instrument de ratificare sau de acceptare.
3. Aceasta va intra în vigoare, pentru orice stat semnatar care o va ratifica sau o
va accepta ulterior, după 3 luni de la data depunerii instrumentului său de ratificare
sau de acceptare.
Articolul 39
1. După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat-nemembru al Consiliului Europei să adere la prezenta Convenţie. Rezoluţia privind această invitaţie va trebui să primească
acordul unanim al membrilor consiliului, care au ratificat Convenţia.
2. Aderarea se va realiza prin depunerea la Secretarul General al Consiliului Europei a unui instrument de aderare, care va avea efect la 3 luni după data depunerii
sale.
Articolul 40
1. Orice Stat Contractant poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aderare, să menţioneze
teritoriile cărora li se va aplica prezenta Convenţie.
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2. Orice Stat Contractant poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare ori de aderare sau în orice moment
după aceea, să extindă aplicarea prezentei Convenţii, printr-o declaraţie adresată
Secretarului General al Consiliului Europei, asupra oricărui teritoriu menţionat în
declaraţie şi căruia îi asigură relaţiile internaţionale sau pentru care este abilitat să
stipuleze.
3. Orice declaraţie făcută în temeiul paragrafului precedent va putea fi retrasă,
în privinţa oricărui teritoriu menţionat în această declaraţie, în condiţiile prevăzute
la art. 45.
Articolul 41
1. Orice Stat Contractant poate, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau de aderare, să declare că va face uz de una
sau mai multe dintre rezervele cuprinse în anexa nr. 1 sau că va face o declaraţie
conform anexei nr. 2.
2. Orice Stat Contractant poate să îşi retragă, în totalitate sau în parte, o rezervă sau o declaraţie formulată în temeiul paragrafului precedent, printr-o declaraţie
adresată Secretarului General al Consiliului Europei, care va avea efect la data primirii sale.
3. Statul contractant care a formulat o rezervă asupra unei dispoziţii a prezentei
Convenţii nu poate pretinde aplicarea acestei dispoziţii de către un alt Stat Contractant; totuşi, dacă rezerva este parţială sau condiţională, acesta poate să pretindă
aplicarea acestei dispoziţii în măsura în care a acceptat-o.
Articolul 42
1. Orice Stat Contractant poate, în orice moment, să indice, printr-o declaraţie
adresată Secretarului General al Consiliului Europei, dispoziţiile legale care să fie
incluse în anexa nr. 3.
2. Orice modificare a dispoziţiilor naţionale menţionate în anexa nr. 3 trebuie
notificată Secretarului General al Consiliului Europei, dacă prin aceasta informaţiile
cuprinse în anexa nr. 3 devin inexacte.
3. Modificările aduse anexei nr. 3 în aplicarea paragrafelor precedente au efect
pentru fiecare Stat Contractant după o lună de la data notificării lor de către Secretarul General al Consiliului Europei.
Articolul 43
1. Prezenta Convenţie nu aduce atingere nici drepturilor şi obligaţiilor decurgând din tratate de extrădare şi Convenţii internaţionale multilaterale referitoare
la domenii speciale, nici dispoziţiilor care privesc aspecte ce fac obiectul prezentei
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Convenţii şi care sunt conţinute în alte Convenţii existente între statele contractante.
2. Statele contractante nu vor putea încheia, între ele, acorduri bilaterale sau multilaterale referitoare la probleme reglementate de prezenta Convenţie decât pentru
completarea dispoziţiilor acesteia sau pentru a facilita aplicarea principiilor conţinute de aceasta.
3. Totuşi, dacă două sau mai multe părţi contractante au stabilit sau urmează să
îşi stabilească relaţiile lor pe baza unei legislaţii uniforme sau a unui regim deosebit,
ele vor avea facultatea să îşi reglementeze raporturile lor reciproce în materie, bazându-se exclusiv pe aceste sisteme, indiferent care sunt dispoziţiile prezentei Convenţii.
4. Statele contractante care vor urma să excludă din raporturile lor reciproce aplicarea prezentei Convenţii conform dispoziţiilor paragrafului precedent vor adresa,
în acest sens, o notificare Secretarului General al Consiliului Europei.
Articolul 44
Comitetul European pentru Probleme Criminale al Consiliului Europei va urmări executarea prezentei Convenţii şi va facilita tot ce este necesar pentru soluţionarea amiabilă a oricărei dificultăţi ce va apărea în executarea Convenţiei.
Articolul 45
1. Prezenta Convenţie va rămâne în vigoare pe durată nelimitată.
2. Orice Stat Contractant va putea, în ceea ce îl priveşte, să denunţe prezenta
Convenţie printr-o notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei.
3. Denunţarea va avea efect după 6 luni de la data primirii notificării de către
Secretarul General.
Articolul 46
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica statelor-membre ale Consiliului Europei şi oricărui alt stat care a aderat la prezenta Convenţie:
a) orice semnare;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aderare;
c) orice dată a intrării în vigoare a prezentei Convenţii conform dispoziţiilor art.
38;
d) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor art. 9 paragraful 3;
e) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor art. 13 paragraful 3;
f) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor art. 18 paragraful 2;
g) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor art. 40 paragrafele 2 şi 3;
h) orice rezervă şi declaraţie formulată în aplicarea dispoziţiilor art. 41 paragraful 1;
i) retragerea oricărei rezerve sau declaraţii efectuate în aplicarea dispoziţiilor art.
41 paragraful 2;
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j) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor art. 1 şi orice notificare ulterioară primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al acestui articol;
k) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor art. 43 paragraful 4;
l) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor art. 45 şi data la care denunţarea va avea efect.
Articolul 47
Prezenta Convenţie, declaraţiile şi notificările pe care le autorizează nu se vor
aplica decât infracţiunilor comise ulterior intrării sale în vigoare între statele contractante interesate.
Drept care, subsemnaţii, deplin autorizaţi şi în acest scop, au semnat prezenta
Convenţie.
Adoptată la Strasbourg, la 15 mai 1972, în limbile franceză şi engleză, ambele
texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copie certificată fiecăruia dintre statele semnatare sau aderente.
Anexa 1
Orice Stat Contractant poate să declare că îşi rezervă dreptul:
a) de a refuza o cerere de urmărire, dacă consideră că infracţiunea vădeşte un
caracter pur religios;
b) de a refuza o cerere de urmărire motivată de o faptă a cărei pedepsire, conform
legislaţiei sale, este de competenţa exclusivă a unei autorităţi administrative;
c) de a nu accepta art. 22;
d) de a nu accepta art. 23;
e) de a nu accepta dispoziţiile conţinute de fraza a doua a art. 25, pentru motive
de ordin constituţional;
f) de a nu accepta dispoziţiile prevăzute la art. 26 paragraful 2, în cazul în care
acesta este competent în baza legislaţiei sale interne;
g) de a nu aplica art. 30 şi 31 pe motivul unei fapte a cărei pedepsire, conform
legislaţiei proprii sau a unui alt stat, este de competenţa exclusivă a unei autorităţi administrative;
h) de a nu accepta titlul V.
Anexa 2
Orice Stat Contractant poate să declare că, pentru motive de ordin constituţional, nu poate formula sau primi cereri de urmărire decât în cazurile care sunt precizate în legea sa internă.
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Orice Stat Contractant poate, printr-o declaraţie, să definească, în ceea ce îl priveşte, termenul resortisant în sensul prezentei Convenţii.
Anexa 3
Lista cuprinzând infracţiunile, altele decât infracţiunile penale
Urmează să fie asimilate infracţiunile sancţionate de legea penală:
– în Franţa – orice comportament ilegal, sancţionat printr-o contravenţie de
grande voirie (la regulile de circulaţie);
– în Republica Federală a Germaniei – orice comportament ilegal pentru care
se aplică procedura instituită de Legea încălcărilor regulilor de ordine (Gesetz uber Ordnungswidrigkeiten din 24 mai 1968 BGB 1, 1968, I, 481);
– în Italia – orice comportament ilegal căruia îi este aplicabilă Legea nr. 317 din
3 martie 1967.
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22. CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU REPRIMAREA
TERORISMULUI
Semnată la: Strasbourg, 27 ianuarie 1977.
Ratificată prin: Hotărârea Parlamentului RM nr.456-XIV din 18.06.99.
În vigoare pentru RM: din 24 decembrie 1999.
Statele-membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Convenţii,
Considerând că scopul Consiliului Europei este să realizeze o uniune mai strânsă între membrii săi,
Conştiente de neliniştea crescândă cauzată de înmulţirea actelor de terorism,
Dorind să se ia măsuri eficiente pentru ca autorii unor astfel de acte să nu scape
de urmărire şi de pedeapsă,
Convinse că extrădarea este un mijloc deosebit de eficient pentru a se ajunge la
acest rezultat,
Au convenit după cum urmează:
Articolul 1
Pentru cerinţele extrădării între Statele Contractante, nici o infracţiune menţionată mai jos nu va fi considerată ca o infracţiune politică, ca o infracţiune conexă la
o infracţiune politică sau ca o infracţiune inspirată de scopuri politice:
a) infracţiunile cuprinse în câmpul de aplicare a Convenţiei pentru reprimarea
capturării ilicite de aeronave, semnată la Haga, la 16 decembrie 1970;
b) infracţiunile cuprinse în câmpul de aplicare a Convenţiei pentru reprimarea
de acte ilicite îndreptate contra siguranţei aviaţiei civile, semnată la Montreal,
la 23 septembrie 1971;
c) infracţiunile grave constând într-un atac împotriva vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii persoanelor, care se bucură de protecţie internaţională,
inclusiv a agenţilor diplomatici;
d) infracţiunile, care au ca obiect răpirea, luarea ca ostatici sau sechestrarea
ilegală;
e) infracţiunile, care au ca obiect folosirea de bombe, grenade, rachete, arme de
foc automate ori scrisori sau colete-bombă, în măsura în care această folosire
prezintă un pericol pentru persoane;
f) tentativa la săvârşire a infracţiunilor precitate ori participarea în calitate de
coautor sau de complice al unei persoane, care săvârşeşte ori încearcă să săvârşească o astfel de infracţiune.
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Articolul 2
1. Pentru cerinţele extrădării între Statele Contractante, un Stat Contractant
poate să nu considere ca infracţiune politică sau ca infracţiune conexă la o asemenea
infracţiune ori ca infracţiune inspirată de mobilări politice orice act grav de violenţă,
la care nu se referă art. 1 şi care este îndreptat contra vieţii, integrităţii corporale sau
libertăţii persoanelor.
2. Se va proceda tot astfel în ceea ce priveşte orice act grav îndreptat contra bunurilor, altul decât cele la care se referă art. 1, dacă acesta a cauzat un pericol colectiv
pentru persoane.
3. Se va proceda tot astfel în ceea ce priveşte tentativa de săvârşire a uneia dintre
infracţiunile precitate ori participarea în calitate de coautor sau de complice al unei
persoane care săvârşeşte ori încearcă să săvârşească o astfel de infracţiune.
Articolul 3
Dispoziţiile tuturor tratatelor şi acordurilor de extrădare aplicabile între Statele
Contractante, inclusiv Convenţia europeană de extrădare, se modifică, în privinţa
relaţiilor dintre State Contractante în măsura în care sunt incompatibile cu prezenta
Convenţie.
Articolul 4
Pentru cerinţele prezentei Convenţii şi în măsura în care vreuna dintre infracţiunile, la care se referă art. 1 sau 2, nu figurează pe lista cazurilor de extrădare într-un
tratat sau într-o Convenţie de extrădare în vigoare între Statele Contractante, aceasta
se consideră ca fiind inclusă pe listă.
Articolul 5
Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu trebuie să fie interpretată ca implicând o obligaţie de extrădare, dacă statul solicitat are temeiuri serioase să creadă că
cererea de extrădare, motivată printr-o infracţiune, la care se referă art. 1 sau 2, a
fost făcută în scopul de a urmări sau de a pedepsi o persoană pentru considerente de
rasă, religie, naţionalitate sau opinii politice ori că situaţia acestei persoane riscă să
fie agravată datorită uneia sau alteia dintre aceste considerente.
Articolul 6
1. Orice Stat Contractant ia măsurile necesare pentru a-şi stabili competenţa de
a urmări vreuna dintre infracţiunile, la care se referă art. 1, în cazul în care autorul
bănuit de infracţiune se găseşte pe teritoriul său şi dacă statul nu îl extrădează după
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ce a primit o cerere de extrădare de la un Stat Contractant, a cărui competenţă de
urmărire se întemeiază pe o regulă de competenţă care există deopotrivă în legislaţia
statului solicitat.
2. Prezenta Convenţie nu exclude nici o competenţă exercitată în conformitate
cu legile naţionale.
Articolul 7
Un Stat Contractant, pe al cărui teritoriu a fost descoperit autorul bănuit de vreuna dintre infracţiunile la care se referă art. 1 şi care a primit o cerere de extrădare
în condiţiile menţionate la paragraful 1) al art. 6, dacă nu îl extrădează pe autorul
bănuit de infracţiune, supune cauza fără nici o excepţie şi fără întârziere nejustificată
autorităţilor sale competente să exercite acţiunea penală. Aceste autorităţi hotărăsc
în aceleaşi condiţii ca şi pentru orice infracţiune cu caracter grav potrivit legilor
acestui stat.
Articolul 8
1. Statele Contractante îşi acordă asistenţa judiciară cea mai largă posibil în materie penală în orice procedură referitoare la infracţiunile vizate la art. 1 sau 2. În
toate cazurile, legea aplicabilă în ceea ce priveşte asistenţa mutuală în materie penală
este aceea a statului solicitat. Totuşi, asistenţa judiciară nu va putea fi refuzată pentru
singurul motiv că se referă la o infracţiune politică sau la o infracţiune conexă la o
asemenea infracţiune ori la o infracţiune inspirată de mobiluri politice.
2. Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu trebuie să fie interpretată ca implicând o obligaţie de acordare a asistenţei judiciare dacă statul solicitat are temeiuri serioase să creadă că cererea de asistenţă, motivată printr-o infracţiune, la care se referă
art. 1 sau 2 a fost prezentată în scopul de a urmări sau de a pedepsi o persoană pentru
considerente de rasă, religie, naţionalitate sau opinii politice ori că situaţia acestei persoane riscă să fie agravată datorită unuia sau altuia dintre aceste considerente.
3. Dispoziţiile tuturor tratatelor şi acordurilor de asistenţă judiciară în materie
penală, aplicabile între Statele Contractante, inclusiv Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, se modifică, în privinţa relaţiilor dintre State Contractante, în măsura în care sunt incompatibile cu prezenta Convenţie.
Articolul 9
1. Comitetul European pentru Problemele Criminale al Consiliului Europei urmăreşte executarea prevederilor prezentei Convenţii.
2. El înlesneşte, dacă este necesar, reglementarea amiabilă a oricărei dificultăţi,
care s-ar ivi în executarea Convenţiei.
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Articolul 10
1. Orice diferend între Statele Contractante, referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii, care nu a fost rezolvat în cadrul paragrafului 2) al art. 9, va fi
supus arbitrajului, la cererea uneia dintre părţile în diferend. Fiecare dintre părţi va
desemna câte un arbitru, iar cei doi arbitri vor desemna un al treilea arbitru. Dacă,
în termen de 3 luni de la cererea de arbitraj una dintre părţi nu a procedat la desemnarea unui arbitru, acesta va fi desemnat, la cererea celeilalte părţi, de către preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului. Dacă preşedintele Curţii Europene a
Drepturilor Omului este resortisant al uneia dintre părţile în diferend, desemnarea
arbitrului va fi de competenţa vicepreşedintelui Curţii, sau, dacă vicepreşedintele
este resortisant al uneia dintre părţile în diferend, celui mai vechi dintre membrii
Curţii, care nu este resortisant al uneia dintre părţile în diferend. Aceeaşi procedură
se va aplica în cazul în care cei doi arbitri nu se vor putea pune de acord asupra alegerii celui de-al treilea arbitru.
2. Tribunalul arbitral va hotărî după procedura sa. Hotărârile sale vor fi luate cu
majoritate de voturi. Sentinţa sa va fi definitivă.
Articolul 11
1. Prezenta Convenţie este deschisă semnării statelor-membre ale Consiliului
Europei. Ea va fi ratificată, acceptată sau aprobată. Instrumentele de ratificare, de
acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.
2. Convenţia va intra în vigoare după 3 luni de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
3. Convenţia va intra în vigoare, faţă de orice stat care o va ratifica, o va accepta
sau o va aproba ulterior, după 3 luni de la data depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare ori de aprobare.
Articolul 12
1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare ori de aprobare, să desemneze teritoriul sau
teritoriile cărora li se va aplica prezenta Convenţie.
2. Orice stat poate, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de
acceptare ori de aprobare sau în orice alt moment următor să extindă aplicarea prezentei Convenţii, prin declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, la orice alt teritoriu desemnat în declaraţie şi pentru care asigură relaţiile internaţionale sau este abilitat să stipuleze.
3. Orice declaraţie făcută în virtutea paragrafului precedent va putea fi retrasă, în
ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin notificare adresa-
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tă Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect imediat sau
la o dată ulterioară precizată în notificare.
Articolul 13
1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aprobare, să declare că îşi rezervă
dreptul de a refuza extrădarea în legătură cu orice infracţiune enumerată în art. 1, pe
care o consideră ca o infracţiune conexă la o infracţiune politică sau ca o infracţiune
inspirată de scopuri politice, cu condiţia ca el să se angajeze că va lua în considerare
în mod corespunzător, în momentul calificării infracţiunii, gravitatea deosebită a
acesteia, mai ales dacă:
a) a creat un pericol colectiv pentru viaţa, integritatea corporală sau libertatea
persoanelor; sau
b) a adus atingere unor persoane străine de mobilurile care au determinat-o; sau
c) s-au folosit mijloace crude sau perfide pentru comiterea ei.
2. Orice stat poate să retragă, în total sau în parte, o rezervă, pe care a formulat-o
în temeiul paragrafului precedent, prin mijlocirea unei declaraţii adresate Secretarului General al Consiliului Europei şi care va avea efect de la data primirii ei.
3. Orice stat, care a formulat o rezervă în temeiul paragrafului 1) al acestui articol, nu poate să pretindă aplicarea art. 1 de către un alt stat; totuşi, el poate, dacă
rezerva este parţială şi sub condiţie, să pretindă aplicarea acestui articol în măsura în
care a acceptat-o şi el însuşi.
Articolul 14
Orice Stat Contractant va putea să denunţe prezenta Convenţie, adresând o notificare scrisă Secretarului General al Consiliului Europei. O asemenea denunţare va
produce efect imediat sau la o dată ulterioară precizată în notificare.
Articolul 15
Convenţia încetează să producă efecte faţă de orice Stat Contractant care se retrage din Consiliul Europei sau care încetează să-i mai aparţină.
Articolul 16
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica statelor-membre ale Consiliului:
a) orice semnare;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare;
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c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei Convenţii potrivit art. 11 al acesteia;
d) orice declaraţie sau notificare primită întru aplicarea dispoziţiilor art. 12;
e) orice rezervă formulată întru aplicarea paragrafului 1) al art. 13;
f) retragerea oricărei rezerve făcute întru aplicarea paragrafului 2) al art. 13;
g) orice notificare primită întru aplicarea art. 14 şi data când denunţarea va
produce efecte;
h) orice încetare a efectelor Convenţiei întru aplicarea art. 15.
Drept pentru care, subsemnaţii, legal autorizaţi în acest scop, au semnat prezenta Convenţie.
Făcută la Strasbourg, la 27 ianuarie 1977, în limbile franceză şi engleză, ambele
texte având aceeaşi valabilitate, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele
Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va comunica fiecărui
stat semnatar câte o copie certificată pentru conformitate de pe acesta.
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23. CONVENŢIA EUROPEANĂ ASUPRA TRANSFERĂRII
PERSOANELOR CONDAMNATE
Semnată la: Strasbourg, 21 martie 1983.
Ratificată prin: Legea RM nr.69-XV din 11.03.2004.
În vigoare pentru RM: din 1 septembrie 2004.
Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei
Convenţii,
Considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă
între membrii săi,
Dornice să dezvolte mai mult cooperarea internaţională în materie penală,
Considerând că această cooperare trebuie să servească intereselor unei bune administraţii a justiţiei şi să favorizeze reintegrarea socială a persoanelor condamnate,
Considerând că aceste obiective impun ca străinii, care sunt privaţi de libertate
ca urmare a unei infracţiuni penale, să aibă posibilitatea de a-şi ispăşi condamnarea
în mediul lor social de origine,
Considerând că cel mai bun mijloc de a se ajunge la aceasta este de a-i transfera
în propriile lor ţări,
Au convenit următoarele:
Articolul 1
Definiţii
În înţelesul prezentei Convenţii, expresiile:
a) „condamnare” desemnează orice pedeapsă sau măsură privativă de libertate,
pronunţată de către un judecător pentru o durată limitată sau nedeterminată
în temeiul unei infracţiuni penale;
b) „hotărâre” desemnează o hotărâre judecătorească prin care se pronunţă o
condamnare;
c) „statul de condamnare” desemnează statul unde a fost condamnată persoana
care poate fi transferată sau care deja a fost transferată;
d) „statul de executare” desemnează statul către care condamnatul poate fi transferat sau a fost deja transferat, în vederea executării condamnării sale.
Articolul 2
Principii generale
1. Părţile se angajează sa-şi acorde reciproc, în condiţiile prevăzute prin prezenta
Convenţie, cooperarea cea mai largă posibil în materia transferării persoanelor condamnate.
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2. O persoană condamnată pe teritoriul unei părţi poate, în conformitate cu dispoziţiile prezentei Convenţii, să fie transferată pe teritoriul altei părţi, pentru a executa aici condamnarea care i-a fost aplicată. În acest scop, ea îşi poate exprima fie pe
lângă statul de condamnare, fie pe lângă statul de executare, dorinţa de a fi transferată în temeiul prezentei Convenţii.
3. Transferarea poate fi cerută fie de către statul de condamnare, fie de către statul
de executare.
Articolul 3
Condiţiile transferării
1. O transferare nu poate avea loc în termenii prezentei Convenţii decât în condiţiile următoare:
a) condamnatul trebuie să fie resortisant al statului de executare;
b) hotărârea trebuie să fie definitivă;
c) durata condamnării pe care cel condamnat o mai are încă de executat trebuie
să fie de cel puţin 6 luni la data primirii cererii de transferare sau să fie nedeterminată;
d) transferul este consimţit de către persoana condamnată sau, dacă în raport
cu vârsta sau cu starea fizică ori mintală a acesteia unul dintre cele două state
consideră necesar, de către reprezentantul persoanei;
e) acţiunile sau omisiunile care au dat naştere condamnării trebuie să constituie
o infracţiune penală în raport cu dreptul statului de executare sau ar trebui să
constituie o astfel de infracţiune, dacă ar fi survenit pe teritoriul său; şi
f) statul de condamnare şi statul de executare trebuie să se pună de acord asupra
acestei transferări.
2. În cazuri excepţionale, unele părţi pot conveni o transferare, chiar dacă durata
condamnării pe care cel condamnat o are încă de executat este inferioară celei prevăzute la paragraful 1 c).
3. Orice stat poate, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să indice, printr-o declaraţie
adresată Secretarului General al Consiliului Europei, că înţelege să excludă aplicarea
vreuneia dintre procedurile prevăzute la art.9 paragraful 1 a) şi b) în relaţiile sale cu
celelalte părţi.
4. Orice stat poate, în orice moment, printr-o declaraţie adresată Secretarului
General al Consiliului Europei, să definească, în ceea ce-l priveşte, termenul resortisant în înţelesul prezentei Convenţii.
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Articolul 4
Obligaţia de a furniza informaţii
1. Orice condamnat căruia i se pot aplica prevederile prezentei Convenţii trebuie
să fie informat de către statul de condamnare despre conţinutul exact al prezentei
Convenţii.
2. Dacă condamnatul şi-a exprimat, pe lângă statul de condamnare, dorinţa de
a fi transferat în temeiul prezentei Convenţii, acest stat trebuie să informeze despre
aceasta statul de executare cât mai curând posibil, după rămânerea definitivă a hotărârii.
3. Informaţiile trebuie să cuprindă:
a) numele, data şi locul naşterii condamnatului;
b) dacă este cazul, adresa sa în statul de executare;
c) o prezentare a faptelor care au atras condamnarea;
d) natura, durata şi data începerii executării condamnării.
4. Dacă condamnatul şi-a exprimat, pe lângă statul de executare, dorinţa de a fi
transferat în temeiul prezentei Convenţii, statul de condamnare comunică acestui
stat, la cererea sa, informaţiile prevăzute la paragraful 3 de mai sus.
5. Condamnatul trebuie să fie informat în scris despre orice demers întreprins de
către statul de condamnare sau de către statul de executare în aplicarea paragrafelor
precedente, ca şi despre orice hotărâre luată de către vreunul dintre cele două state
cu privire la o cerere de transferare.
Articolul 5
Cereri şi răspunsuri
1. Cererile de transferare şi răspunsurile trebuie formulate în scris.
2. Aceste cereri trebuie să fie adresate de către Ministerul de Justiţie al statului
solicitant Ministerului de Justiţie al statului solicitat. Răspunsurile trebuie comunicate pe aceleaşi căi.
3. Orice parte poate, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să indice faptul că ea va utiliza alte căi de comunicare.
4. Statul solicitat trebuie să informeze statul solicitant, în cel mai scurt timp, despre hotărârea sa de a accepta sau de a refuza transferarea cerută.
Articolul 6
Înscrisurile ajutătoare
1. Statul de executare trebuie, la cererea statului de condamnare, să furnizeze
acestuia din urmă:
a) un document sau o declaraţie care să indice că persoana condamnată este
resortisant al acelui stat;
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b) o copie de pe dispoziţiile legale ale statului de executare din care să rezulte că
acţiunile sau omisiunile care au dat loc condamnării în statul de condamnare
constituie o infracţiune penală în raport cu dreptul statului de executare sau
ar constitui o astfel de infracţiune, dacă ele ar surveni pe teritoriul său;
c) o declaraţie conţinând informaţiile prevăzute la art.9 paragraful 2.
2. Dacă se cere o transferare, statul de condamnare trebuie să furnizeze statului
de executare următoarele documente, cu excepţia cazului în care unul sau celalalt
dintre cele două state ar fi indicat deja că el nu şi-ar da acordul la transferare:
a) o copie, certificată pentru conformitate, de pe hotărâre şi de pe dispoziţiile
legale aplicabile;
b) indicarea duratei condamnării deja executate, inclusiv informaţii asupra oricărei detenţii provizorii, reduceri a pedepsei sau altui act privind executarea
condamnării;
c) o declaraţie constatând consimţământul la transferare, aşa cum se prevede în
art.3 paragraful 1 d);
d) de fiecare dată când va fi cazul, orice raport medical sau social despre condamnat, orice informaţie asupra tratamentului său în statul de condamnare
şi orice recomandare pentru continuarea tratamentului său în statul de executare.
3. Statul de condamnare şi statul de executare pot, atât unul cât şi celălalt, să solicite primirea oricăruia dintre documentele sau declaraţiile prevăzute la paragrafele
1 şi 2 de mai sus, înainte de a face o cerere de transferare sau de a lua hotărârea de
acceptare sau de refuzare a transferării.
Articolul 7
Consimţământ şi verificare
1. Statul de condamnare va proceda în aşa fel încât persoana care trebuie să-şi
dea consimţământul la transferare în temeiul art.3 paragraful 1 d) să o facă de bună
voie şi în deplină cunoştinţă de consecinţele juridice care decurg din aceasta. Procedura de urmat cu privire la aceasta va fi guvernată de legea statului de condamnare.
2. Statul de condamnare trebuie să dea statului de executare posibilitatea să verifice, prin intermediul unui consul sau al altui funcţionar desemnat de acord cu statul
de executare, că acest consimţământ a fost dat în condiţiile prevăzute în paragraful
precedent.
Articolul 8
Consecinţele transferării pentru statul de condamnare
1. Preluarea în sarcină a condamnatului de către autorităţile statului de executare are drept efect suspendarea executării condamnării în statul de condamnare.
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2. Statul de condamnare nu mai poate executa condamnarea, atunci când statul
de executare consideră executarea condamnării ca fiind terminată.
Articolul 9
Consecinţele transferării pentru statul de executare
1. Autorităţile competente ale statului de executare sunt datorate:
a) fie să continue executarea condamnării imediat sau în baza unei hotărâri judiciare sau administrative, în condiţiile enunţate la art.10;
b) fie să schimbe condamnarea, printr-o hotărâre a acestui stat, dată într-o procedură judiciară sau administrativă, înlocuind astfel sancţiunea aplicată în statul de
condamnare printr-o sancţiune prevăzută de legislaţia statului de executare pentru
aceeaşi infracţiune, în condiţiile enunţate la art.11.
2. Statul de executare trebuie, dacă cererea i-a fost făcută, să indice statului de
condamnare, înainte de transferarea persoanei condamnate, care anume dintre aceste proceduri o va urma.
3. Executarea condamnării este guvernată de legea statului de executare şi acest
stat este singurul competent pentru a lua toate hotărârile corespunzătoare.
4. Orice stat al cărui drept intern împiedică să fie folosită vreuna dintre procedurile prevăzute la paragraful 1 pentru a se executa măsurile al căror obiect îl formează,
pe teritoriul unei alte părţi, persoane care, ţinând seama de starea lor mintală, au fost
declarate penalmente iresponsabile pentru săvârşirea unei infracţiuni, şi care este
dispus să ia în sarcină aceste persoane în vederea continuării tratamentului lor, poate, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să indice
procedurile pe care înţelege să le urmeze în aceste cazuri.
Articolul 10
Continuarea executării
1. În caz de continuare a executării, statul de executare este legat de natura juridică şi durata sancţiunii aşa cum rezultă ele din condamnare.
2. Totuşi, dacă natura sau durata acestei sancţiuni este incompatibilă cu legislaţia
statului de executare, sau dacă legislaţia acestui stat o impune, statul de executare
poate, prin hotărâre judiciară sau administrativă, să adapteze această sancţiune la
pedeapsa ori măsura prevăzută de propria sa lege pentru infracţiuni de aceeaşi natură. Această pedeapsă sau măsură corespunde, atât cât este posibil, în ceea ce priveşte
natura sa, celei aplicate prin condamnarea de executat. Ea nu poate să agraveze prin
natura sau durata sa sancţiunea pronunţată în statul de condamnare, nici să depăşească maximumul prevăzut prin legea statului de executare.
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Articolul 11
Schimbarea condamnării
1. În cazul schimbării condamnării, se aplică procedura prevăzută de legislaţia
statului de executare. Din momentul schimbării, autoritatea competentă:
a) va fi legată de constatarea faptelor în măsura în care acestea figurează în mod
explicit sau implicit în hotărârea pronunţată în statul de condamnare;
b) nu va putea schimba o sancţiune privativă de libertate printr-o sancţiune pecuniară;
c) va deduce integral din pedeapsă perioada de privaţiune de libertate deja executată de către condamnat; şi
d) nu va agrava situaţia penală a condamnatului şi nu va fi ţinută de limita inferioară a sancţiunii eventual prevăzute de legislaţia statului de condamnare pentru
infracţiunea sau infracţiunile săvârşite.
2. Atunci când procedura de schimbare are loc după transferarea persoanei condamnate, statul de executare va menţine acea persoană în detenţie sau va lua alte
măsuri în scopul de a asigura prezenţa ei în statul de executare până la finalizarea
acestei proceduri.
Articolul 12
Graţierea, amnistia, comutarea
Fiecare parte poate acorda graţierea, amnistia sau comutarea pedepsei în conformitate cu constituţia sa sau cu celelalte reglementări juridice ale sale.
Articolul 13
Revizuirea hotărârii
Numai statul de condamnare are dreptul de a statua asupra oricărei forme de
recurs vizând revizuirea hotărârii.
Articolul 14
Încetarea executării
Statul de executare trebuie să pună capăt executării condamnării de îndată ce a
fost informat de către statul de condamnare despre orice hotărâre sau măsură care
are ca efect înlăturarea caracterului executoriu al condamnării.
Articolul 15
Informaţii privind executarea
Statul de executare va furniza informaţii statului de condamnare în ce priveşte
executarea condamnării:
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a) atunci când consideră încheiată executarea condamnării;
b) în cazul în care condamnatul evadează înainte ca executarea condamnării să
fi luat sfârşit; sau
c) dacă statul de condamnare îi solicită un raport special.
Articolul 16
Tranzitul
1. O parte trebuie, în conformitate cu propria sa legislaţie, să consimtă la o cerere
de tranzit a unui condamnat pe teritoriul său, dacă cererea a fost formulată de către
o altă parte care ea însăşi s-a înţeles cu o altă parte sau cu un stat terţ asupra transferării unui condamnat spre sau dinspre teritoriul său.
2. O parte poate refuza să acorde tranzitul:
a) dacă condamnatul este unul dintre resortisanţii săi; sau
b) dacă infracţiunea care a dat loc la condamnare nu constituie infracţiune conform legislaţiei sale.
3. Cererile de tranzit şi răspunderile trebuie comunicate pe căile menţionate prin
dispoziţiile art.5 paragrafele 2 şi 3.
4. O parte poate consimţi la o cerere de tranzit al unui condamnat pe teritoriul
său, formulată de către un stat terţ, dacă acesta din urmă a convenit cu o altă parte
asupra transferării spre sau dinspre teritoriul său.
5. Partea căreia îi este cerută tranzitarea poate menţine condamnatul în detenţie
pe perioada strict necesară tranzitării teritoriului ei.
6. Partea solicitată să acorde tranzitul poate fi invitată să dea asigurarea că persoana condamnată nu va fi nici urmărită, nici deţinută, sub rezerva aplicării paragrafului precedent, nici supusă vreunei alte restricţii a libertăţii sale individuale pe
teritoriul statului de tranzit, pentru fapte sau condamnări anterioare plecării sale de
pe teritoriul statului de condamnare.
7. Nici o cerere de tranzit nu este necesară, dacă se foloseşte calea aeriană pe
deasupra teritoriului unei părţi şi nu este prevăzută nici o aterizare. Cu toate acestea, fiecare stat poate, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului
Europei, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, să pretindă a-i fi notificată orice tranzitare pe
deasupra teritoriului său.
Articolul 17
Limbile folosite şi cheltuielile
1. Informaţiile, în temeiul art.4 paragrafele 2-4, trebuie să fie făcute în limba părţii căreia îi sunt adresate sau în una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei.
2. Sub rezerva paragrafului 3 de mai jos, nici o traducere a cererilor de transferare sau a documentelor ajutătoare acestora nu este necesară.
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3. Orice stat poate, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să pretindă ca cererile de transferare să fie
însoţite de o traducere în limba proprie sau într-una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei, ori în aceea dintre aceste limbi pe care el o indică. El poate, cu această
ocazie, să declare că este dispus să accepte traduceri în orice altă limbă în plus faţă de
limba oficială sau de limbile oficiale ale Consiliului Europei.
4. În afara excepţiei prevăzute la art.6 paragraful 2 a), documentele transmise în
aplicarea prezentei Convenţii nu au nevoie să fie certificate.
5. Cheltuielile ocazionate de aplicarea prezentei Convenţii sunt în sarcina statului de executare, cu excepţia cheltuielilor ocazionate exclusiv pe teritoriul statului de
condamnare.
Articolul 18
Semnarea şi intrarea în vigoare
1. Prezenta Convenţie este deschisă semnării statelor-membre ale Consiliului
Europei şi statelor-nemembre care au participat la elaborarea ei. Ea va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă Secretarul General al Consiliului Europei.
2. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data la care trei state-membre ale Consiliului
Europei îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate prin Convenţie, conform
dispoziţiilor paragrafului 1.
3. Pentru orice stat semnatar care îşi va exprima ulterior consimţământul de a
fi legat prin Convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează
expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentului de ratificare, de
acceptare sau de aprobare.
Articolul 19
Aderarea statelor nemembre
1. După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei va putea, după ce va fi consultat statele contractante, să invite orice
stat-nemembru al consiliului şi care nu este menţionat în art.18 paragraful 1 să adere
la prezenta Convenţie, printr-o hotărâre luată cu majoritatea prevăzută la art.20 lit.d)
al Statutului Consiliului Europei şi cu unanimitatea reprezentanţilor Statelor Contractante, având dreptul să ocupe un loc în comitet.
2. Pentru orice stat aderent, Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care
urmează expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentului de
aderare pe lângă Secretarul General al Consiliului Europei.
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Articolul 20
Aplicarea teritorială
1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să desemneze
teritoriul sau teritoriile cărora li se vor aplica prevederile prezentei Convenţii.
2. Orice stat poate, în orice alt moment următor, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei Convenţii la
orice alt teritoriu desemnat în declaraţie. Convenţia va intra în vigoare cu privire la
acest teritoriu în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după
data primirii declaraţiei de către Secretarul General.
3. Orice declaraţie făcută în virtutea celor două paragrafe precedente va putea fi
retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va produce
efect în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data
primirii notificării de către Secretarul General.
Articolul 21
Aplicarea în timp
Prezenta Convenţie se va aplica executării condamnărilor pronunţate fie înainte,
fie după intrarea sa în vigoare.
Articolul 22
Raporturile cu alte Convenţii şi acorduri
1. Prezenta Convenţie nu va aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care decurg
din tratatele de extrădare şi din alte tratate de cooperare internaţională în materie
penală, care prevăd transferarea deţinuţilor în scop de confruntare sau de depunere
de mărturie.
2. Atunci când două sau mai multe părţi au încheiat sau vor încheia un acord sau
un tratat asupra transferării condamnaţilor, ori atunci când au stabilit sau vor stabili
în alt mod relaţiile lor în acest domeniu, ele vor avea facultatea să aplice sus-menţionatul acord, tratat sau aranjament în locul prezentei Convenţii.
3. Prezenta Convenţie nu va aduce atingere dreptului statelor care sunt părţi la
Convenţia europeană asupra recunoaşterii internaţionale a hotărârilor represive de
a încheia între ele acorduri bilaterale sau multilaterale privind problemele reglementate prin această Convenţie, pentru a-i completa dispoziţiile sau pentru a facilita
aplicarea principiilor din care ea se inspiră.
4. Dacă o cerere de transferare cade în domeniul de aplicare al prezentei Convenţii şi al Convenţiei europene asupra recunoaşterii internaţionale a hotărârilor represive sau al vreunui alt acord sau tratat asupra transferării condamnaţilor, statul
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solicitant trebuie, atunci când formulează cererea, să precizeze în temeiul cărui instrument este formulată cererea.
Articolul 23
Reglementarea amiabilă
Comitetul european pentru problemele criminale va urmări aplicarea prezentei
Convenţii şi va facilita, la nevoie, reglementarea amiabilă a oricărei dificultăţi de
aplicare.
Articolul 24
Denunţarea
1. Orice parte poate, în orice moment, să denunţe prezenta Convenţie, adresând
o notificare Secretarului General al Consiliului Europei.
2. Denunţarea va produce efecte din prima zi a lunii care urmează expirării unei
perioade de 3 luni după data primirii notificării de către Secretarul General.
3. Cu toate acestea, prezenta Convenţie va continua să se aplice executării condamnărilor persoanelor transferate în conformitate cu sus-menţionata Convenţie,
înainte ca denunţarea să-şi producă efectul.
Articolul 25
Notificări
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica statelor-membre ale Consiliului Europei, statelor-nemembre care au participat la elaborarea prezentei Convenţii, precum şi oricărui alt stat care a aderat la aceasta:
a) orice semnătură;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei Convenţii în conformitate cu art.18
paragrafele 2 şi 3, art.19 paragraful 2 şi art.20 paragrafele 2 şi 3;
d) orice alt act, declaraţie, notificare sau comunicare având legătură cu prezenta
Convenţie.
Drept pentru care, subsemnatele, fiind special autorizate în acest scop, au semnat
prezenta Convenţie.
Adoptată la Strasbourg, la 21 martie 1983, în limbile franceză şi engleză, cele
două texte având valoare egală, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele
Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copii de
pe aceste texte, conforme cu originalul, fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei, statelor-nemembre care au participat la elaborarea prezentei Convenţii
şi oricărui stat invitat să adere la aceasta.
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24. PROTOCOLUL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA EUROPEANĂ
ASUPRA TRANSFERĂRII PERSOANELOR CONDAMNATE
Semnat la: Strasbourg, 18 decembrie 1997.
Ratificat prin: Legea RM nr.70-XV din 11.03.2004.
În vigoare pentru RM: din 1 septembrie 2004.
Preambul
Statele-membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentului Protocol,
Dornice să faciliteze aplicarea Convenţiei europene asupra transferării persoanelor condamnate, care a fost deschisă spre semnare la Strasbourg, la 21 martie 1983
(denumită în continuare Convenţie), şi, în special, să urmărească obiectivele enunţate de a servi intereselor unei bune administrări a justiţiei şi de a favoriza reinserţia
socială a persoanelor condamnate;
Conştiente de faptul că numeroase state nu îşi pot extrăda propriii cetăţeni;
Considerând că este de dorit completarea Convenţiei în anumite privinţe;
Au convenit următoarele:
Articolul 1
Dispoziţii generale
1. Termenii şi expresiile folosite în prezentul Protocol trebuie interpretate în sensul Convenţiei.
2. Dispoziţiile Convenţiei sunt aplicabile în măsura în care sunt compatibile cu
prevederile prezentului Protocol.
Articolul 2
Persoanele evadate din statul de condamnare
1. Atunci când un cetăţean al uneia dintre părţi, faţă de care o hotărâre de condamnare definitivă a fost pronunţată pe teritoriul unei alte părţi, vizează să se sustragă executării sau urmăririi executării condamnării în statul de condamnare, refugiindu-se pe teritoriul primei părţi înainte de a-şi fi executat condamnarea, statul de
condamnare poate să adreseze primei părţi o cerere prin care să îi solicite ca aceasta
să se ocupe de executarea condamnării.
2. Partea solicitată poate, la cererea părţii solicitante, înainte de primirea documentelor în sprijinul cererii sau în aşteptarea hotărârii privind cererea, să procedeze
la arestarea persoanei condamnate sau să ia orice altă măsură corespunzătoare, menită să asigure că aceasta nu îi va părăsi teritoriul. Orice cerere în acest sens va fi în-
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soţită de informaţiile menţionate în paragraful 3 al art.4 din Convenţie. Arestarea, cu
acest titlu, a persoanei condamnate nu poate duce la agravarea situaţiei sale penale.
3. Transferul executării condamnării nu necesită consimţământul persoanei condamnate.
Articolul 3
Persoane condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării
sau aceea a conducerii la frontieră
1. Statul de executare poate, la cererea statului de condamnare, sub rezerva aplicării prevederilor acestui articol, să îşi dea acordul pentru transferarea unei persoane
condamnate fără consimţământul acesteia din urmă, atunci când condamnarea pronunţată împotriva acesteia sau o hotărâre administrativă luată ca urmare a acestei
condamnări conţine o măsură de expulzare ori de conducere la frontieră sau orice
altă măsură, în virtutea căreia acestei persoane, odată pusă în libertate, nu îi va mai
fi permis să rămână pe teritoriul statului de condamnare.
2. Statul de executare nu îşi va da acordul în scopul paragrafului 1, decât după ce
a luat în considerare avizul persoanei condamnate.
3. În scopul aplicării acestui articol, statul de condamnare pune la dispoziţia statului de executare:
a) o declaraţie conţinând avizul persoanei condamnate, în privinţa transferării
sale prevăzute; şi
b) o copie de pe măsura de expulzare ori de conducere la frontiere sau de pe orice altă măsură, în baza căreia persoanei condamnate, odată pusă în libertate,
nu îi va mai fi permisă şederea pe teritoriul statului de condamnare.
4. Orice persoană care a fost transferată în urma aplicării prevederilor acestui
articol nu va fi nici urmărită, nici judecată şi nici deţinută în vederea executării unei
pedepse sau a unei măsuri de siguranţă, nici nu va fi supusă oricărei alte îngrădiri a
libertăţii sale individuale pentru un fapt oarecare anterior transferării, altul decât cel
care a motivat condamnarea în curs de executare, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când statul de condamnare o autorizează, o cerere va fi prezentată în acest
scop, însoţită de actele doveditoare şi de un proces-verbal judiciar, în care
sunt consemnate declaraţiile condamnatului; această autorizare va fi acordată atunci când infracţiunea pentru care a fost cerută ar atrage ea însăşi
extrădarea potrivit legislaţiei statului de condamnare sau dacă extrădarea ar
fi exclusă numai din cauza cuantumului pedepsei;
b) când persoana condamnată care a avut posibilitatea să părăsească teritoriul
statului de executare nu a făcut acest lucru în termen de 45 de zile de la eliberarea sa definitivă sau când s-a reîntors pe teritoriul acestui stat după ce îl
părăsise.
5) Statul de executare poate să ia măsurile necesare în conformitate cu legislaţia
sa internă, inclusiv recurgerea la o procedură în lipsă în vederea întreruperii pre-
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scripţiei, dacă aceste măsuri nu contravin prevederilor paragrafului 4 al prezentului
articol.
6) Orice Stat Contractant poate, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să arate că nu va lua în sarcină executarea condamnărilor
în condiţiile enunţate de prezentul articol.
Articolul 4
Semnarea şi intrarea în vigoare
1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare statelor-membre ale Consiliului
Europei şi altor state semnatare ale Convenţiei. El va fi supus ratificării, acceptării
sau aprobării. Un semnatar nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul Protocol
fără să fi ratificat, acceptat sau aprobat, simultan sau anterior, Convenţia. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă Secretarul
General al Consiliului Europei.
2. Prezentul Protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării
unei perioade de 3 luni de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
3. Pentru orice stat semnatar care va depune ulterior instrumentul său de ratificare, de acceptare sau de aprobare, Protocolul va intra în vigoare în prima zi a lunii
care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii.
Articolul 5
Aderarea
1. Orice stat-nemembru care a aderat la Convenţie va putea să adere la prezentul
Protocol după intrarea lui în vigoare.
2. Pentru orice stat aderent Protocolul va intra în vigoare în prima zi a lunii care
urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de
aderare.
Articolul 6
Aplicare teritorială
1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare ori de aderare, să desemneze teritoriul sau
teritoriile cărora li se aplică prevederile prezentului Protocol.
2. Orice Stat Contractant poate, în orice alt moment ulterior, printr-o declaraţie
adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentului Protocol la orice alt teritoriu desemnat în declaraţie. Protocolul va intra în vigoare
cu privire la acest teritoriu în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de
3 luni de la data primirii declaraţiei de către Secretarul General.
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3. Orice declaraţie făcută în virtutea celor două paragrafe precedente va putea fi
retrasă în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va produce
efecte în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data
primirii notificării de către Secretarul General al Consiliului Europei.
Articolul 7
Aplicare în timp
Prezentul Protocol se va aplica executării condamnărilor pronunţate fie înainte,
fie după intrarea sa în vigoare.
Articolul 8
Denunţare
1. Orice Stat Contractant poate, în orice moment, să denunţe prezentul Protocol,
adresând o notificare Secretarului General al Consiliului Europei.
2. Denunţarea va produce efecte din prima zi a lunii care urmează expirării unei
perioade de 3 luni de la, data primirii notificării de către Secretarul General.
3. Cu toate acestea, prezentul Protocol va continua să se aplice executării condamnărilor persoanelor transferate, în conformitate cu prevederile Convenţiei sau
ale prezentului Protocol, înainte ca denunţarea să producă efecte.
4. Denunţarea Convenţiei atrage de plin drept pe cea a prezentului Protocol.
Articolul 9
Notificări
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica statelor-membre ale Consiliului Europei, tuturor semnatarilor, tuturor părţilor şi oricărui alt stat care a fost
invitat să adere la Convenţie:
a) orice semnătură;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului Protocol în conformitate cu
art.4 şi 5;
d) orice alt act, declaraţie, notificare sau comunicare având legătură cu prezentul Protocol.
Drept care, subsemnaţii, fiind special autorizaţi în acest scop, au semnat prezentul Protocol.
Adoptat la Strasbourg, la 18 decembrie 1997, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copii de pe
aceste texte, conforme cu originalul, fiecăruia dintre statele-membre ale Consiliului
Europei, altor state semnatare ale Convenţiei şi oricărui stat invitat să adere la aceasta.
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25. CONVENŢIA PRIVIND SPĂLAREA BANILOR, DEPISTAREA,
SECHESTRAREA ŞI CONFISCAREA VENITURILOR
PROVENITE DIN ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ
Semnată la: Strasbourg, 8 noiembrie 1990.
Ratificată prin: Legea RM nr.914-XV din 15.03.2002.
În vigoare pentru RM: din 1 septembrie 2002.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei şi alte state semnatare ale prezentei Convenţii,
Considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o legătură mai strânsă între membrii săi,
Convinşi de necesitatea de a urma o politică penală comună care ar tinde spre
protecţia societăţii,
Considerând că lupta contra criminalităţii grave, care devine din ce în ce mai
mult o problemă internaţională, cere folosirea metodelor moderne şi eficace la nivel
internaţional,
Estimând că una din aceste metode este privarea delicventului de veniturile provenite din activitatea infracţională,
Considerând că, în vederea atingerii acestui obiectiv, ar trebui de instituit un
sistem satisfăcător de cooperare internaţională,
Au convenit asupra celor ce urmează:

Capitolul I
Terminologie
Articolul 1
Terminologie
În sensul prezentei Convenţii, expresia:
a) „venituri provenite din activitatea infracţională” desemnează orice avantaj economic provenit din infracţiuni penale. Acest avantaj poate consista în orice bun,
după cum acesta este definit în alineatul b al articolului prezent;
b) „bun” desemnează un bun de orice natură, fie corporal sau incorporal, mobil
sau imobil, precum şi actele juridice sau documentele care atestă un titlu sau un
drept asupra bunului;
c) „instrumente” desemnează orice obiecte folosite sau destinate spre a fi folosite
în orice mod, integral sau în parte, pentru comiterea unei sau a mai multor infracţiuni penale;
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d) „confiscare” desemnează o pedeapsă sau o măsură ordonată de o instanţă judiciară, în urma unei proceduri referitoare la una sau mai multe infracţiuni penale,
pedeapsă sau măsură care duce la privarea permanentă de acest bun;
e) „infracţiune principală” desemnează orice infracţiune penală în urma căreia
veniturile provenite din activitatea infracţională sunt generate, fiind susceptibile de
a deveni obiect al unei infracţiuni conform articolului 6 al prezentei Convenţii.

Capitolul II
Măsuri ce urmează a fi luate la nivel naţional
Articolul 2
Măsuri de confiscare
1. Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi altele, considerate necesare pentru a
permite confiscarea instrumentelor şi a veniturilor provenite din activitatea infracţională sau a bunurilor, valoarea cărora corespunde acestor venituri.
2. Fiecare Parte poate, în momentul semnării sau a depunerii instrumentului de
ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, printr-o declaraţie adresată Secretarului
General al Consiliului Europei, să declare că alineatul 1 al prezentului articol nu se
va aplica decât infracţiunilor sau categoriilor de infracţiuni precizate în declaraţie.
Articolul 3
Măsuri de investigaţie şi măsuri provizorii
Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi altele, considerate necesare pentru a
permite identificarea şi cercetarea bunurilor supuse confiscării conform articolului
2, alineatul 1, şi prevenirea oricărei operaţii, transfer sau înstrăinare a acestor bunuri.
Articolul 4
Competenţe şi tehnici speciale de investigaţie
1. Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi altele, considerate necesare pentru
a abilita instanţele judiciare sau alte autorităţi competente să ordone comunicarea
sau sechestrarea dosarelor bancare, financiare sau comerciale în vederea aplicării
măsurilor vizate în articolele 2 şi 3. Nici o Parte nu va invoca secretul bancar pentru
a refuza aplicarea prezentului articol.
2. Fiecare Parte preconizează adoptarea măsurilor legislative şi a altora, considerate necesare pentru a permite utilizarea tehnicilor speciale de investigaţie, care ar
facilita identificarea şi cercetarea veniturilor provenite din activitatea infracţională,
precum şi culegerea probelor pertinente. Printre aceste tehnici putem cita ordonan-
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ţele de supraveghere a conturilor bancare, urmărirea, interceptarea telecomunicaţiilor, accesul la sistemele informaţionale şi ordonanţele de eliberare a documentelor
determinate.
Articolul 5
Recursuri juridice
Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi altele, considerate necesare pentru ca
persoanele afectate de măsurile prevăzute în articolele 2 şi 3 să dispună de căi de
recurs efective în vederea protecţiei drepturilor sale.
Articolul 6
Infracţiuni de spălare
1. Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi altele, considerate necesare pentru a
conferi caracterul de infracţiune penală conform dreptului intern, atunci, când actul
a fost comis la:
a) convertirea sau transferul bunurilor în cazul în care persoana care le livrează
ştie că bunurile constituie venituri provenite din activitatea infracţională, în scopul
de a ascunde sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta persoanele
implicate în comiterea infracţiunii principale de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acte;
b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, deplasării sau
a proprietăţii reale a bunurilor, sau drepturilor relative, despre care autorul ştie că
constituie venituri provenite din activitatea infracţională; şi, sub rezerva principiilor
constituţionale şi a conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic;
c) achiziţionarea, deţinerea sau utilizarea bunurilor, despre care cel care le achiziţionează, deţine sau utilizează ştie, în momentul în care le recepţionează, că constituie venituri provenite din activitatea infracţională;
d) participarea la una din infracţiunile, stabilite conform prezentului articol sau
la orice asociere, înţelegere, tentativă sau complicitate prin acordarea de asistenţă,
ajutor sau sfaturi în vederea comiterii sale.
2. În vederea implementării sau aplicării alineatului 1 al prezentului articol:
a) faptul că infracţiunea principală ţine sau nu de competenţa jurisdicţiei penale
a Părţii nu se ia în consideraţie;
b) poate fi prevăzut faptul că infracţiunile enunţate în acest alineat nu se aplică
autorilor infracţiunii principale;
c) cunoaşterea, intenţia sau motivarea, necesare în calitate de elemente a uneia
din infracţiunile enunţate în acest alineat pot fi calificate ca circumstanţe factuale
obiective.
3. Fiecare Parte poate adopta măsurile, pe care le estimează necesare, pentru a
conferi, în virtutea dreptului său intern, caracterul de infracţiuni penale totalităţii
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sau unei părţi a actelor evocate în alineatul 1, în unul sau în toate cazurile următoare,
atunci când autorul:
a) ar fi trebuit să presupună că bunul constituie un venit provenit din activitatea
infracţională;
b) a acţionat în scop lucrativ;
c) a acţionat în vederea facilitării continuării activităţii criminale.
4. Fiecare Parte poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prin declaraţie adresată
Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că alineatul 1 al prezentului
articol se aplică în exclusivitate infracţiunilor principale sau categoriilor de infracţiuni principale precizate în această declaraţie.

Capitolul III
Cooperarea internaţională
Secţiunea 1
Principii de cooperare internaţională
Articolul 7
Principii generale şi măsuri de cooperare internaţională
1. Părţile cooperează între ele, pe cât de larg este posibil, în scopul efectuării
investigaţiilor şi a procedurilor vizând confiscarea instrumentelor şi a produselor
provenite din activitatea infracţională.
2. Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi altele, considerate necesare pentru
a-i permite de a răspunde, conform condiţiilor prevăzute în acest capitol, cererilor:
a) de confiscare a bunurilor particulare, consistând în venituri provenite din activitatea infracţională sau a instrumentelor, precum şi confiscarea veniturilor consistând în obligaţia de a plăti o sumă de bani corespunzătoare valorii veniturilor;
b) de asistenţă, în scopul investigaţiilor şi a măsurilor provizorii, având ca scop
una din formele de confiscare menţionate în punctul a).

Secţiunea 2
Asistenţă în scopul investigaţiilor
Articolul 8
Obligaţia de asistenţă
Părţile îşi acordă, la cerere, asistenţa cea mai largă posibilă în vederea identificării
şi a depistării instrumentelor, veniturilor provenite din activitatea infracţională şi a
altor bunuri susceptibile de confiscare. Această asistenţă consistă în întreprinderea
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măsurilor ce ţin de culegerea şi ţinerea în siguranţă a elementelor de probă cu privire la existenţa bunurilor sus-menţionate, precum şi amplasarea, deplasarea, natura,
statutul juridic sau valoarea lor.
Articolul 9
Executarea asistenţei
Asistenţa prevăzută de articolul 8 este executată conform dreptului intern al Părţii solicitate şi în virtutea acestuia, precum şi conform procedurilor precizate în cerere, în măsura în care acestea nu sunt incompatibile cu dreptul intern.
Articolul 10
Transmiterea spontană a informaţiilor
Fără a prejudicia propriile investigaţii şi proceduri, şi, în lipsa unei cereri prealabile, o Parte poate să transmită unei alte Părţi informaţii cu privire la instrumentele
şi veniturile provenite din activitatea infracţională, în cazul când estimează că comunicarea acestor informaţii ar putea ajuta Partea destinatară să angajeze sau să ducă
la bun sfârşit investigaţiile sau procedurile, sau în cazul în care informaţiile ar putea
ajunge la o cerere formulată de această Parte, în virtutea capitolului prezent.

Secţiunea 3
Măsuri provizorii
Articolul 11
Obligaţia de a ordona măsuri provizorii
1. O Parte întreprinde, la cererea altei Părţi, care a pornit o procedură penală sau
o acţiune de confiscare, măsuri provizorii care se impun, aşa ca sechestrarea, în vederea prevenirii oricărei operaţii, transfer sau înstrăinare a bunului care, în continuare,
ar putea constitui obiectul unei cereri de confiscare sau care ar permite înaintarea
unei astfel de cereri.
2. O Parte care a primit o cerere de confiscare în conformitate cu articolul 13
adoptă, dacă cererea este în fapt, măsurile menţionate în paragraful 1 al prezentului
articol, relative la orice bun care constituie obiectul cererii sau care ar putea permite
satisfacerea unei astfel de cereri.
Articolul 12
Executarea măsurilor provizorii
1. Măsurile provizorii, vizate în articolul 11, sunt executate în conformitate cu
dreptul intern al Părţii solicitate şi în virtutea acestuia, precum şi conform procedurilor
precizate în cerere, în măsura în care acestea nu sunt incompatibile cu dreptul intern.
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2. Înainte de a suspenda orice măsură provizorie, întreprinsă în virtutea prezentului articol, Partea solicitată acordă, dacă este posibil, Părţii solicitante, facultatea de
a-şi expune argumentele în favoarea menţinerii măsurii.

Secţiunea 4
Confiscarea
Articolul 13
Obligaţia de confiscare
1. Partea care a primit de la o altă Parte o cerere de confiscare cu privire la instrumentele sau la veniturile provenite din activitatea infracţională, situate pe teritoriul
său, trebuie:
a) să execute hotărârea de confiscare, emanând de la o instanţă judiciară a Părţii
solicitante, în ceea ce priveşte aceste instrumente sau venituri; sau
b) să prezinte această cerere autorităţilor sale competente în vederea obţinerii
unei hotărâri de confiscare şi, dacă aceasta este acordată, de a o executa.
2. În vederea aplicării alineatului 1.b) al prezentului articol, fiecare Parte are, în
caz de necesitate, competenţe pentru a porni o procedură de confiscare în virtutea
dreptului său intern.
3. Dispoziţiile alineatului 1 al articolului prezent se aplică şi pentru confiscarea,
care consistă în obligaţia de a plăti o sumă de bani corespunzătoare valorii veniturilor provenite din activitatea infracţională, în cazul în care bunurile supuse confiscării
se află pe teritoriul Părţii solicitate. În asemenea cazuri şi în lipsa plăţii, procedând la
confiscare conform alineatului 1, Partea solicitată îşi recuperează creanţa de la orice
bun disponibil în acest scop.
Atunci când cererea de confiscare vizează un bun determinat, Părţile pot conveni
ca Partea solicitată să procedeze la confiscare sub forma unei obligaţii de a plăti o
sumă de bani corespunzătoare valorii bunului.
Articolul 14
Executarea confiscării
1. Procedurile care permit de a obţine şi executa confiscarea în virtutea articolului 13 sunt reglementate de legea Părţii solicitate.
2. Partea solicitată este legată prin constatarea faptelor în măsura în care acestea
sunt expuse într-o sentinţă sau hotărâre judiciară a Părţii solicitante sau în măsura în
care aceasta se fondează implicit pe ele.
3. Fiecare Parte poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, printr-o declaraţie
adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că alineatul 2 al articolului prezent nu se va aplica decât sub rezerva principiilor sale constituţionale şi a
conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic.
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4. Atunci când confiscarea consistă în obligaţia de a plăti o sumă de bani, autoritatea competentă a Părţii solicitate converteşte suma în valuta ţării sale la rata de
schimb în vigoare în momentul când este luată hotărârea de executare a confiscării.
5. În cazul vizat de articolul 13, alineat 1 a), Partea solicitantă are dreptul exclusiv
de a lua o hotărâre faţă de orice cerere de revizuire a hotărârii de confiscare.
Articolul 15
Bunuri confiscate
Partea solicitată dispune, conform dreptului său intern, de toate bunurile confiscate de ea, cu excepţia cazului în care Părţile interesate au convenit altfel.
Articolul 16
Dreptul de a executa şi suma maximă de confiscare
1. Cererea de executare, elaborată conform articolului 13, nu aduce atingere
dreptului Părţii solicitante, în partea ce ţine de executarea de către aceasta a hotărârii
de confiscare.
2. Nici o dispoziţie a prezentei Convenţii nu va fi interpretată ca permiţând ca
valoarea totală a bunurilor confiscate să fie superioară sumei fixate în hotărârea de
confiscare. Atunci când o Parte constată că aceasta ar putea să se producă, Părţile
implicate procedează la consultări în scopul evitării unei astfel de consecinţe.
Articolul 17
Constrângerea fizică
Partea solicitată nu poate pronunţa o hotărâre de constrângere fizică, nici întreprinde oricare altă măsură restrictivă de libertate, în urma unei cereri prezentate în
virtutea articolului 13, în cazul în care Partea solicitantă a precizat acest fapt în cerere.

Secţiunea 5
Refuzul şi amânarea cooperării
Articolul 18
Motivele de refuz
1. Cooperarea în virtutea capitolului prezent poate fi refuzată, în cazul în care:
a) măsura solicitată ar fi contrarie principiilor fundamentate ale ordinii juridice
a Părţii solicitate; sau
b) executarea cererii riscă de a aduce atingere suveranităţii, securităţii, ordinii
publice sau altor interese esenţiale ale Părţii solicitate; sau
c) Partea solicitată estimează că importanţa cauzei la care se referă cererea nu
justifică luarea măsurii solicitate; sau
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d) infracţiunea la care se referă cererea este o infracţiune politică sau fiscală; sau
e) Partea solicitată consideră că măsura solicitată ar fi împotriva principiului ne
bis in idem;
f) infracţiunea la care se referă cererea nu ar constitui o infracţiune conform
dreptului Părţii solicitate, dacă ar fi fost comisă pe teritoriul ce relevă de jurisdicţia
sa. Cu toate acestea, acest motiv de refuz se aplică cooperării prevăzute în secţiunea
2, în cazul în care asistenţa solicitată implică măsuri coercitive.
2. Cooperarea prevăzută în secţiunea 2, în cazul în care asistenţa solicitată implică măsuri coercitive, şi cea prevăzută în secţiunea 3 a capitolului prezent, pot fi, de
asemenea, refuzate, în cazul când măsurile solicitate nu ar putea fi luate în virtutea
dreptului intern al Părţii reclamate în scopuri de investigaţii sau de proceduri, dacă
era vorba de un caz intern analog.
3. Când legislaţia Părţii reclamate cere, cooperarea prevăzută în secţiunea 2, în
măsura în care ajutorul reciproc solicitat implică măsuri coercitive, şi cea prevăzută
în secţiunea 3 a prezentului capitol pot fi, de asemenea, refuzate, în cazul când măsurile solicitate sau orice alte măsuri care au efecte similare nu ar fi autorizate de către
legislaţia Părţii reclamante, sau, în ceea ce priveşte autorităţile competente ale Părţii
reclamante, dacă cererea nu este autorizată nici de către un judecător, nici de o altă
autoritate judiciară, inclusiv Procuratura, aceste autorităţi acţionând în materie de
infracţiuni penale.
4. Cooperarea prevăzută în secţiunea 4 a prezentului capitol poate fi, de asemenea, refuzată, dacă:
a) legislaţia Părţii reclamate nu prevede confiscarea pentru tipul de infracţiune la
care se referă cererea; sau
b) fără prejudiciul obligaţiunii ce ţine de domeniul articolului 13, paragraful 3,
ea ar fi în contradicţie cu principiile dreptului intern al Părţii reclamante în ceea ce
priveşte posibilităţile de confiscare relative la legăturile între o infracţiune şi;
i. un avantaj economic care ar putea fi asimilat produsului său; sau
ii. bunuri care ar putea fi asimilate instrumentelor sale; sau
c) în virtutea legislaţiei Părţii reclamate, decizia de confiscare nu mai poate fi
pronunţată sau executată din motiv de prescripţie; sau
d) cererea nu se referă la o condamnare anterioară, nici la o decizie cu caracter
judiciar, nici la o declaraţie care figurează într-o astfel de decizie, declaraţii conform
căreia una sau mai multe infracţiuni au fost comise şi care este la originea deciziei
sau cererii de confiscare; sau
e) fie că confiscarea nu este executorie în Partea reclamantă, fie că ea este susceptibilă căilor de recurs ordinar; sau
f) cererea se raportă la o decizie de confiscare emisă în lipsa persoanei vizate în
decizie şi dacă, conform Părţii reclamate, procedura pornită de către Partea reclamantă şi care a dus la adoptarea acestei decizii nu îndeplineşte drepturile minime de
apărare recunoscute pentru orice persoană acuzată de o infracţiune.
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5. În scopurile paragrafului 4 f. al prezentului articol, o decizie nu poate fi considerată ca fiind emisă în absenţa acuzatului:
a) dacă ea a fost confirmată sau pronunţată după împotrivirea celui interesat; sau
b) dacă ea a fost emisă în ordine de apel, cu condiţia că apelul să fie introdus de
către persoana interesată.
6. Examinând, pentru necesităţile paragrafului 4 f. ale prezentului articol, dacă
drepturile minime ale apărării au fost respectate, partea reclamată va ţine cont de
faptul că cel interesat a căutat premeditat să se sustragă sau că această persoană,
după ce a avut posibilitatea de a introduce un recurs contra deciziei pronunţate în
absenţa sa, a ales calea de a nu introduce un asemenea recurs. Aceeaşi procedură va
fi respectată, în cazul în care partea interesată, fiind legal citată, a ales calea de a nu
se prezenta în judecată sau de a cere amânarea cauzei.
7. Nici o Parte nu va invoca secretul bancar pentru a justifica refuzul de la cooperarea prevăzută în prezentul capitol. În cazul în care dreptul intern o cere, o Parte
poate solicita ca cererea de cooperare, care implică ca suspendarea secretului bancar
să fie autorizată fie de un judecător, fie de o altă autoritate judiciară, inclusiv ministerul public, aceste autorităţi acţionând în materie de infracţiuni penale.
8. Fără a prejudicia motivul de refuz prevăzut în alineatul 1. a) al prezentului
articol:
a) faptul că persoana care constituie obiectul unei investigaţii sau al unei hotărâri
de confiscare, pronunţată de autorităţile Părţii solicitante, este o persoană juridică,
nu va fi invocat de Partea solicitată ca un obstacol de cooperare în virtutea prezentului capitol;
b) faptul că persoana fizică faţă de care a fost pronunţată o hotărâre de confiscare
a veniturilor provenite din activitatea infracţională a decedat ulterior şi faptul că
persoana juridică faţă de care a fost pronunţată o hotărâre de confiscare a veniturilor
provenite din activitatea infracţională a fost dizolvată ulterior, nu vor fi invocate ca
obstacole pentru acordarea asistenţei prevăzute în articolul 13, alineat 1. a).
Articolul 19
Amânarea
Partea solicitată poate suspenda executarea măsurilor vizate de cerere, în cazul în
care acestea riscă să prejudicieze investigaţiile sau procedurile efectuate de autorităţi.
Articolul 20
Acceptarea parţială sau condiţionată a cererii
Înainte de a refuza sau de a accepta cooperarea în virtutea prezentului capitol,
Partea solicitată examinează, dacă e cazul, în urma consultărilor cu Partea solicitantă, condiţiile pe care le consideră necesare şi de care ar putea beneficia parţial sau
formulând anumite rezerve.
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Secţiunea 6
Notificarea şi protecţia drepturilor terţilor
Articolul 21
Notificarea documentelor
1. Părţile îşi acordă reciproc asistenţa cea mai largă posibilă în vederea notificării
actelor judiciare persoanelor implicate în măsurile provizorii şi de confiscare.
2. Dispoziţia prezentului articol nu creează obstacole pentru:
a) facultatea de a adresa acte judiciare prin intermediul poştei direct persoanelor
care se află în străinătate;
b) capacitatea agenţilor ministeriali, funcţionarilor sau a altor persoane competente a Părţii de origine, de a proceda la semnarea sau notificarea actelor judiciare
direct de către autorităţile consulare ale acestei Părţi sau de către agenţii ministeriali,
funcţionarii sau alte persoane ale Părţii de destinaţie, cu excepţia cazului în care
Partea de destinaţie face o declaraţie contrară Secretarului General al Consiliului Europei, la momentul semnării sau a depunerii instrumentului de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare.
3. În cadrul procedurii de notificare de acte judiciare în străinătate persoanelor
implicate în măsurile provizorii sau hotărârile de confiscare ordonate de Partea de
origine, aceasta informează persoanele menţionate despre recursurile în justiţie oferite de legislaţia sa.
Articolul 22
Recunoaşterea hotărârilor străine
1. Sesizată cu o cerere de cooperare în conformitate cu secţiunile 3 şi 4, Partea solicitată recunoaşte orice hotărâre judiciară pronunţată pe teritoriul Părţii solicitante
în ceea ce priveşte drepturile revendicate de terţi.
2. Recunoaşterea poate fi refuzată:
a) dacă terţii nu au avut posibilitate suficientă de a-şi revendica drepturile; sau
b) dacă hotărârea este incompatibilă cu o hotărâre deja pronunţată pe teritoriul
Părţii în cauză; sau
c) dacă ea este incompatibilă cu ordinea publică a Părţii solicitate; sau
d) dacă hotărârea a fost pronunţată contrar dispoziţiilor în materie de competenţă exclusivă, prevăzute de dreptul Părţii solicitate.
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Secţiunea 7
Procedura şi alte reguli generale
Articolul 22
Autoritatea centrală
1. Părţile desemnează o autoritate centrală sau, în caz de necesitate, mai multe
autorităţi responsabile pentru trimiterea cererilor formulate în virtutea prezentului
capitol, pentru a răspunde la ele, pentru a le executa şi a le transmite autorităţilor
competente de a le executa.
2. Fiecare Parte comunică Secretarului General al Consiliului Europei, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau adeziune, denumirea şi adresa autorităţilor desemnate în virtutea
alineatului 1 al prezentului articol.
Articolul 24
Corespondenţa directă
1. Autorităţile centrale comunică direct între ele.
2. În caz de urgenţă, cererile şi comunicările prevăzute de prezentul capitol pot fi
expediate prin intermediul autorităţilor judiciare, inclusiv ministerul public al Părţii
solicitante unor autorităţi omoloage. În acest caz, o copie urmează a fi expediată
simultan autorităţii centrale a Părţii solicitate prin intermediul autorităţii centrale a
Părţii solicitante.
3. Fiecare cerere sau comunicare, formulată în virtutea alineatelor 1 şi 2 ale prezentului articol poate fi prezentată prin intermediul Organizaţiei Internaţionale a
Poliţiei Criminale (Interpol).
4. În cazul în care o cerere este prezentată în virtutea alineatului 2 al articolului
prezent şi atunci când autoritatea sesizată nu este competentă pentru a-i da curs,
aceasta urmează a fi transmisă autorităţii competente a ţării sale, informând direct
Partea solicitantă.
5. Cererile sau comunicările, prezentate în virtutea secţiunii 2 a prezentului capitol, care nu implică măsuri coercitive, pot fi transmise direct prin intermediul autorităţii competente a Părţii solicitante – autorităţii competente a Părţii solicitate.
Articolul 25
Forma cererilor şi limbile de redactare
1. Toate cererile prevăzute de prezentul capitol sunt elaborate în scris. Este admisă recurgerea la mijloace moderne de telecomunicaţii, aşa ca telecopierea.
2. Sub rezerva dispoziţiilor alineatului 3 al prezentului articol, traducerea cererilor sau a pieselor anexate nu vor fi cerute.
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3. Fiecare Parte poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau adeziune, printr-o declaraţie
adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să-şi rezerveze facultatea de a
cere ca cererile şi piesele anexate să fie însoţite de o traducere în limba proprie sau
în una din limbile oficiale ale Consiliului Europei, sau în una din limbile pe care le
va indica. Fiecare Parte poate, cu această ocazie, să declare că este dispusă să accepte
traduceri în orice altă limbă pe care o va indica. Celelalte Părţi pot aplica regula reciprocităţii.
Articolul 26
Legalizarea
Documentele transmise în virtutea prezentului capitol sunt scutite de orice formalităţi de legalizare.
Articolul 27
Conţinutul cererii
1. Fiecare cerere de cooperare prevăzută de prezentul capitol trebuie să precizeze:
a) autoritatea de la care emană şi autoritatea responsabilă de efectuarea investigaţiilor şi procedurilor;
b) obiectul şi motivul cererii;
c) cauza, inclusiv faptele pertinente (data, locul şi circumstanţele infracţiunii), la
care se referă investigaţiile sau procedurile, cu excepţia cererii de notificare;
d) în măsura în care cooperarea implică măsuri coercitive:
i. textul dispoziţiilor legale sau, în cazul în care aceasta nu este posibil, conţinutul
legii pertinente aplicabile; şi
ii. indicarea, în baza căreia, măsura solicitată sau orice altă măsură cu efecte analoage ar putea fi întreprinsă pe teritoriul Părţii solicitante în virtutea propriei sale
legislaţii;
e) dacă este necesar, şi în măsura posibilităţilor:
i. datele cu privire la persoanele implicate, inclusiv numele, data şi locul naşterii, cetăţenia şi locul său de aflare, şi atunci când este vorba despre o persoană
juridică, sediul său; şi
ii. bunurile pentru care cooperarea este solicitată, amplasarea lor, legăturile sale
cu persoanele implicate, orice altă legătură cu infracţiunea, precum şi orice
informaţie ce ţine de interesele altuia, aferentă la aceste bunuri; şi
f) orice procedură deosebită solicitată de Partea solicitantă.
2. În cazul în care o cerere de efectuare a măsurilor provizorii, prezentată în virtutea secţiunii 3, vizează sechestrarea unui bun care ar putea constitui obiectul unei
hotărâri de confiscare, considerând în obligaţia de a plăti o sumă de bani, în această
cerere urmează a se indica suma maximală de recuperare a acestui bun.
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3. Pe lângă indicaţiile menţionate în alineatul 1, fiecare cerere formulată în virtutea secţiunii 4 urmează să conţină:
a) în cazul articolului 13, alineatul 1.a):
i. o copie certificată conform hotărârii de confiscare pronunţată de instanţa judiciară a Părţii solicitante şi expunerea de motive a hotărârii, dacă acestea nu
sunt indicate în hotărâre;
ii. o atestare a autorităţii competente a Părţii solicitante, conform căreia hotărârea de confiscare este executorie şi nu este susceptibilă căilor de recurs ordinare;
iii. informaţii cu privire la măsura în care hotărârea urmează a fi executată; şi
iv. informaţii cu privire la necesitatea de a întreprinde măsuri provizorii;
b) în cazul articolului 13, alineatul 1. b), o expunere a faptelor invocate de Partea
solicitantă care ar fi suficientă pentru a permite Părţii solicitate de a obţine o hotărâre
în virtutea dreptului său intern;
c) în cazul în care terţii au avut posibilitatea de a-şi revendica drepturile, documentele care atestă faptul că au avut această posibilitate.
Articolul 28
Viciile cererilor
1. În cazul în care cererea nu este conformă dispoziţiilor prezentului capitol sau
atunci când informaţiile furnizate nu sunt suficiente pentru a permite Părţii solicitate de a lua o hotărâre asupra cererii, această Parte poate cere Părţii solicitante modificarea cererii sau completarea acesteia cu informaţii suplimentare.
2. Partea solicitată poate fixa un termen pentru obţinerea acestor modificări sau
informaţii.
3. În perioada necesară pentru obţinerea modificărilor sau informaţiilor cerute
cu privire la cererea prezentată, în virtutea secţiunii 4 a prezentului capitol, Partea
solicitată poate ordona orice măsură prevăzută în secţiunile 2 şi 3 ale prezentului
capitol.
Articolul 29
Concurs de cereri
1. În cazul în care o Parte solicitată primeşte mai mult de o cerere, prezentată în
virtutea secţiunilor 3 şi 4 ale prezentului capitol cu privire la aceeaşi persoană sau la
aceleaşi bunuri, concursul de cereri nu va constitui un obstacol pentru Partea solicitată de a trata cererile care implică întreprinderea măsurilor provizorii.
2. În cazul unui concurs de cereri, prezentate în virtutea prezentului capitol, Partea solicitată va recurge la consultări cu Părţile solicitante.
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Articolul 30
Obligaţia de motivare
Partea solicitată trebuie să motiveze fiecare hotărâre de refuz, amânare sau supunere unor anumite condiţii a cooperării, solicitate în virtutea prezentului capitol.
Articolul 31
Informare
14. Partea solicitată informează fără termen Partea solicitantă:
a) despre cursul dat cererii formulate în virtutea prezentului capitol;
b) despre rezultatul definitiv al cursului dat cererii;
c) despre orice hotărâre de refuz, amânare sau supunere unor condiţii, integral
sau parţial, a cooperării prevăzute în prezentul capitol;
d) despre circumstanţele care fac imposibilă executarea măsurilor solicitate sau
care riscă de a întârzia considerabil executarea sa; şi
e) în cazul în care se întreprind măsuri provizorii conform cererii, formulate în
virtutea secţiunii 2 sau 3 a prezentului capitol, despre dispoziţiile dreptului intern
care ar implica automat ridicarea măsurii.
2. Partea solicitantă informează fără termen Partea solicitată:
a) despre orice revizuire, hotărâre sau alt fapt prin care se înlătură integral sau
parţial caracterul executoriu al hotărârii de confiscare;
b) despre orice schimbare, de fapt sau de drept, care implică un caracter nejustificat oricărei acţiuni întreprinse în virtutea prezentului capitol.
3. În cazul în care o Parte cere confiscarea bunurilor situate pe teritoriul mai multor Părţi, ea informează toate Părţile interesate de executarea hotărârii prin aceeaşi
hotărâre de executare.
Articolul 32
Utilizare restrânsă
1. Partea solicitată poate subordona executarea unei cereri, cu condiţia ca informaţiile sau elementele de probă obţinute să nu fi fost, fără consimţământul său prealabil, utilizate sau transmise de autorităţile Părţii solicitante în scopuri de investigaţii
sau proceduri, altele decât cele precizate în cerere.
2. Fiecare Parte poate, în momentul semnării sau a depunerii instrumentului
său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prin declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că informaţiile sau elementele de
probă furnizate în virtutea prezentului capitol nu vor putea, fără consimţământul său
prealabil, să fie utilizate sau transmise de autorităţile Părţii solicitante în scopuri de
investigaţii sau proceduri, altele decât cele precizate în cerere.
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Articolul 33
Confidenţialitate
1. Partea solicitantă poate cere Părţii solicitate, ca aceasta să păstreze confidenţiale cererea şi conţinutul său, revelându-le doar în măsura necesară pentru a executa
cererea. În cazul în care Partea solicitată nu se poate conforma acestei condiţii de
confidenţialitate, ea urmează să informeze Partea solicitantă cât mai curând posibil.
2. Partea solicitantă trebuie, în cazul în care cererea îi este adresată şi cu condiţia
că aceasta nu este contrară principiilor fundamentale ale dreptului intern, să păstreze
confidenţiale mijloacele de probă şi informaţiile comunicate de Partea solicitată, revelându-le doar în măsura necesară investigaţiilor sau procedurilor expuse în cerere.
3. Sub rezerva dispoziţiilor dreptului său intern, Partea care a recepţionat o transmitere spontană de informaţii în virtutea articolului 10, urmează să se conformeze
oricărei condiţii de confidenţialitate cerută de Partea care transmite informaţia. În
cazul în care Partea nu se poate conforma unei asemenea condiţii, ea urmează să
informeze Partea care transmite informaţia în termenii cei mai scurţi posibili.
Articolul 34
Cheltuieli
Cheltuielile ordinare prevăzute pentru executarea unei cereri sunt în sarcina Părţii solicitate. În cazul în care se cer cheltuieli importante sau extraordinare pentru a
da curs cererii, Părţile negociază fixarea condiţiilor în care aceasta va fi executată,
precum şi modalitatea de plată a cheltuielilor.
Articolul 35
Pagube şi interese
1. În cazul înaintării de către o persoană a unei acţiuni de despăgubire, rezultată
dintr-un act sau omitere ce ţine de cooperarea prevăzută în acest capitol, Părţile
interesate, dacă este cazul, angajează consultări asupra unei eventuale repartizări a
indemnizaţiilor prevăzute.
2. Partea care constituie obiectul unei cereri de despăgubire urmează să informeze fără termen altă Parte, în cazul în care aceasta poate avea un interes de cauză.
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Capitolul IV
Dispoziţii finale
Articolul 36
Semnarea şi intrarea în vigoare
1. Prezenta Convenţie este deschisă pentru semnare Statelor-membre ale Consiliului Europei şi Statelor-nemembre care au participat la elaborarea sa. Aceste State
îşi pot exprima consimţământul de a fi legate prin:
a) semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; sau
b) semnare, sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare,
acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângă Secretarul General al Consiliului Europei.
3. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care precedă expirarea unei perioade de trei luni de la data la care trei State, dintre care cel puţin două
membre ale Consiliului Europei, îşi vor exprima consimţământul de a fi legate prin
Convenţie, în conformitate cu dispoziţiile alineatului 1.
4. Faţă de fiecare Stat semnatar care îşi va exprima ulterior consimţământul de
a fi legat prin Convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează
după expirarea unei perioade de trei luni de la data exprimării consimţământului de
a fi legat prin Convenţie, în conformitate cu dispoziţiile alineatului 1.
Articolul 37
Aderarea la Convenţie
1. După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei va putea, în urma consultării Statelor Contractante la Convenţie, să
invite orice Stat-nemembru al Consiliului să adere la prezenta Convenţie, printr-o
hotărâre luată cu majoritatea prevăzută în articolul 20. d) al Statutului Consiliului
Europei şi în unanimitate a reprezentanţilor Statelor Contractante cu drept de vot
în Comitet.
2. Faţă de fiecare Stat aderent, Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii
care precedă expirarea unei perioade de trei luni de la data depunerii instrumentului
de aderare pe lângă Secretarul General al Consiliului Europei.
Articolul 38
Aplicarea teritorială
1. Fiecare Stat va putea, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să desemneze teritoriul sau teritoriile unde se va aplica prezenta Convenţie.

306

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

2. Fiecare Stat va putea, în orice moment ulterior, printr-o declaraţie adresată
Secretarului General al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei Convenţii
oricărui alt teritoriu desemnat în declaraţie. Convenţia va intra în vigoare faţă de
acest teritoriu în prima zi a lunii care urmează după expirarea unei perioade de trei
luni de la data recepţionării declaraţiei de către Secretarul General.
3. Orice declaraţie întocmită în virtutea acestor două alineate va putea fi retrasă,
în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în declaraţie, prin notificare adresată
Secretarului General. Retragerea va produce efect în prima zi a lunii care urmează
după expirarea unei perioade de trei luni de la data recepţionării notificării de către
Secretarul General.
Articolul 39
Relaţiile cu alte Convenţii şi Acorduri
1. Prezenta Convenţie nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care decurg
din Convenţiile internaţionale multilaterale cu privire la probleme particulare.
2. Părţile la Convenţie vor putea încheia acorduri bilaterale sau multilaterale cu
privire la subiectele reglementate de prezenta Convenţie, în scopul completării sau
consolidării dispoziţiilor acesteia sau în scopul facilitării aplicării principiilor pe care
le consacră.
3. În cazul în care două sau mai multe Părţi au încheiat deja un acord sau un tratat privitor la un subiect tratat de prezenta Convenţie, sau în cazul în care Părţile au
stabilit o altă modalitate de cooperare în ceea ce priveşte acest subiect, ele vor avea
facultatea de a aplica acordul, tratatul sau aranjamentul în locul prezentei Convenţii,
atunci când acestea facilitează cooperarea internaţională.
Articolul 40
Rezerve
1. Fiecare Stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să declare că va utiliza una
sau mai multe rezerve care figurează în articolele 2, alineatul 2; 6, alineatul 4; 14, alineatul 3; 21, alineatul 2; 25, alineatul 3; şi 32, alineatul 2. Alte rezerve nu sunt admise.
2. Fiecare Stat care a formulat o rezervă în virtutea alineatului precedent poate
să o retragă integral sau în parte, adresând o notificare Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va produce efect la data recepţionării notificării de către
Secretarul General.
3. Partea care a formulat o rezervă la subiectul unei dispoziţii a prezentei Convenţii nu poate pretinde la aplicarea acestei dispoziţii de o altă Parte; ea poate, în
cazul în care rezerva este parţială sau condiţională, să pretindă la aplicarea acestei
dispoziţii în măsura în care o acceptă.
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Articolul 41
Amendamente
1. Fiecare Parte la Convenţie poate propune amendamente şi orice propunere va
fi comunicată de către Secretarul General al Consiliului Europei Statelor-membre ale
Consiliului şi fiecărui Stat-nemembru care a aderat sau care a fost invitat să adere la
prezenta Convenţie, conform dispoziţiilor articolului 37.
2. Fiecare amendament propus de o Parte este comunicat Comitetului european
pentru problemele criminale care prezintă Comitetului de Miniştri avizul său la
amendamentul propus.
3. Comitetul de Miniştri examinează amendamentul propus şi avizul prezentat
de Comitetul european pentru problemele criminale, şi poate adopta amendamentul
propus.
4. Textul fiecărui amendament adoptat de Comitetul de Miniştri în conformitate
cu alineatul 3 al prezentului articol este transmis Părţilor pentru acceptare.
5. Fiecare amendament adoptat în conformitate cu alineatul 3 al prezentului articol va intra în vigoare în a 30-a zi, când toate Părţile vor informa Secretarul General
despre acceptare.
Articolul 42
Reglementarea diferendelor
1. Comitetul european pentru problemele criminale al Consiliului Europei va fi
informat despre interpretarea şi aplicarea prezentei Convenţii.
2. În caz de diferend între Părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii, Părţile vor încerca să ajungă la o reglementare a diferendului prin
intermediul negocierii sau a oricărui alt mijloc paşnic, la alegere, inclusiv prezentarea diferendului Comitetului European pentru problemele criminale, unei instanţe
judiciare arbitrale, care va lua hotărâri care vor lega Părţile de diferend, sau Curţii
internaţionale de justiţie, în baza unui acord comun între Părţile interesate.
Articolul 43
Denunţarea
1. Fiecare Parte poate, în orice moment, să denunţe prezenta Convenţie, adresând o notificare Secretarului General al Consiliului Europei.
2. Denunţarea va produce efect în prima zi a lunii care urmează după expirarea
unei perioade de trei luni de la data recepţionării notificării de către Secretarul General.
3. Cu toate acestea, prezenta Convenţie continuă să se aplice, în virtutea articolului 14, pentru executarea unei confiscări, cerute conform dispoziţiilor sale, înainte
ca denunţarea să producă efect.
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Articolul 44
Notificări
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica Statelor-membre ale Consiliului şi fiecărui Stat aderent la prezenta Convenţie:
a) fiecare semnare;
b) depunerea fiecărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
c) fiecare dată de intrare în vigoare a prezentei Convenţii în conformitate cu
articolele 36 şi 37;
d) fiecare rezervă prevăzută de articolul 40, alineatul 1;
e) orice alt act, notificare sau comunicare ce ţine de prezenta Convenţie.
Drept pentru care subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezenta Convenţie.
Încheiată la Strasbourg, la 8 noiembrie 1990, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhiva
Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va comunica copie
certificată fiecărui Stat-membru al Consiliului Europei, Statelor-nemembre care au
participat la elaborarea Convenţiei şi fiecărui Stat invitat să adere la aceasta.
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26. CONVENŢIA CU PRIVIRE LA ASISTENŢA JURIDICĂ ŞI
RAPORTURILE JURIDICE ÎN MATERIE CIVILĂ,
FAMILIALĂ ŞI PENALĂ
Semnată la: Minsk, 22 ianuarie 1993.
Ratificată prin: Hotărârea Parlamentului RM nr.402-XIII din 16.03.95.
În vigoare pentru RM: din 26 martie 1996.
Statele membre ale Comunităţii Statelor Independente, părţi la prezenta Convenţie, denumite în continuare „Părţi Contractante”,
Reieşind din tendinţa de a asigura cetăţenilor Părţilor Contractante şi persoanelor cu domiciliul pe teritoriul lor aceeaşi protecţie a drepturilor personale şi patrimoniale pe teritoriul tuturor Părţilor Contractante, ca şi cea acordată cetăţenilor săi,
Acordând o importanţă deosebită dezvoltării colaborării în domeniul acordării
de către instituţiile de justiţie a asistenţei juridice în materie civilă, familială şi penală,
Au convenit asupra următoarelor:

Partea I
Dispoziţii generale

Capitolul I
Protecţia juridică
Articolul 1
Acordarea protecţiei juridice
1. Cetăţenii fiecăreia dintre Părţile Contractante, precum şi persoanele care locuiesc pe teritoriul ei, se bucură pe teritoriile tuturor altor Părţi Contractante, în ceea
ce priveşte drepturile lor personale şi patrimoniale, de aceeaşi protecţie juridică ca şi
cetăţenii acestei Părţi Contractante.
2. Cetăţenii fiecăreia dintre Părţile Contractante, precum şi persoanele care locuiesc pe teritoriul ei, au dreptul să se adreseze liber şi nestingherit instanţelor de
judecată, organelor procuraturii şi altor instituţii ale altor Părţi Contractante, de
competenţa cărora ţin cauzele civile, familiale şi penale (denumite în continuare instituţii de justiţie), pot să-şi susţină interesele în faţa acestora, să facă demersuri, să
introducă acţiuni şi să înfăptuiască alte acţiuni procesuale în aceleaşi condiţii ca şi
cetăţenii acestei Părţi Contractante.
3. Prevederile prezentei Convenţii se aplică, de asemenea, şi persoanelor juridice,
fondate în conformitate cu legislaţia Părţilor Contractante.
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Articolul 2
Scutirea de plata taxelor şi de restituirea cheltuielilor
1. Cetăţenii fiecărei Părţi Contractante, precum şi persoanele care locuiesc pe
teritoriul ei, sunt scutiţi de plata şi restituirea taxelor şi cheltuielilor de judecată şi
notariale, precum şi beneficiază de asistenţă juridică gratuită în aceleaşi condiţii ca
şi cetăţenii proprii.
2. Facilităţile prevăzute la punctul 1) al prezentului articol se extind asupra tuturor acţiunilor procesuale, realizate în acelaşi caz, inclusiv asupra executării deciziei.
Articolul 3
Prezentarea documentului privind starea familială şi materială
1. Înlesnirile, prevăzute de articolul 2, se aplică în baza documentului privind
starea familială şi materială a persoanei, care înaintează acţiunea. Acest document
se eliberează de către instituţia competentă a Părţii Contractante, pe teritoriul căreia
reclamantul domiciliază sau are reşedinţă.
2. Dacă reclamantul nu domiciliază sau nu are reşedinţă pe teritoriul Părţilor
Contractante, este suficientă prezentarea documentului eliberat de reprezentanţa diplomatică sau consulară corespunzătoare a Părţii Contractante, al cărei cetăţean este.
3. Instituţia, care ia decizia în privinţa cererii de acordare a înlesnirilor, poate cere
organului, care a eliberat documentul, date suplimentare sau explicaţiile necesare.

Partea II
Asistenţa juridică
Articolul 4
Acordarea asistenţei juridice
1. Instituţiile de justiţie ale Părţilor Contractante acordă asistenţă juridică în cauze civile, familiale şi penale în conformitate cu dispoziţiile prezentei Convenţii.
2. Instituţiile de justiţie acordă asistenţă juridică şi altor instituţii în cauzele indicate la punctul 1) al prezentului articol.
Articolul 5
Modul de legătură
Raporturile în vederea executării prezentei Convenţii între instituţiile de justiţie
competente ale Părţilor Contractante se vor efectua prin intermediul organelor lor
centrale, dacă prezenta Convenţie nu stabileşte un alt mod de legătură.
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Articolul 6
Volumul asistenţei juridice
Părţile Contractante îşi acordă asistenţă juridică prin realizarea acţiunilor procesuale şi altor acţiuni, prevăzute de legislaţia Părţii Contractante solicitate, în special: întocmirea şi transmiterea documentelor, efectuarea percheziţiilor, sechestrarea,
transmiterea şi eliberarea probelor materiale, efectuarea expertizei, anchetarea părţilor, acuzaţilor, martorilor, experţilor, intentarea urmăririi penale, căutării şi extrădării persoanelor care au comis crime, recunoaşterea şi executarea deciziilor judiciare
în cauze civile, a sentinţelor referitoare la acţiunea civilă, a titlurilor executorii, precum şi prin înmânarea documentelor.
Articolul 7
Conţinutul şi forma cererii de asistenţă juridică
1. În cererea de asistenţă juridică trebuie să fie indicate:
a) denumirea instituţiei solicitate;
b) denumirea instituţiei solicitante;
c) denumirea cauzei în care se solicită asisitenţă juridică;
d) numele şi prenumele părţilor, martorilor, bănuiţilor, acuzaţilor, inculpaţilor,
condamnaţilor sau părţilor vătămate, domiciliul şi reşedinţa lor, cetăţenia, ocupaţia,
iar pentru cauzele penale – de asemenea, locul şi data naşterii şi, după posibilitate,
numele şi prenumele părinţilor; pentru persoanele juridice – denumirea şi sediul lor;
e) în cazul reprezentanţilor persoanelor indicate la subpunctul d) – numele, prenumele şi adresa acestora;
f) conţinutul cererii, precum şi alte date, necesare executării acesteia;
g) pentru cauzele penale – descrierea şi calificarea faptei comise, precum şi datele privind mărimea pagubei, dacă aceasta a fost produsă în rezultatul faptei.
2. În cererea de înmânare a documentului trebuie, de asemenea, indicate adresa
exactă a destinatarului şi denumirea documentului ce urmează a fi înmânat.
3. Cererea urmează a fi semnată şi autorizată cu amprenta sigiliului instituţiei
solicitante.
Articolul 8
Modul de satisfacere
1. Pentru satisfacerea cererii de asistenţă juridică instituţia de justiţie solicitată
aplică legislaţia statului său. La rugămintea instituţiei de justiţie solicitante, ea poate
aplica şi normele procesuale ale Părţii Contractante solicitante, dacă acestea nu contravin legislaţiei Părţii Contractante solicitate.
2. Dacă instituţia de justiţie solicitată nu este competentă să soluţioneze cererea,
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ea o va transmite instituţiei de justiţie competente şi va informa despre aceasta instituţia solicitantă.
3. La rugămintea instituţiei de justiţie solicitante, instituţia de justiţie solicitată
anunţă din timp această instituţie, precum şi părţile interesate, despre timpul şi locul
satisfacerii cererii astfel, încât ele să poată fi prezente la satisfacerea cererii, în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante solicitate.
4. În cazul în care adresa exactă a persoanei indicate în cerere nu este cunoscută,
instituţia de justiţie solicitată ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia Părţii
Contractante, pe teritoriul căreia această persoană se află, pentru stabilirea adresei.
5. După satisfacerea cererii, instituţia solicitată restituie documentele instituţiei
solicitante; în caz că asistenţa juridică n-a putut fi acordată, ea va restitui cererea şi,
concomitent, va aduce la cunoştinţă circumstanţele care au împiedicat îndeplinirea
ei, precum şi va restitui Părţii Contractante solicitante documentele respective.
Articolul 9
Citarea martorilor, victimelor, reclamanţilor civili,
reclamaţilor civili, reprezentanţilor lor, experţilor
1. Martorul, reclamantul civil, reclamatul civil şi reprezentanţii lor, precum şi
expertul, care, fiind citat de instituţia de justiţie a Părţii Contractante solicitate, indiferent de cetăţenie, s-a prezentat benevol în instituţia de justiţie a Părţii Contractante
solicitante, nu poate fi tras la răspundere penală sau administrativă pe teritoriul acesteia, nu poate fi arestat sau pedepsit pentru o faptă imputată, comisă până la trecerea frontierei ei de stat. De asemenea, aceste persoane nu pot fi trase la răspundere,
arestate sau pedepsite în legătură cu mărturiile lor sau cu concluziile făcute de ei în
calitate de experţi ori în legătură cu dosarul penal care constituie obiectul dezbaterilor judiciare.
2. Persoanele indicate la punctul 1) al prezentului articol nu se vor bucura de
acest privilegiu, dacă nu vor părăsi teritoriul Părţii Contractante solicitante, deşi au
această posibilitate, timp de 15 zile din momentul înştiinţării despre faptul că prezenţa lor nu mai este necesară. Acest termen nu include timpul în care aceste persoane nu au putut părăsi teritoriul Părţii Contractante solicitante din motive ce nu
au depins de voinţa lor.
3. Martorului, expertului, precum şi victimei şi reprezentantului ei legal li se
vor recupera de către Partea Contractantă solicitantă cheltuielile de transport şi cele
legate de aflarea în statul solicitant, precum şi salariul neprimit pentru zilele lipsă;
expertul are dreptul şi la onorariu pentru efectuarea expertizei. În citaţie trebuie să
fie indicat la ce tipuri de plăţi au dreptul persoanele citate; la demersul lor, Partea
Contractantă solicitantă plăteşte un avans pentru acoperirea cheltuielilor respective.
4. Citarea martorului sau a expertului, care locuiesc pe teritoriul unei Părţi Contractante în instituţia de justiţie a altei Părţi Contractante nu trebuie să conţină ameninţări cu aplicarea măsurilor de constrângere în cazul neprezentării.
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Articolul 10
Dispoziţia de înmânare a actelor
1. Instituţia de justiţie solicitată înmânează actele în conformitate cu normele în
vigoare ale statului său, dacă actele înmânate sunt perfectate în limba lui, în limba
rusă sau sunt însoţite de o traducere certificată în aceste limbi. În caz contrar, ea înmânează actele destinatarului, dacă acesta este de acord să le primească.
2. Dacă actele nu pot fi înmânate la adresa indicată în cerere, instituţia de justiţie
solicitată, din proprie iniţiativă, ia măsurile necesare în vederea stabilirii adresei.
Dacă stabilirea adresei de către instituţia de justiţie solicitată este imposibilă, ea va
comunica despre aceasta instituţiei solicitante şi îi va remite actele, care urmau a fi
înmânate.
Articolul 11
Confirmarea de înmânare a actelor
Înmânarea actelor se atestă printr-o confirmare, semnată de persoana căreia i-a
fost înmânat actul, având ştampila oficială a instituţiei solicitate, în ea fiind indicată
data înmânării şi semnătura lucrătorului instituţiei, care a înmânat actul sau printr-un alt act emis de această instituţie, în care vor fi indicate modul, locul şi timpul
înmânării.
Articolul 12
Funcţiile misiunilor diplomatice şi ale oficiilor consulare
1. Părţile Contractante au dreptul să înmâneze actele cetăţenilor lor prin intermediul misiunilor sale diplomatice şi oficiilor consulare.
2. Părţile Contractante au dreptul, la însărcinarea organelor sale competente, să
interogheze cetăţenii săi prin intermediul misiunilor sale diplomatice sau oficiilor
consulare.
3. În cazurile indicate la punctele 1) şi 2) ale prezentului articol nu pot fi aplicate
măsuri de constrângere sau ameninţări cu aplicarea acestora.
Articolul 13
Valabilitatea actelor
1. Actele, care au fost întocmite sau certificate de către instituţia de justiţie sau de
o persoană oficială de pe teritoriul unei Părţi Contractante, în limitele competenţei
lor şi în forma stabilită şi certificate cu sigiliu, sunt valabile pe teritoriile altor Părţi
Contractante fără vreo altă legalizare.
2. Actele, care pe teritoriul unei Părţi Contractante sunt recunoscute ca fiind
oficiale, au pe teritoriul altor Părţi Contractante aceeaşi forţă probantă.
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Articolul 14
Transmiterea documentelor privind actele stării civile şi a altor documente
Părţile Contractante se obligă să expedieze una alteia, la cerere, fără traducere şi
fără plată, certificatele de înregistrare a actelor stării civile, documentele de studii,
vechime de muncă şi alte documente, care se referă la drepturile personale şi interesele patrimoniale ale cetăţenilor altei Părţi Contractante şi ale altor persoane care au
domiciliu pe teritoriul ei.
Articolul 15
Informaţia în probleme de drept
Instituţiile centrale de justiţie ale Părţilor Contractante îşi transmit reciproc, la
cerere, informaţii despre legislaţia în vigoare sau care a acţionat pe teritoriile lor şi
despre practica aplicării ei de instituţiile de justiţie.
Articolul 16
Stabilirea adreselor şi a altor date
1. Părţile Contractante, la cerere, îşi acordă reciproc, în conformitate cu legislaţia lor, asistenţă în vederea stabilirii adreselor persoanelor, care domiciliază pe teritoriul lor, dacă aceasta este necesar pentru realizarea drepturilor cetăţenilor săi. În
asemenea caz, Partea Contractantă solicitantă comunică toate datele de care dispune
pentru stabilirea adresei persoanei indicate în cerere.
2. Instituţiile de justiţie ale Părţilor Contractante îşi acordă reciproc asistenţă
în vederea stabilirii locului de muncă şi a veniturilor persoanelor, care domiciliază
pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, faţă de care în instituţiile de justiţie ale
Părţii Contractante solicitante au fost înaintate pretenţii patrimoniale în cauze civile,
familiale şi penale.
Articolul 17
Limba folosită
Instituţiile de justiţie ale Părţilor Contractante, în relaţiile reciproce în vederea
executării prezentei Convenţii, folosesc limbile de stat ale Părţilor Contractante sau
limba rusă.
Articolul 18
Cheltuielile legate de acordarea asistenţei juridice
Partea Contractantă solicitată nu va pretinde restituirea cheltuielilor ocazionate
de acordare a asistenţei juridice. Părţile Contractante suportă singure toate cheltuielile ocazionate de acordare a asistenţei juridice pe teritoriul lor.

315

Capitolul II. TRATATE REGIONALE

Articolul 19
Refuzarea asistenţei juridice
Cererea de acordare a asistenţei juridice poate fi refuzată, dacă acordarea unei
astfel de asistenţe poate cauza prejudicii suveranităţii sau securităţii ori contravine
legislaţiei Părţii Contractante solicitate.

Partea II
Raporturile juridice în cauze civile şi familiale

Capitolul I
Competenţa
Articolul 20
Dispoziţii generale
1. Dacă în capitolele II-V ale prezentei părţi nu este stabilit altfel, acţiunile faţă
de persoanele care domiciliază pe teritoriul unei Părţi Contractante se înaintează,
indiferent de cetăţenia acestora, în instanţele de judecată ale acestei Părţi Contractante, iar acţiunile faţă de persoanele juridice se înaintează în instanţele de judecată
ale Părţii Contractante, pe teritoriul căreia se află organul de conducere al persoanei
juridice, reprezentanţa sau filiala ei.
Dacă în cauză participă mai mulţi reclamaţi, care domiciliază (au reşedinţă)
pe teritoriul diferitor Părţi Contractante, cauza este examinată la locul domiciliului
(reşedinţei) oricăruia dintre reclamaţi, la alegerea reclamantului.
2. Instanţele de judecată ale Părţii Contractante sunt competente, de asemenea,
în cazurile, când pe teritoriul ei:
a) se realizează activitatea comercială, industrială sau de altă natură a întreprinderii (filialei) reclamatului;
b) s-a executat sau urmează a fi executată, integral sau parţial, obligaţia contractuală, care constituie obiectul litigiului;
c) îşi are domiciliul permanent sau reşedinţa reclamantul în acţiunea privind
ocrotirea onoarei, demnităţii sau a reputaţiei profesionale.
3. În acţiunile legate de dreptul de proprietate şi alte drepturi patrimoniale asupra proprietăţii imobile vor fi competente exclusiv instanţele de judecată de la locul
aflării proprietăţii.
Acţiunile faţă de transportatori, care reies din contractele de transportare a încărcăturilor, pasagerilor şi bagajelor, vor fi înaintate la locul aflării administraţiei organizaţiei de transport, căreia în ordinea stabilită ia fost înaintată pretenţia.
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Articolul 21
Jurisdicţia prin acord
1. Instanţele de judecată ale Părţilor Contractuale pot examina dosare şi în alte
cauze, dacă există acordul scris al părţilor de a transmite cauza acestor instanţe de
judecată.
Totodată, competenţa absolută, care reiese din punctul 3) al articolului 20 şi alte
norme, stabilite de capitolele II-V ale prezentei Părţi, precum şi din legislaţia internă
a Părţii Contractante respective, nu poate fi modificată printr-o înţelegere a părţilor.
2. În cazul în care există o înţelegere de transmitere a litigiului, instanţa de judecată, la cererea reclamatului, suspendă procedura.
Articolul 22
Interconexiunea proceselor judiciare
1. În cazul în care un proces este intentat între aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi
obiect şi în aceleaşi temeiuri în instanţele de judecată ale două Părţi Contractante,
competente în conformitate cu prezenta Convenţie, instanţa de judecată, care a intentat mai târziu cauza, suspendă procedura.
2. Cererea reconvenţională şi cea compensatorie, care reies din acelaşi raport
juridic, ca şi acţiunea de bază, urmează a fi examinate de către instanţa de judecată
care examinează acţiunea de bază.

Capitolul II
Statutul persoanei
Articolul 23
Capacitatea juridică şi capacitatea de exerciţiu
1. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice se stabileşte de legislaţia Părţii Contractante, al cărei cetăţean este persoana dată.
2. Capacitatea juridică a apatrizilor se stabileşte conform dreptului statului, unde
persoana îşi are domiciliul permanent.
3. Capacitatea juridică a persoanei juridice se stabileşte în baza legislaţiei statului, în baza normelor căruia ea a fost fondată.
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Articolul 24
Recunoaşterea capacităţii limitate de exerciţiu sau a incapacităţii de exerciţiu.
Restabilirea capacităţii de exerciţiu
1. La recunoaşterea persoanei ca fiind limitată în capacitate de exerciţiu sau incapabilă, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctele 2) şi 3) ale prezentului articol,
este competentă instanţa Părţii Contractante, al cărei cetăţean este persoana dată.
2. Dacă instituţia uneia din Părţile Contractante va stabili că există temeiuri
pentru recunoaşterea capacităţii de exerciţiu limitată sau a incapacităţii cetăţeanului
altei Părţi Contractante, al cărui domiciliu se află pe teritoriul acestei Părţi, ea comunică despre aceasta instanţei de judecată respective a Părţii Contractante, al cărei
cetăţean este persoana dată.
3. Dacă instanţa Părţii Contractante, anunţată despre existenţa temeiurilor pentru recunoaşterea capacităţii de exerciţiu limitată sau a incapacităţii, nu va intenta
acţiunea sau nu va da nici un răspuns timp de trei luni, cauza privind recunoaşterea
capacităţii limitate sau a incapacităţii va fi examinată de către instanţa acelei Părţi
Contractante, pe teritoriul căreia îşi are domiciliul persoana dată. Decizia despre recunoaşterea capacităţii limitată sau a incapacităţii de exerciţiu urmează a fi expediată
instanţei Părţii Contractante, al cărei cetăţean este persoana dată.
4. Dispoziţiile punctelor 1)-3) ale prezentului articol se vor aplica şi, respectiv,
restabilirii capacităţii de exerciţiu.
Articolul 25
Recunoaşterea absenţei fără veste şi declararea morţii.
Stabilirea faptului decesului
1. În cauzele de recunoaştere a absenţei fără veste sau de declarare a morţii şi de
stabilire a faptului morţii sunt competente instituţiile de justiţie acelei Părţi Contractante, cetăţean al căreia a fost persoana în timpul când ea, după ultimele informaţii,
era în viaţă, iar în ce priveşte alte persoane – instituţiile de justiţie de la locul ultimului domiciliu al persoanei.
2. Instituţiile de justiţie ale unei Părţi Contractante pot recunoaşte cetăţeanul
altei Părţi Contractante sau altă persoană, care domiciliază pe teritoriul său, absent
fără veste sau mort, precum şi să stabilească faptul morţii la cererea persoanelor
interesate care domiciliază pe teritoriul acesteia, dacă drepturile şi interesele lor se
bazează pe legislaţia Părţii Contractante respective.
3. La examinarea cazurilor despre recunoaşterea absenţei fără veste sau declararea morţii şi despre stabilirea faptului morţii, instituţiile de justiţie ale Părţilor Contractante aplică legislaţia statului lor.
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Capitolul III
Cauze familiale
Articolul 26
Încheierea căsătoriei
Condiţiile încheierii căsătoriei sunt determinate pentru fiecare dintre viitorii
soţi de legislaţia Părţii Contractante, al cărei cetăţean este, iar pentru persoanele fără
cetăţenie – de legislaţia Părţii Contractante, în care îşi au domiciliul permanent. În
afară de aceasta, trebuie respectate cerinţele legislaţiei Părţii Contractante, pe teritoriul căreia se încheie căsătoria în ce priveşte restricţiile de încheiere a căsătoriei.
Articolul 27
Raporturile juridice ale soţilor
1. Raporturile juridice personale şi patrimoniale ale soţilor sunt determinate de
legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia au domiciliu comun.
2. Dacă unul dintre soţi locuieşte pe teritoriul uneia dintre Părţile Contractante,
iar altul – pe teritoriul altei Părţi Contractante şi ambii soţi au una şi aceeaşi cetăţenie, atunci raporturile lor juridice personale şi patrimoniale sunt determinate de
legislaţia acelei Părţi Contractante, ai cărei cetăţeni sunt.
3. Dacă unul dintre soţi este cetăţean al uneia dintre Părţile Contractante, iar
celălalt – al altei Părţi Contractante şi unul din ei locuieşte pe teritoriul uneia, iar
al doilea – pe teritoriul altei Părţi Contractante, atunci raporturile lor juridice personale şi patrimoniale sunt determinate de legislaţia Părţii Contractante, pe al cărei
teritoriu au avut ultimul domiciliu comun.
4. Dacă persoanele indicate la punctul 3) al prezentului articol nu au avut domiciliu comun pe teritoriile Părţilor Contractante, se aplică legislaţia Părţii Contractante a cărei instituţie examinează cauza.
5. Raporturile juridice ale soţilor legate de proprietatea lor imobilă sunt stabilite
în baza legislaţiei Părţii Contractante, pe teritoriul căreia se află proprietatea.
6. În cauzele privind raporturile juridice personale şi patrimoniale ale soţilor
sunt competente instituţiile Părţii Contractante, legislaţia căreia urmează a fi aplicată
în conformitate cu punctele 1)-3), 5) ale prezentului articol.
Articolul 28
Divorţul
1. În cazul acţiunilor de divorţ se aplică legislaţia Părţii Contractante, ai cărei
cetăţeni sunt soţii la momentul înaintării acţiunii.
2. Dacă unul din soţi este cetăţean al unei Părţi Contractante, iar celălalt – al
altei Părţi Contractante, se aplică legislaţia acelei Părţi Contractante, instituţia căreia
examinează acţiunea de divorţ.
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Articolul 29
Competenţa instituţiilor Părţilor Contractante
1. În acţiunile de divorţ în cazul prevăzut la punctul 1) al art. 28, sunt competente instituţiile Părţii Contractante, ai cărei cetăţeni sunt soţii la momentul depunerii
cererii. Dacă la momentul depunerii cererii ambii soţi domiciliază pe teritoriul altei
Părţi Contractante, atunci sunt competente la fel şi instituţiile acestei Părţi Contractante.
2. În acţiunile de divorţ în cazul prevăzut la punctul 2) al art. 28, sunt competente instituţiile Părţii Contractante, pe teritoriul căreia domiciliază ambii soţi. Dacă
unul din soţi domiciliază pe teritoriul unei Părţi Contractante, iar celălalt – pe teritoriul altei Părţi Contractante, atunci în acţiunile de divorţ sunt competente instituţiile
ambelor Părţi Contractante, pe teritoriile cărora domiciliază soţii.
Articolul 30
Recunoaşterea nulităţii căsătoriei
1. La recunoaşterea nulităţii căsătoriei se aplică legislaţia acelei Părţi Contractante, care, în conformitate cu articolul 26, s-a aplicat la încheierea căsătoriei.
2. Competenţa instituţiilor în acţiunile de recunoaştere a nulităţii căsătoriei se
stabileşte în conformitate cu articolul 27.
Articolul 31
Stabilirea şi contestarea paternităţii sau maternităţii
Stabilirea şi contestarea paternităţii sau maternităţii se efectuează în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante, al cărei cetăţean este copilul prin naştere.
Articolul 32
Raporturile juridice dintre părinţi şi copii
1. Raporturile juridice dintre părinţi şi copii se stabilesc de legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia domiciliază permanent copiii.
2. În cauzele legate de plata pensiei alimentare de către copiii, care au atins majoratul, se aplică legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia domiciliază persoana
care pretinde la plata pensiei alimentare.
3. În cauzele legate de raporturile juridice dintre părinţi şi copii este competentă
instanţa de judecată a Părţii Contractante, a cărei legislaţie urmează a fi aplicată în
conformitate cu punctele 1) şi 2) ale prezentului articol.
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Articolul 33
Tutela şi curatela
1. Stabilirea sau ridicarea tutelei şi curatelei se efectuează în baza legislaţiei Părţii
Contractante, al cărei cetăţean este persoana, în privinţa căreia se stabileşte sau se
ridică tutela sau curatela.
2. Raporturile juridice între tutore sau curator şi persoana aflată sub tutelă sau
curatelă sunt reglementate de legislaţia Părţii Contractante, instituţia căreia a numit
tutorele sau curatorul.
3. Obligaţia de a accepta tutela sau curatela este stabilită de legislaţia Părţii Contractante, al cărei cetăţean este persoana numită tutore sau curator.
4. Tutore sau curator al persoanei, care este cetăţean al unei Părţi Contractante,
poate fi numit cetăţeanul altei Părţi Contractante, dacă el locuieşte pe teritoriul Părţii, unde va avea efect tutela sau curatela.
Articolul 34
Competenţa instituţiilor Părţilor Contractante în chestiunile
legate de tutelă şi curatelă
În cauzele legate de stabilirea sau anularea tutelei şi curatelei sunt competente
instituţiile Părţii Contractante, al cărei cetăţean este persoana, în privinţa căreia se
stabileşte sau se ridică tutela sau curatela, dacă altfel nu este stabilit de prezenta Convenţie.
Articolul 35
Ordinea de adoptare a măsurilor în vederea
instituirii tutelei şi curatelei
1. În cazul în care e necesară adoptarea unor măsuri în vederea instituirii tutelei
sau curatelei în interesele cetăţeanului unei Părţi Contractante, al cărui domiciliu
permanent, reşedinţă sau patrimoniu se află pe teritoriul altei Părţi Contractante,
instituţia acestei Părţi Contractante va notifica neîntârziat instituţia competentă în
conformitate cu art. 34.
2. În cazurile care nu suferă amânare, instituţia celeilalte Părţi Contractante poate lua în mod independent măsurile necesare provizorii în conformitate cu legislaţia
sa. Totodată, ea trebuie imediat să informeze instituţia competentă în conformitate
cu articolul 34. Aceste măsuri rămân în vigoare până când instituţia îndicată în art.
34 nu va adopta o altă decizie.
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Articolul 36
Ordinea de transmitere a competenţei privind tutela sau curatela
1. Instituţia competentă în conformitate cu art. 34 poate transmite competenţa
privind tutela sau curatela instituţiei altei Părţi Contractante, în cazul în care persoana, asupra căreia s-a instituit tutela sau curatela, îşi are domiciliul, reşedinţa sau
averea pe teritoriul acestui stat. Transmiterea competenţei privind tutela sau curatela
este valabilă din momentul în care instituţia solicitată acceptă preluarea acestei competenţe şi informează despre aceasta instituţia solicitantă.
2. Instituţia care, în conformitate cu punctul 1) al prezentului articol, a preluat
tutela sau curatela le înfăptuieşte în conformitate cu legislaţia statului său.
Articolul 37
Înfierea
1. Înfierea sau anularea acesteia este determinată de legislaţia Părţii Contractante, al cărei cetăţean este înfietorul la momentul depunerii cererii de înfiere sau de
anulare a acesteia.
2. Dacă copilul este cetăţean al altei Părţi Contractante, atunci la momentul înfierii sau anulării acesteia urmează a fi obţinut acordul reprezentantului lui legal şi
al organului de stat competent, precum şi acordul copilului, dacă aceasta se cere în
conformitate cu legislaţia Părţii Contractante, al cărei cetăţean este acesta.
3. Dacă copilul este înfiat de soţi, dintre care unul este cetăţean al unei Părţi
Contractante, iar celălalt – al altei Părţi Contractante, înfierea sau anularea acesteia
va fi efectuată în conformitate cu condiţiile, prevăzute de legislaţiile ambelor Părţi
Contractante.
4. În cauzele care ţin de înfiere sau de anularea acesteia este competentă instituţia
Părţii Contractante, al cărei cetăţean este înfietorul la momentul depunerii cererii de
înfiere sau de anulare a acesteia, iar în cazul, prevăzut de p. 3) al prezentului articol,
este competentă instituţia acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia soţii îşi au
sau au avut ultimul domiciliu sau reşedinţă comună.

Capitolul IV
Raporturile juridice patrimoniale
Articolul 38
Dreptul de proprietate
1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile se stabileşte în conformitate
cu legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia se află bunurile imobile. Chestiunea privind faptul care bunuri sunt considerate imobile este soluţionată în conformitate cu legislaţia statului, pe teritoriul căruia se află aceste bunuri.
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2. Dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, care urmează a fi trecute în registrele de stat, se stabileşte de legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul
căreia se află organul care a înregistrat mijlocul de transport.
3. Apariţia şi stingerea dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra patrimoniului se stabileşte de legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia se aflau
bunurile la momentul când a avut loc acţiunea sau o altă obligaţie, care a servit drept
bază pentru apariţia sau stingerea dreptului de proprietate.
4. Apariţia şi stingerea dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra bunurilor care constituie obiectul tranzacţiei, se stabilesc de legislaţia care acţionează
pe teritoriul încheierii tranzacţiei, dacă altceva nu este prevăzut de acordul Părţilor.
Articolul 39
Forma tranzacţiei
1. Forma tranzacţiei se stabileşte în conformitate cu legislaţia care acţionează pe
teritoriul unde a fost încheiată.
2. Forma tranzacţiei referitoare la bunurile imobile şi drepturile asupra lor se
stabileşte de legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia se află aceste bunuri.
Articolul 40
Procura
Forma şi termenul de valabilitate al procurii se stabileşte potrivit legislaţiei Părţii
Contractante, pe teritoriul căreia este eliberată procura.
Articolul 41
Drepturile şi obligaţiile contractuale
Drepturile şi obligaţiile părţilor la contract sunt determinate potrivit legislaţiei
locului încheierii acestuia, dacă altceva nu este prevăzut de acordul părţilor.
Articolul 42
Repararea prejudiciului
1. Obligaţia de reparare a prejudiciului, în afară de acţiunile ce reies din contracte şi alte acţiuni legale, se determină de legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul
căreia s-a produs acţiunea sau o altă circumstanţă care a servit drept temei pentru
cererea de reparare a prejudiciului.
2. Dacă cel care a cauzat prejudiciul şi persoana vătămată sunt cetăţeni ai aceleiaşi Părţi Contractante, se aplică legislaţia acestei Părţi Contractante.
3. În cauzele, menţionate în punctele 1) şi 2) ale prezentului articol, este compe-
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tentă instanţa de judecată a acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia s-a produs
acţiunea sau altă circumstanţă care a servit drept temei pentru cererea de reparare a
prejudiciului. Partea vătămată poate înainta acţiunea şi în instanţa celei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia pârâtul îşi are domiciliul.
Articolul 43
Termenii de prescripţie
Chestiunile legate de termenii de prescripţie vor fi soluţionate potrivit legislaţiei,
care se aplică reglementării raportului juridic corespunzător.

Capitolul V
Succesiunea
Articolul 44
Principiul egalităţii
Cetăţenii oricărei Părţi Contractante pot moşteni pe teritoriul altor Părţi Contractante bunuri sau drepturi în baza legii sau în baza testamentului în condiţii de
egalitate şi în acelaşi volum ca şi cetăţenii acestei Părţi Contractante.
Articolul 45
Dreptul de succesiune
1. Dreptul de succesiune asupra bunurilor, cu excepţia cazului prevăzut la punctul 2) al prezentului articol, se determină potrivit legislaţiei acelei Părţi Contractante,
pe teritoriul căreia testatorul avea ultimul domiciliu permanent.
2. Dreptul de succesiune asupra bunurilor imobile este determinat de legislaţia
Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu se află bunurile.
Articolul 46
Trecerea moştenirii în proprietatea statului
Dacă, conform legislaţiei Părţii Contractante referitoare la moştenire, în rolul de
moştenitor apare statul, atunci bunurile succesorale mobile revin statului al cărui cetăţean era testatorul la data morţii sale, iar bunurile succesorale imobile revin Părţii
Contractante pe teritoriul căreia se află aceste bunuri.
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Articolul 47
Testamentul
Capacitatea persoanei de a întocmi şi anula testamentul, precum şi forma testamentului şi anulării acestuia se stabilesc conform dreptului acelui stat, în care testatorul îşi avea domiciliul la momentul întocmirii testamentului. Însă testamentul
sau anularea acestuia nu pot fi recunoscute nevalabile drept urmare a nerespectării
formei, dacă aceasta corespunde cerinţelor dreptului locului întocmirii lui.
Articolul 48
Competenţa în cauzele referitoare la succesiune
1. Procedura în cauzele referitoare la succesiunea bunurilor mobile ţine de competenţa instituţiei Părţii Contractante, pe teritoriul căreia testatorul domicilia la data
morţii sale.
2. Procedura în cauzele referitoare la bunurile imobile ţine de competenţa instituţiei Părţii Contractante, pe teritoriul căreia se află bunurile date.
3. Dispoziţiile punctelor 1) şi 2) ale prezentului articol se aplică şi examinării
litigiilor, apărute în legătură cu procedura în cauzele referitoare la succesiune.
Articolul 49
Competenţa misiunii diplomatice sau consulare
în cauzele referitoare la succesiune
În cauzele referitoare la succesiune, inclusiv în litigiile succesorale, misiunea
diplomatică sau consulară a fiecărei Părţi Contractante este competentă (cu excepţia
dreptului de a refuza moştenirea) a reprezenta în instituţiile altor Părţi Contractante,
fără procură specială, cetăţenii statului său, dacă aceştia sunt lipsă sau nu şi-au desemnat un reprezentant.
Articolul 50
Măsurile de protecţie a moştenirii
1. Instituţiile Părţilor Contractante adoptă, în conformitate cu legislaţia lor, măsurile necesare de protecţie a moştenirii, lăsate pe teritoriile lor de cetăţenii altor
Părţi Contractante sau în vederea administrării ei.
2. Despre măsurile, adoptate conform p. 1) al prezentului articol, se va informa
imediat misiunea diplomatică sau consulară a acelei Părţi Contractante, al cărei cetăţean era testatorul. Misiunea dată poate participa la realizarea acestor măsuri.
3. La cererea instituţiei de justiţie, competente în cauze referitoare la succesiune,
precum şi la cererea misiunii diplomatice sau consulare, măsurile luate în conformitate cu p. 1) al prezentului articol pot fi modificate, anulate sau suspendate.
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Partea III
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor
Articolul 51
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor
Fiecare Parte Contractantă, în condiţiile prevăzute de prezenta Convenţie, recunoaşte şi execută următoarele hotărâri, emise pe teritoriile altor Părţi Contractante:
a) hotărârile instituţiilor de justiţie în cauzele civile şi familiale, inclusiv tranzacţiile de împăcare în asemenea cauze aprobate de judecată şi actele notariale referitoare la obligaţiile băneşti (în continuare – hotărâri);
b) hotărârile instanţelor de judecată în cauzele penale de reparare a pagubei.
Articolul 52
Recunoaşterea hotărârilor care nu necesită executare
1. Hotărârile emise de instituţiile de justiţie ale fiecărei Părţi Contractante, care
au intrat în vigoare şi, reieşind din caracterul lor, nu urmează a fi executate, sunt
recunoscute pe teritoriile altor Părţi Contractante fără vreo procedură specială, cu
condiţia dacă:
a) instituţiile de justiţie ale Părţii Contractante solicitate nu au emis anterior
vreo hotărâre în cauza dată, care a intrat în vigoare;
b) cauza, în conformitate cu prezenta Convenţie, iar în cazurile nereglementate de ea, potrivit legislaţiei Părţii Contractante pe teritoriul căreia hotărârea
urmează a fi recunoscută, nu ţine de competenţa exclusivă a instituţiilor de
justiţie ale acestei Părţi Contractante.
2. Prevederile punctului 1) al prezentului articol se aplică şi în privinţa hotărârilor referitoare la tutelă şi curatelă, precum şi a hotărârilor de desfacere a căsătoriei,
emise de instituţiile competente conform legislaţiei Părţii Contractante, pe teritoriul
căreia a fost emisă hotărârea.
Articolul 53
Cererea de încuviinţare a executării silite a hotărârii
1. Cererea de încuviinţare a executării silite a hotărârii se prezintă în instanţa de
judecată competentă a Părţii Contractante, unde urmează a fi executată hotărârea.
Ea poate fi depusă şi în instanţa de judecată, care a emis hotărârea în cauza examinată în prima instanţă. Această instanţă de judecată remite cererea instanţei de judecată
competente să emită hotărârea în baza cererii.
2. La cerere se anexează:
a) hotărârea sau copia legalizată a acesteia, precum şi actul oficial privind intrarea în vigoare a hotărârii şi executarea acesteia sau privind faptul că ea

326

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

urmează a fi executată până la intrarea sa în vigoare, dacă aceasta nu rezultă
direct din hotărâre;
b) actul din care rezultă că partea, împotriva căreia s-a emis hotărârea şi care
nu a participat la proces, a fost chemată la timp şi în ordinea cuvenită în judecată, iar în cazul incapacităţii sale procesuale a fost reprezentată în modul
cuvenit;
c) actul care va confirma executarea parţială a hotărârii la momentul transmiterii acesteia;
d) actul care va confirma acordul părţilor, în cauzele care pot fi soluţionate pe
calea tranzacţiei de împăcare.
3. Cererea de încuviinţare a executării silite a hotărârii şi documentele anexate la
ea vor fi însoţite de traducerea certificată în limba Părţii Contractante solicitate sau
în limba rusă.
Articolul 54
Ordinea de recunoaştere şi executare silită a hotărârilor
1. Cererile de recunoaştere şi de încuviinţare a executării silite a hotărârilor,
prevăzute în articolul 51, se examinează în instanţele de judecată ale Părţii Contractante, pe teritoriul căreia urmează a fi executată silit.
2. Instanţa de judecată, care examinează cererile de recunoaştere şi de încuviinţare a executării silite a hotărârii, se limitează la stabilirea faptului respectării
condiţiilor prevăzute de prezenta Convenţie. În caz dacă condiţiile au fost respectate,
instanţa de judecată emite hotărârea privind executarea silită.
3. Ordinea de executare silită se stabileşte conform legislaţiei Părţii Contractante, pe teritoriul căreia urmează să aibă loc executarea silită.
Articolul 55
Refuzul de a recunoaşte şi executa hotărârile
Recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite, prevăzute în articolul 52, pot fi
refuzate, în caz dacă:
a) în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia a fost
emisă hotărârea, aceasta nu a intrat în vigoare sau nu urmează a fi executată,
cu excepţia cazurilor când hotărârea urmează a fi executată până la intrarea
în vigoare a acesteia;
b) pârâtul nu a participat la proces drept urmare a faptului că lui sau reprezentantului său nu i-a fost înmânată la timp şi în modul cuvenit citaţia în judecată;
c) în cauza, care implică aceleaşi părţi, acelaşi obiect şi acelaşi temei, pe teritoriul
Părţii Contractante, unde urmează a fi recunoscută sau executată hotărârea,
s-a pronunţat anterior şi a intrat în vigoare o hotărâre sau există o hotărâre a
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unui stat terţ recunoscută, sau instituţia acestei Părţi Contractante a intentat
anterior o procedură în cauza dată;
d) în conformitate cu prevederile prezentei Convenţii, iar în cazurile nereglementate de ea potrivit legislaţiei Părţii Contractante pe teritoriul căreia urmează a fi recunoscută şi executată hotărârea, cauza dată ţine de competenţa
exclusivă a instituţiei acesteia;
e) lipseşte actul, care ar confirma acordul părţilor în cauza care poate fi soluţionată pe calea tranzacţiei de împăcare;
f) a expirat termenul de prescripţie pentru executarea silită, prevăzut de legislaţia Părţii Contractante, instanţa căreia execută mandatul respectiv.

Partea IV
Asistenţa juridică în cauzele penale

Capitolul I
Extrădarea
Articolul 56
Obligaţia de a extrăda
1. Părţile Contractante se obligă să-şi extrădeze reciproc, la cerere, în conformitate cu prevederile prezentei Convenţii, persoanele care se află pe teritoriul lor, în
scopul atragerii acestora la răspundere penală sau executării sentinţei.
2. Extrădarea în scopul tragerii la răspundere penală se efectuează pentru acţiunile care, în conformitate cu legislaţia Părţilor Contractante solicitantă şi solicitată,
sunt sancţionate şi pentru comiterea cărora este prevăzută o pedeapsă cu privaţiune
de libertate pe un termen nu mai mic de un an sau cu o pedeapsă mai aspră.
3. Extrădarea în scopul executării sentinţei se efectuează pentru acţiunile care,
în conformitate cu legislaţiile Părţilor Contractante solicitată şi solicitantă, sunt
sancţionate şi pentru comiterea cărora persoana, extrădarea căreia se solicită, a fost
condamnată la privaţiune de libertate pe un termen nu mai mic de 6 luni sau cu o
pedeapsă mai aspră.
Articolul 57
Refuzul de a extrăda
1. Extrădarea nu se admite, dacă:
a) persoana, extrădarea căreia se cere, este cetăţean al Părţii Contractante solicitate;
b) la momentul primirii cererii, urmărirea penală, în conformitate cu legislaţia
Părţii Contractante solicitate, nu poate fi pornită sau sentinţa nu poate fi exe-
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cutată ca rezultat al expirării termenului de prescripţie sau pentru alt temei
legal;
c) faţă de persoana, extrădarea căreia se cere, pe teritoriul Părţii Contractante
solicitate s-a pronunţat deja sentinţa pentru aceeaşi infracţiune sau o hotărâre de încetare a procedurii în cauză, intrată în vigoare;
d) urmărirea penală a infracţiunii în conformitate cu legislaţia Părţilor Contractante solicitate şi solicitante este pornită numai la plângerea părţii vătămate.
2. Extrădarea poate fi refuzată dacă infracţiunea, în legătură cu care se solicită
extrădarea, este comisă pe teritoriul Părţii Contractante solicitate.
3. În caz de refuz, Partea Contractantă solicitantă va fi informată despre motivele
refuzului.
Articolul 58
Cererea de extrădare
1. Cererea de extrădare trebuie să conţină:
a) denumirea instituţiei solicitate;
b) descrierea circumstanţelor faptei sancţionabile şi textul legii Părţii Contractante solicitante, în baza căreia fapta dată se consideră infracţiune;
c) numele, prenumele şi patronimul persoanei, care se cere a fi extrădată, cetăţenia acesteia, domiciliul sau reşedinţa, în măsura posibilităţilor – descrierea
exteriorului şi alte date despre persoană;
d) indicarea mărimii pagubei cauzate de infracţiune.
2. La cererea de extrădare, în vederea urmăriri penale, se va anexa copia certificată a mandatului de arest.
3. La cererea de extrădare, în scopul executării sentinţei, se anexează copia certificată a sentinţei, cu menţiunea privind intrarea ei în vigoare şi textul legii penale,
în baza căreia persoana a fost condamnată. Dacă condamnatul a ispăşit deja o parte
din pedeapsă, se comunică şi datele de acest fel.
4. Cererea de extrădare şi documentele anexate la ea se întocmesc în conformitate cu prevederile art. 17.
Articolul 59
Informaţii suplimentare
1. Dacă cererea de extrădare nu conţine toate datele necesare, atunci Partea Contractantă solicitată poate cere informaţii suplimentare, fapt pentru care stabileşte un
termen de o lună. Acest termen poate fi prelungit cu încă o lună, la cererea Părţii
Contractante solicitante.
2. Dacă Partea Contractantă solicitantă nu va prezenta informaţiile suplimenta-
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re în termenul stabilit, atunci Partea Contractantă solicitată este obligată să pună în
libertate persoana arestată.
Articolul 60
Arestarea în vederea extrădării
La primirea cererii, Partea Contractantă solicitată imediat va lua măsuri în scopul arestării persoanei, care se cere a fi extrădată, cu excepţia cazurilor, când extrădarea nu se admite.
Articolul 61
Arestarea sau reţinerea până la primirea cererii de extrădare
1. Persoana, extrădarea căreia se cere, în baza demersului, poate fi arestată şi
până la primirea cererii de extrădare. Cererea trebuie să conţină menţiunea referitoare la mandatul de arest sau sentinţa intrată în vigoare şi faptul că cererea de
extrădare va fi prezentată suplimentar. Demersul privind arestarea până la primirea
cererii de extrădare poate fi transmis prin poştă, telegraf, telex sau telefax.
2. Persoana poate fi reţinută şi fără demersul prevăzut la punctul 1) al prezentului articol, dacă există temeiuri suficiente prevăzute de legislaţie să se bănuiască, că
ea a comis pe teritoriul altei Părţi Contractante o infracţiune, ce implică extrădarea.
3. Despre arest sau reţinere până la primirea cererii de extrădare va fi înştiinţată
imediat cealaltă Parte Contractantă.
Articolul 62
Eliberarea persoanei reţinute sau arestate
1. Persoana arestată în conformitate cu punctul 1) al art. 61 trebuie să fie eliberată, dacă cererea de extrădare nu va parveni pe parcursul unei luni din data arestării.
2. Persoana reţinută în conformitate cu punctul 2) al art. 61 trebuie să fie eliberată, dacă cererea de extrădare nu va parveni pe parcursul termenului, prevăzut de
legislaţie pentru reţinere.
Articolul 63
Amânarea extrădării
Dacă persoana, a cărei extrădare se cere, este trasă la răspundere penală sau
condamnată pentru o altă infracţiune pe teritoriul Părţii Contractante solicitate,
extrădarea acesteia poate fi amânată până la încetarea urmăririi penale, executarea
sentinţei sau până la absolvirea de pedeapsă.
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Articolul 64
Extrădarea temporară
1. Dacă amânarea extrădării, prevăzută de art. 63, poate сonduce la expirarea
termenului de prescripţie pentru urmărirea penală sau poate prejudicia cercetarea
infracţiunii, persoana, a cărei extrădare se cere, în baza demersului, poate fi extrădată temporar.
2. Persoana extrădată temporar trebuie să fie întoarsă după executarea acţiunii
în cauza penală, pentru care ea a fost extrădată, dar nu mai târziu decât peste 3 luni
din ziua extrădării. În cazuri motivate termenul poate fi prelungit.
Articolul 65
Coliziunea cererilor de extrădare
Dacă cereri de extrădare au înaintat mai multe state, Partea Contractantă solicitată va decide de sine stătător care din aceste cereri să fie satisfăcută.
Articolul 66
Limitele urmăririi penale a persoanei extrădate
1. Fără acordul Părţii Contractante solicitate persoana extrădată nu poate fi trasă
la răspundere penală sau supusă pedepsei pentru o infracţiune comisă până la extrădarea sa, dar care nu a constituit temeiul extrădării.
2. Fără acordul Părţii Contractante solicitate persoana nu poate fi, de asemenea,
extrădată unui stat terţ.
3. Acordul Părţii Contractante solicitate nu este necesar, dacă persoana extrădată
n-a părăsit teritoriul Părţii Contractante solicitante în decursul unei luni după încetarea urmăririi penale, iar în cazul condamnării – în decursul unei luni după executarea
pedepsei sau absolvire, sau dacă va reveni acolo de bună voie după ce a părăsit-o.
Acest termen nu include perioada în care persoana extrădată nu a putut părăsi teritoriul Părţii Contractante solicitante din motive ce nu au depins de voinţa sa.
Articolul 67
Predarea persoanei extrădate
Partea Contractantă solicitată va comunica Părţii Contractante solicitante locul
şi data extrădării. Dacă Partea Contractantă solicitantă nu va lua în primire persoana
ce urmează a fi extrădată în decurs de 15 zile din data stabilită pentru predare, această persoană va fi eliberată de sub arest.
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Articolul 68
Extrădarea repetată
Dacă persoana extrădată se va sustrage de la urmărirea penală sau de la executarea pedepsei şi va reveni pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, ea va putea fi din
nou extrădată, la cerere, fără prezentarea documentelor menţionate în art. 58 şi 59.
Articolul 69
Comunicarea rezultatelor procedurii în cauza penală
Părţile Contractante se vor informa reciproc despre rezultatele procedurii în
cauza penală împotriva persoanei extrădate. La cerere, va fi remisă şi copia hotărârii
definitive.
Articolul 70
Tranzitul
1. Partea Contractantă, la cererea altei Părţi Contractante, va permite tranzitul prin
teritoriul său a persoanelor extrădate unei Părţi Contractante de către un stat terţ.
2. Cererea de tranzit se examinează în aceeaşi ordine ca şi cererea de extrădare.
3. Partea Contractantă solicitată permite tranzitul în modul, pe care îl consideră
a fi cel mai raţional.
Articolul 71
Cheltuielile legate de extrădare şi tranzit
Cheltuielile legate de extrădare sunt suportate de Partea Contractantă, pe teritoriul căreia ele au apărut, iar cele legate de tranzit – de Partea Contractantă care a
adresat un demers privind tranzitul.

Capitolul II
Pornirea urmăririi penale
Articolul 72
Obligaţia de pornire a urmăririi penale
1. Fiecare Parte Contractantă se obligă, la cererea altei Părţi Contractante, să
pornească, în conformitate cu legislaţia sa, urmărirea penală împotriva cetăţenilor
săi, suspectaţi de a fi comis infracţiuni pe teritoriul Părţii Contractante solicitante.
2. Dacă infracţiunea pe care este intentat dosarul implică cereri de executare a
obligaţiunilor civile din partea persoanelor cărora li s-a cauzat pagube în urma co-
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miterii infracţiunii, aceste cereri, cu condiţia existenţei demersului privind repararea
pagubei, se examinează în cauza dată.
Articolul 73
Cererea de pornire a urmăririi penale
1. Cererea de pornire a urmăririi penale trebuie să conţină:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) descrierea faptei în legătură cu care este formulată cererea de pornire a urmăririi;
c) indicarea cât mai exactă a timpului şi locului comiterii infracţiunii;
d) textul prevederilor legii Părţii Contractante solicitante, în baza cărora fapta
este considerată infracţiune, precum şi textul altor acte legislative care au importanţă
deosebită pentru cauză;
e) numele şi prenumele persoanei suspectate, cetăţenia şi alte date despre personalitatea lui;
f) cererea părţilor vătămate în dosarele penale care se intentează la cererea părţii
vătămate şi cererea de reparare a pagubei;
g) indicarea mărimii pagubei pricinuite de infracţiune.
La cerere se anexează materialele anchetei penale de care dispune Partea Contractantă solicitantă, precum şi probele.
2. La momentul înaintării dosarului penal intentat de către Partea Contractantă
solicitantă cercetarea acestuia este continuată de Partea Contractantă solicitată în
conformitate cu legislaţia sa. Fiecare din documentele din dosar trebuie să fie certificat cu sigiliul instituţiei de justiţie competente a Părţii Contractante solicitante.
3. Cererea şi documentele anexate la ea se întocmesc în conformitate cu dispoziţiile art. 18.
4. Dacă acuzatul, la momentul înaintării cererii de pornire a urmăririi penale, se
află sub arest pe teritoriul Părţii Contractante solicitante, el va fi transferat pe teritoriul Părţii Contractante solicitate.
Articolul 74
Comunicarea despre rezultatele urmăririi penale
Partea Contractantă solicitată este obligată să comunice Părţii Contractante solicitante hotărârea sa definitivă. La cererea Părţii Contractante solicitante se remite
copia hotărârii definitive.
Articolul 75
Consecinţele adoptării unei hotărâri
Dacă Părţii Contractante, în conformitate cu art. 72, i-a fost înaintată cererea de
pornire a urmăririi penale după intrarea în vigoare a sentinţei sau după adoptarea de
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către instituţia Părţii Contractante solicitate a altei hotărâri definitive, dosarul penal
nu poate fi intentat de instituţiile Părţii Contractante solicitante, iar cel intentat urmează a fi clasat.
Articolul 76
Circumstanţele atenuante sau agravante ale răspunderii
Fiecare dintre Părţile Contractante, la cercetarea infracţiunilor şi examinarea
dosarelor penale de către instanţele de judecată, va lua în calcul circumstanţele atenuante sau agravante, prevăzute de legislaţia Părţilor Contractante, indiferent de faptul pe teritoriul căreia dintre Părţi Contractante au apărut acestea.
Articolul 77
Ordinea de examinare a cauzelor ce ţin de competenţa instanţelor de judecată
a două sau mai multe Părţi Contractante
În cazul acuzării unei persoane sau a unui grup de persoane de comiterea mai
multor infracţiuni, cauzele, examinarea cărora ţine de competenţa instanţelor de judecată a două sau mai multe Părţi Contractante, vor fi examinate de judecata acelei
Părţi Contractante, pe teritoriul căreia s-a încheiat ancheta preliminară. În acest caz
cauza este examinată conform procedurii acestei Părţi Contractante.

Capitolul III
Prevederi speciale privind asistenţa juridică în materie penală
Articolul 78
Transmiterea obiectelor
1. Părţile Contractante se obligă, la cerere, să-şi transmită reciproc:
a) obiectele care au fost folosite la comiterea infracţiunii, care a condus la extrădarea persoanei în conformitate cu prezenta Convenţie, inclusiv mijloacele
de comitere a crimei, obiectele, dobândite în rezultatul comiterii crimei sau
primite în calitate de recompensă pentru aceasta, sau obiectele pe care infractorul le-a primit în schimbul celor dobândite pe această cale;
b) obiectele, care pot avea forţă probatorie într-o cauză penală; aceste obiecte
se transmit şi în cazul dacă extrădarea infractorului nu poate fi realizată din
motivul decedării acestuia, evadării sau al altor circumstanţe.
2. Dacă Partea Contractantă solicitată are nevoie de obiectele indicate la punctul
1) al prezentului articol în calitate de probe într-un dosar penal, transmiterea acestora poate fi amânată până la terminarea procedurii în cauza dată.
3. Drepturile persoanelor terţe asupra obiectelor transmise rămân în vigoare.
După terminarea procedurii în cauza respectivă, aceste obiecte vor fi restituite gratuit Părţii Contractante care le-a transmis.

334

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

Articolul 79
Comunicarea despre sentinţele de învinuire şi informaţii
asupra antecedentelor penale
1. Părţile Contractante se vor informa reciproc anual despre sentinţele de învinuire care au intrat în vigoare, pronunţate de instanţele lor de judecată în privinţa
cetăţenilor Părţii Contractante corespunzătoare, concomitent transmiţând şi amprentele digitale ale condamnaţilor, de care dispun.
2. Fiecare Parte Contractantă va pune gratuit la dispoziţia celorlalte Părţi Contractante, la cererea acestora, informaţii privind antecedentele penale ale persoanelor condamnate anterior de instanţele lor de judecată, dacă aceste persoane sunt trase la răspundere penală pe teritoriul Părţii Contractante solicitante.
Articolul 80
Modul de legătură în chestiunile ce ţin de extrădare şi urmărirea penală
Relaţiile în chestiunile ce ţin de extrădare, urmărirea penală, precum şi de executarea cererilor rogatorii, care implică drepturile cetăţenilor şi care necesită sancţiunea procurorului, se pun în sarcina procurorilor generali (procurorilor) Părţilor
Contractante.

Partea V
Dispoziţii finale
Articolul 81
Chestiuni legate de aplicarea prezentei Convenţii
Chestiunile apărute ca urmare a aplicării prezentei Convenţii sunt soluţionate de
organele competente ale Părţilor Contractante în baza acordului reciproc.
Articolul 82
Relaţia dintre Convenţie şi tratatele internaţionale
Prezenta Convenţie nu aduce atingere dispoziţiilor altor tratate internaţionale, la
care sunt părţi Părţile Contractante.
Articolul 83
Modul de intrare în vigoare
1. Prezenta Convenţie urmează a fi ratificată de statele semnatare. Instrumentele
de ratificare vor fi remise Guvernului Republicii Belarus, care va îndeplini funcţiile
de depozitar al acestei Convenţii.
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2. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în a 30-a zi din data depozitării celui
de-al treilea instrument de ratificare. Pentru statul, a cărui instrument de ratificare
va fi depozitat după intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, aceasta va intra în vigoare în a 30-a zi din data depozitării instrumentului său de ratificare.
Articolul 84
Termenul de acţiune al Convenţiei
1. Prezenta Convenţie va acţiona pe parcursul a 5 ani din data intrării sale în vigoare. La expirarea acestui termen, valabilitatea Convenţiei va fi prelungită automat
pe termene consecutive de 5 ani.
2. Orice Parte Contractantă poate denunţa prezenta Convenţie printr-o notificare scrisă adresată depozitarului, cu un preaviz de 12 luni până la expirarea termenului de 5 ani curent al valabilităţii sale.
Articolul 85
Acţiunea în timp
Prezenta Convenţie se aplică şi raporturilor juridice apărute până la intrarea ei
în vigoare.
Articolul 86
Modul de aderare la Convenţie
După intrarea ei în vigoare, la prezenta Convenţie pot adera, cu acordul tuturor Părţilor Contractante, alte state, prin depozitarea documentelor sale de aderare.
Aderarea se consideră intrată în vigoare la expirarea a 30 de zile din data primirii
ultimei notificări privind acordul pentru o astfel de aderare.
Articolul 87
Obligaţiile depozitarului
Depozitarul va notifica neîntârziat toate statele semnatare ale prezentei Convenţii, precum şi statele care au aderat, despre data depozitării fiecărui instrument de
ratificare sau aderare, data intrării în vigoare a Convenţiei, precum şi despre primirea altor notificări.
Încheiată la Minsk, la 22 ianuarie 1993, într-un singur exemplar original, în
limba rusă.
Originalul este depozitat în Arhiva Guvernului Republicii Belarus, care va remite statelor participante la prezenta Convenţie copia certificată a acesteia.
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27. PROTOCOLUL LA CONVENŢIA PRIVIND ASISTENŢA
JURIDICĂ ŞI RAPORTURILE JURIDICE ÎN
MATERIE CIVILĂ, FAMILIALĂ ŞI PENALĂ
Semnat la: Moscova, 28 martie 1997.
Ratificat prin: Legea RM nr.164-XV din 04.04.2003.
În vigoare pentru RM: din 24 iunie 2003.
Statele părţi la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 22 ianuarie 1993 au convenit să opereze în Convenţia menţionată următoarele modificări şi completări:
1. În punctul 2) al articolului 1 cuvântul „procuraturii” se completează prin virgulă cu cuvintele „organelor afacerilor interne” (în continuare conform textului).
2. Articolele 5 şi 6 se expun în următoarea redacţie:
„Articolul 5
Modul de legătură
În cadrul realizării prezentei Convenţii organele competente de justiţie ale Părţilor Contractante menţin legătura între ele prin intermediul organelor centrale, teritoriale şi altor organe, dacă prin prezenta Convenţie nu este stabilit un alt mod
de legătură. Părţile Contractante stabilesc lista organelor sale centrale, teritoriale şi
altor organe abilitate să realizeze legătura nemijlocită, fapt despre care se comunică
depozitarului.
Articolul 6
Volumul asistenţei juridice
Părţile Contractante îşi acordă asistenţa juridică prin intermediul îndeplinirii acţiunilor procesuale şi altor acţiuni prevăzute de legislaţia Părţii Contractante
solicitate, inclusiv: întocmirea şi expedierea documentelor, efectuarea cercetărilor,
percheziţiilor, confiscarea, transmiterea probelor materiale, efectuarea expertizei,
interogarea părţilor, persoanelor terţe, bănuiţilor, învinuiţilor, părţilor vătămate,
martorilor, experţilor, căutarea persoanelor, efectuarea urmăririi penale, extrădarea
persoanelor pentru atragerea lor la răspundere penală sau executarea sentinţei, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în cauzele civile, sentinţelor în
partea civilă, titlurilor executorii, de asemenea, prin intermediul înmânării documentelor”.
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3. La litera „d” al pct.1) din articolul 7: după cuvântul „bănuiţilor” se completează cu cuvântul „învinuiţilor”.
4. Punctul 4) din articolul 9 al Convenţiei se expune în următoarea redacţie:
4. „Chemarea persoanelor menţionate în punctul 1 al prezentului articol, domiciliate pe teritoriul uneia din Părţile Contractante în organele de justiţie a altei
Părţi Contractante nu trebuie să conţină ameninţări privind aplicarea mijloacelor de
constrângere în cazul neprezentării”.
5. Articolul 14 al Convenţiei se expune în următoarea redacţie:
„Articolul 14
Transmiterea documentelor privind actele
stării civile şi a altor documente
1. Părţile Contractante se obligă să-şi expedieze la solicitare, fără traducere şi
gratuit, adeverinţele despre înregistrarea actelor stării civile nemijlocit prin intermediul organelor de înregistrare a actelor stării civile a Părţilor Contractante cu înştiinţarea cetăţeanului despre expedierea documentelor.
2. Părţile Contractante se obligă să-şi expedieze la solicitare, fără traducere şi
gratuit, actele despre studii, vechimea în muncă şi alte documente cu privire la drepturile şi interesele patrimoniale şi nepatrimoniale ale cetăţenilor Părţii Contractante
solicitate sau ale altor persoane, domiciliate pe teritoriul acesteia”.
6. Articolul 17 se completează cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins: „În
cazul executării documentelor în limba de stat a Părţilor Contractante, la acestea se
anexează traducerile autentificate în limba rusă”.
7. Articolul 19 se expune în următoarea redacţie:
„Articolul 19
Refuzarea asistenţei juridice
Cererea de acordare a asistenţei juridice poate fi refuzată complet sau parţial,
dacă acordarea unei asemenea asistenţe juridice poate prejudicia suveranitatea sau
securitatea, fie contravine legislaţiei Părţii Contractante solicitate. În cazul respingerii cererii de acordare a asistenţei juridice, Partea Contractantă solictantă se anunţă
imediat despre motivele refuzului”.
8. Convenţia se completează cu articolul 22/1 cu următorul conţinut:
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„Articolul 22/1
Solicitarea despre participarea procurorului în procesele civile
Procurorul uneia din Părţile Contractante este în drept să se adreseze procurorului altei Părţi Contractante cu solicitarea de a intenta un proces în instanţa de judecată pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor Părţii Contractante solicitante, de a participa la soluţionarea acestor cauze sau de a contesta cu
recurs ordinar sau extraordinar, fie cu recurs în procedura de supraveghere asupra
hotărârilor instanţelor judecătoreşti în aceste cause”.
9. Articolul 32 se expune în următoarea redacţie:
„Articolul 32
Raporturile juridice dintre părinţi şi copii
1. Drepturile şi obligaţiile părinţilor şi copiilor, inclusiv obligaţia părinţilor de
întreţinere a copiilor, se stabilesc de legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia
aceştea au domiciliu comun şi permanent, iar în cazul absenţei domiciliului comun
şi permanent al părinţilor şi copiilor, drepturile şi obligaţiile reciproce ale acestora se
determină de legislaţia Părţii Contractante, cetăţean al căreia este copilul.
La solicitarea reclamantului despre obligaţia de plată a pensiei alimentare se aplică legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia copilul domiciliază permanent.
2. Obligaţia de plată a pensiei alimentare a copiilor majori în favoarea părinţilor,
precum şi obligaţiile de plată a pensiei alimentare altor membri ai familiei se stabilesc de legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia aceştea au avut domiciliu
comun. În cazul lipsei domiciliului comun, aceste obligaţii se stabilesc de legislaţia
Părţii Contractante, cetăţean al căreia este reclamantul.
3. Cauzele despre raporturile de drept între părinţi şi copii sunt de competenţa
instanţei de judecată a Părţii Contractante, legislaţia căreia urmează a fi aplicată în
conformitate cu punctele 1 şi 2 ale prezentului articol.
4. Executarea hotărârilor judecătoreşti în cauzele legate de educarea copiilor,
se efectuează în modul stabilit de legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia
domiciliază copilul.
5. Părţile Contractante îşi acordă asistenţă pentru căutarea pârâtului în cauzele
de încasare a pensiei alimentare, când există temeiuri de a presupune că pârâtul se
află pe teritoriul altei Părţi Contractante şi instanţa de judecată a emis o încheiere
despre anunţarea acestuia în căutare”.
10. Denunţarea titlului Părţii a IV a Convenţiei se expune în următoarea redacţie: „Partea IV. Asistenţa juridică şi raporturile juridice în cauzele penale”.
11. Denunţarea capitolului III al Părţii IV din Convenţie se expune în următoa-
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rea redacţie: „Capitolul III. Prevederi speciale privind asistenţa juridică şi raporturile
de drept în materie penală”.
12. Pct.1) al articolului 58 se expune în următoarea redacţie:
„1. Cererea de extrădare trebuie să conţină următoarele date:
a) denumirea organului solicitat şi solicitant;
b) descrierea situaţiei de facto şi textul legii Părţii Contractante solicitante în
baza căreia aceste acţiuni sunt recunoscute drept infracţiuni, cu menţiunea
despre pedeapsa care se aplică pentru o asemenea infracţiune;
c) numele, prenumele şi patronimicul persoanei care urmează a fi extrădată,
anul naşterii acesteia, cetăţenia, domiciliul sau locul aflării, după posibilitate
– descrierea exteriorului, fotografia, amprentele digitale şi alte date despre
personalitatea acesteia;
d) datele despre mărimea prejudiciului cauzat prin infracţiune”.
13. Articolul 60 se expune în următoarea redacţie:
„Articolul 60
Căutarea şi arestarea în vederea extrădării
După primirea cererii de extrădare, Partea Contractantă solicitată imediat va întreprinde măsuri pentru căutarea şi arestarea persoanei, extrădarea căreia se solicită,
cu excepţia cazurilor când extrădarea nu poate avea loc”.
14. Convenţia se completează cu articolele 61/1 şi 61/2, cu următorul cuprins:
„Articolul 61/1
Căutarea persoanei până la primirea cererii de extradare
1. Părţile Contractante efectuează, la cerere, căutarea persoanei până la primirea
cererii de extradare, dacă există temeiuri de a presupune că această persoană se poate
afla pe teritoriul Părţii Contractante solicitate.
2. Cererea despre efectuarea căutării se întocmeşte în conformitate cu dispoziţiile articolului 7 şi trebuie să conţină descrierea cât mai completă a persoanei căutate
însoţită de orice altă informaţie, care ar permite stabilirea locului aflării acesteia, solicitarea arestării cu menţionarea faptului că cererea de extrădare a acestei persoane
va fi prezentată.
3. La cererea de efectuare a căutării se anexează copia autentificată a deciziei
organului competent despre arestare sau a sentinţei intrate în vigoare, datele despre
termenul neexecutat al pedepsei, precum şi fotografia şi amprentele digitale (dacă
acestea există).
4. Despre arestarea persoanei aflate în căutare sau alte rezultate despre căutare
imediat se informează Partea Contractantă solicitantă.
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Articolul 61/2
Calcularea termenului de arestare preventivă
Timpul deţinerii persoanei în stare de arest preventiv, arestată în conformitate
cu dispoziţiile articolelor 60, 61, 61/1 al prezentei Convenţii, în cazul extradării acesteia, se include în termenul general de arestare, prevăzut de legislaţia Părţii Contractante căreia i-a fost extrădată persoana în cauză”.
15. Articolul 62 se expune în următoarea redaţie:
„Articolul 62
Eliberarea persoanelor reţinute sau arestate preventiv
1. Persoana arestată conform punctului 1 articolul 61 şi articolul 61/1 va fi pusă
în libertate, dacă va parveni înştiinţarea din partea Părţii Contractante solicitante
despre necesitatea eliberării persoanei respective, fie cererea de extrădare cu toate
documentele anexate, prevăzute în articolul 58 nu va fi primită de către Partea Contractantă solicitată în termen de 40 zile din data reţinerii.
2. Persoana, reţinută conform punctului 2 articolul 61, urmează a fi eliberată,
dacă demersul despre reţinere, în conformitate cu punctul 1 articolul 61, nu va parveni în termenul prevăzut de legislaţie pentru reţinere”.
16. Convenţia se completează cu articolul 67/1, cu următorul conţinut:
„Articolul 67/1
Reţinerea sau arestarea repetată
Eliberarea persoanei în conformitate cu punctul 2 articolul 59, punctele 1 şi 2
al articolului 62 şi articolul 67 nu poate constitui un impediment pentru reţinerea şi
arestarea repetată a acesteia, în scopul extrădării persoanei solicitate în cazul primirii
ulterioare a cererii de extrădare”.
17. Punctul 1) articolul 70 după cuvintele „extrădare a unei Părţi Contractante”
se completează cu cuvintele „sau transmise temporar”.
18. Articolul 71, după cuvintele „legate de extrădare”, se completează cu cuvintele „sau de transmitere temporară”.
19. Convenţia se completează cu articolul 76/1, cu următorul cuprins:
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„Articolul 76/1
Recunoaşterea sentinţelor
La soluţionarea chestiunilor privind recunoaşterea persoanei ca recidivist deosebit de periculos, privind stabilirea faptei săvârşirii repetate a infracţiunii şi încălcării
obligaţiilor, legate de condamnarea condiţionată, amânarea executării sentinţei sau
eliberarea condiţionată înainte de termen, instituţiile de justiţie a Părţilor Contractante pot recunoaşte şi lua în consideraţie sentinţele emise de instanţele de judecată
(tribunalele) ale fostei URSS şi republicilor unionale din componenţa sa, precum şi
de instanţele de judecată ale Părţilor Contractante”.
20. Convenţia se completează cu articolul 78/1, cu următorul cuprins:
„Articolul 78/1
Transmiterea temporară a persoanei arestate sau care ispăşeşte pedeapsa în
formă de privaţiune de libertate
1. În cazul necesităţii interogării în calitate de martor sau parte vătămată a persoanei arestate sau care ispăşeşte pedeapsa privaţiunii de libertate pe teritoriul altei
Părţi Contractante, precum şi pentru efectuarea altor acţiuni de anchetă cu participarea acesteia, indiferent de cetăţenia sa, solicitarea argumentată a Părţii Contractante interesate, în baza deciziei Procurorului General (Procurorului) Părţii Contractante solicitate, poate fi transmisă temporar cu condiţia deţinerii acesteia în stare
de arest şi întoarcerii acesteia într-un termen stabilit.
2. Cererea de transmitere temporară a persoanei, indicate în punctul 1 al prezentului articol, se întocmeşte în conformitate cu prevederile articolului 7 şi trebuie, de
asemenea, să conţină informaţii cu privire la timpul, în perioada căruia este necesară
prezenţa acestei persoane pe teritoriul Părţii Contractante solicitante.
3. Transmiterea temporară a persoanei, indicate în punctul 1 al prezentului articol, nu se efectuează:
a) dacă nu este primit acordul persoanei pentru o asemenea transmitere;
b) în cazul necesităţii prezenţei persoanei la cercetarea preliminară sau examinarea cauzei în instanţa de judecată pe teritoriul Părţii Contractante solicitate;
c) dacă o astfel de transmitere poate cauza încălcarea termenelor prevăzute pentru deţinerea persoanei în arest sau ispăşirea pedepsei privative de libertate.
4. Asupra persoanei indicate în punctul 1 al prezentului articol, se răsfrâng garanţiile prevăzute de punctul 1 al articolului 9”.
21. Articolul 80 al Convenţiei se expune în următoarea redacţie:
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„Articolul 80
Modul de legătură special
Comunicarea în problemele legate de extrădare şi urmărire penală se înfăptuieşte de procurorii generali (procurorii) Părţilor Contractante.
Comunicarea în problemele executării acţiunilor procesuale şi a altor acţiuni,
care necesită sancţiunea procurorului (instanţei de judecată) se realizează de către
organele procuraturii, potrivit modului stabilit de procurorii generali (procurorii)
Părţilor Contractante”.
Prezentul Protocol urmează a fi ratificat şi va intra în vigoare conform articolului 83 al Convenţiei menţionate mai sus.
La prezentul Protocol, după intrarea lui în vigoare, pot adera, cu acordul tuturor Părţilor Contractante, alte state, prin transmiterea depozitarului a documentelor
despre o astfel de aderare. Aderarea se consideră intrată în vigoare după trecerea termenului de 30 de zile din ziua primirii de către depozitar a ultimei înştiinţări despre
acordul la o astfel de aderare.
Întocmit în or. Moscova, la 28 martie 1997, într-un singur exemplar original, în
limba rusă. Exemplarul original se păstrează la Secretariatul Executiv al Comunităţii
Statelor Independente, care va remite fiecărui stat semnatar al prezentului Protocol
o copie autentificată.
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28. CONVENŢIA CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA PERSOANELOR
SUFERINDE DE BOLI PSIHICE PENTRU TRATAMENT FORŢAT
Semnată la: Moscova, 28 martie 1997.
Ratificată prin: Legea RM nr.1190-XV din 04.07.2002.
În vigoare pentru RM: din 2 octombrie 2002.
Statele membre ale Comunităţii Statelor Independente, denumite în continuare
„Părţi Contractante”,
Reieşind din principiul suveranităţii statelor lor şi în temeiul respectului şi colaborării reciproce,
Conducându-se de principiul că colaborarea juridică a statelor trebuie să contribuie la revenirea persoanelor, care se află la tratament forţat, la viaţa socială normală,
Recunoscând că efectuarea tratamentului forţat în statul, în care ei au domiciliu
permanent, ar contribui la atingerea mai rapidă a acestui scop, în conformitate cu
principiile şi standardele ONU,
Au convenit după cum urmează:
Articolul 1
Cetăţenii fiecăreia dintre Părţile Contractante, care au săvârşit infracţiuni socialmente periculoase în stare de iresponsabilitate şi relativ la care există o decizie
judiciară cu privire la aplicarea faţă de aceştia a unor măsuri de constrângere cu
caracter medical pe teritoriul altei Părţi Contractante, cu acordul comun al acestor
Părţi Contractante, se transmit pentru tratament forţat în statul, cetăţeni ai căruia
sunt sau pe teritoriul cărora îşi au domiciliul permanent (dacă sunt apatrizi).
Articolul 2
Transmiterea persoanelor pentru tratament forţat se înfăptuieşte, dacă:
a) decizia instanţei de judecată cu privire la aplicarea măsurilor de constrângere
cu caracter medical a intrat în vigoare;
b) persoana supusă tratamentului forţat a comis o infracţiune pasibilă de pedeapsă penală, în conformitate cu legislaţia ambelor Părţi Contractante;
c) legislaţia ambelor Părţi Contractante prevede măsuri analoage cu caracter
medical;
d) Partea Contractantă primitoare dispune de posibilitatea asigurării tratamentului necesar şi a respectivelor măsuri de securitate;
e) a fost obţinut acordul bolnavului, iar în cazul incapacităţii lui de a-şi manifesta liber consimţământul – acordul reprezentantului său legitim.
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Articolul 3
Transmiterea persoanelor în scopul tratamentului forţat se înfăptuieşte atât la
solicitarea Părţii Contractante, instanţa de judecată a căreia a emis decizia, precum şi
a Părţii Contractante, cetăţean al căreia este persoana sau pe teritoriul căreia aceasta
are domiciliu permanent.
Persoană împuternicită să adreseze solicitarea în numele Părţilor Contractante,
este conducătorul autorităţii competente sau adjunctul lui.
Persoană care urmează a fi supusă tratamentului forţat, reprezentantul ei legitim, precum şi rudele apropiate au dreptul să expedieze organelor competente ale
Părţilor Contractante cererea despre interesul lor pentru săvârşirea transmiterii.
Articolul 4
Solicitarea se face în formă scrisă. La ea se anexează:
a) copia documentului care identifică persoana celui ce urmează a fi transmis;
b) copiile certificate ale deciziei instanţei de judecată cu privire la aplicarea faţă
de persoana respectivă a măsurilor medicale de constrângere şi a documentului cu
privire la intrarea acestei decizii în vigoare;
c) copia certificată a actului de expertiză judiciară psihiatrică;
d) copia certificată a actului de expertiză psihiatrică în vederea modificării tipului de tratament;
e) adeverinţa Comisiei medicale pentru stabilirea capacităţii de muncă (CMSCM);
f) textele articolelor legii penale, în temeiul cărora persoanei i s-a prezentat acuzarea;
g) acordul scris al bolnavului sau al reprezentantului său legitim de transmitere
pentru tratament forţat în statul, cetăţean al căruia este sau pe teritoriul căruia îşi are
domiciliul permanent;
h) cererea rudelor apropiate, dacă un atare document există;
i) documentele, care confirmă cetăţenia bolnavului, domiciliul lui permanent
sau provizoriu;
j) date despre rudele bolnavului;
k) alte documente şi date, pe care le vor considera necesare Părţile Contractante;
l) traducerea certificată a solicitării şi a documentelor anexate la ea.
Articolul 5
Decizia cu privire la acordul (refuzul) şi transmiterea sau primirea persoanei se
adoptă de conducătorul autorităţii competente în nu mai mult de patruzeci de zile
din ziua primirii solicitării şi se expediază conducătorului autorităţii competente a
celeilalte Părţi Contractante.
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Decizia adoptată se comunică în scris persoanei relativ la care s-a făcut solicitarea sau reprezentantului ei legitim.
Articolul 6
Referitor la problemele vizând prezenta Convenţie autorităţile competente ale
Părţilor Contractante vor comunica nemijlocit.
Fiecare dintre Părţile Contractante va comunica depozitarului denumirea autorităţii sale competente.
Articolul 7
Locul, timpul şi procedura transmiterii persoanei se vor determina aşa cum vor
conveni autorităţile competente ale ambelor Părţi Contractante.
Transmiterea se va înfăptui astfel încât transportarea să nu influenţeze negativ
starea bolnavului, să nu conducă la evadarea lui sau la săvârşirea altor acte periculoase.
Articolul 8
Fiecare dintre Părţile Contractante va permite transportarea în tranzit pe teritoriul său a persoanelor, care se transmit în conformitate cu prezenta Convenţie, unei
Părţi Contractante terţe. O asemenea transportare se permite la rugămintea statului,
cetăţeni ai căruia sunt persoanele.
Articolul 9
Cheltuielile aferente transmiterii persoanei, dar care au apărut până la transmiterea ei, vor fi suportate de Părţile Contractante, unde au apărut aceste cheltuieli.
Cheltuielile ulterioare legate de transmiterea persoanei, inclusiv cele legate de transportarea ei în tranzit, vor fi suportate de Partea Contractantă, care primeşte persoana
în scopul tratamentului forţat.
Articolul 10
Reexaminarea deciziei instanţei de judecată referitoare la persoana transmisă
are dreptul să o facă numai Partea Contractantă, care a adoptat decizia.
Persoana transmisă pentru tratament forţat nu poate fi trasă din nou la răspundere penală de Partea Contractantă care a acceptat-o pentru tratament forţat pentru
aceeaşi crimă, relativ la care ea a fost recunoscută iresponsabilă, cu excepţia cazurilor prevăzute de alineatul al treilea al prezentului articol.
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Dacă, după transmiterea persoanei pentru tratament forţat, hotărârea instanţei
de judecată a Părţii Contractante, unde a fost emisă, este clasată şi s-a stabilit o anchetă nouă sau o şedinţă judiciară nouă, atunci copia acestei hotărâri, materialele
dosarului penal şi alte documente necesare se vor expedia Părţii Contractante, care a
primit persoana, în scopul soluţionării problemei cu privire la tragerea ei la răspundere în conformitate cu legislaţia acestei Părţi Contractante.
În cazul modificării deciziei instanţei de judecată, Partea Contractantă, unde
această decizie a fost emisă, va informa imediat despre aceasta Partea Contractantă,
care a primit persoana, în scopul tratamentului forţat.
În conformitate cu concluzia comisiei medicale, în cazul necesităţii anulării sau
modificării măsurilor medicale de constrângere, ţinându-se cont de schimbarea stării psihice a persoanei care se află la tratament forţat, respectiva decizie de anulare
sau schimbare a măsurilor medicale de constrângere este în drept să o adopte de
instanţa de judecată a Părţii Contractante, care a transmis persoana pentru tratament forţat, sau instanţa de judecată a Părţii Contractante de la locul, unde are loc
tratamentul forţat. Despre hotărârea adoptată va fi informată în scris cealaltă Parte
Contractantă.
Articolul 11
Dispoziţiile prezentei Convenţei se aplică, de asemenea, persoanelor trimise la
tratament forţat până la intrarea prezentei Convenţiei în vigoare.
Articolul 12
Prezenta Convenţie rămâne deschisă pentru aderarea altor state, cu consimţământul Părţilor Contractante.
Pentru Părţile aderente Convenţia va intra în vigoare în a treizecea zi din momentul primirii de către depozitar a ultimei notificări de acceptare a aderării.
Articolul 13
Prezenta Convenţie intră în vigoare din ziua semnării. Pentru Părţile Contractante, legislaţia cărora necesită realizarea unor proceduri interne necesare intrării ei
în vigoare, acest act se va produce din ziua, în care depozitarul va fi notificat respectiv. Despre necesitatea respectării unor asemenea proceduri Părţile Contractante vor
informa depozitarul pe parcursul a trei luni din momentul semnării prezentei Convenţii.
Convenţia se încheie pentru un termen de cinci ani. După expirarea acestui
termen valabilitatea Convenţiei se va prelungi în mod automat pentru următoarea
perioadă de cinci ani.
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Articolul 14
Fiecare dintre Părţile Contractante poate denunţa prezenta Convenţie, expediind depozitarului despre aceasta o notificare scrisă.
Pentru această Parte Contractantă Convenţia îşi va pierde valabilitatea după trei
luni din momentul primirii de către depozitar a notificării de denunţare.
Încheiată la Moscova, la 28 martie 1997, într-un singur exemplar original, în
limba rusă.
Exemplarul original se păstrează la Secretariatul executiv al Comunităţii Statelor
Independente, care va remite fiecărui stat semnatar al prezentei Convenţiei copia ei
certificată.
În Rezerva sa la prezenta Convenţie, Ucraina propune ca în alineatul al treilea
al articolului 10 după cuvintele „şi alte documente necesare” să se adauge: „după
realizarea tuturor acţiunilor de anchetă şi de procedură, posibile în lipsa persoanei
suferinde de o boală psihică”.
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29. CONVENŢIA PENALĂ PRIVIND CORUPŢIA
Semnată la: Strasbourg, 27 ianuarie 1999.
Ratificată prin: Legea RM nr. 428-XV din 30.10.03.
În vigoare pentru RM: din 1 mai 2004.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei şi alte state semnatare ale prezentei Convenţii,
Considerând că scopul Consiliului Europei îl constituie realizarea unei unităţi
mai strânse între membrii săi,
Recunoscând importanţa consolidării cooperării cu alte state semnatare ale prezentei Convenţii,
Fiind convinse de necesitatea promovării, în mod prioritar, a unei politici penale
comune în vederea protecţiei societăţii împotriva corupţiei, prin adoptarea unei legislaţii potrivite şi a unor măsuri preventive adecvate,
Subliniind că corupţia constituie o ameninţare pentru preeminenţa dreptului,
democraţie şi drepturile omului, subminează principiile bunei administrări, echităţii
şi justiţiei sociale, denaturează concurenţa, împiedică dezvoltarea economică şi periclitează stabilitatea instituţiilor democratice şi temelia morală a societăţii;
Fiind convinse că eficacitatea luptei împotriva corupţiei trece printr-o cooperare
internaţională penală intensivă, rapidă şi adaptată în materie penală;
Apreciind dezvoltarea recentă, ce contribuie la ameliorarea conştientizării şi cooperării la nivel internaţional în lupta împotriva corupţiei prin acţiunile întreprinse
de către Naţiunile Unite, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Organizaţia Mondială a Comerţului, Organizaţia Statelor Americane, OCCE şi Uniunea
Europeană;
Ţinând cont de Programul de acţiuni împotriva corupţiei, adoptat de către Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei în noiembrie 1996, care rezultă din recomandările celei de-a XIX-a Conferinţe a Miniştrilor Europeni ai Justiţiei (La Valetta,
1994);
Menţionând, în acest context, importanţa participării Statelor-nemembre la activităţile Consiliului Europei împotriva corupţiei şi apreciind contribuţia lor preţioasă în aplicarea Programului de acţiune împotriva corupţiei;
Menţionând, de asemenea, că Rezoluţia nr.1 adoptată de către Miniştrii europeni ai Justiţiei în cadrul celei de-a XXI-a Conferinţe (Praga, 1997) apelează la punerea rapidă în aplicare a Programului de acţiune împotriva corupţiei şi recomandă, în
special, elaborarea unei Convenţii penale cu privire la corupţie, prevăzând incriminarea coordonată a infracţiunilor de corupţie, o cooperare intensă pentru urmărirea
unor astfel de infracţiuni şi un mecanism de supraveghere eficient deschis Statelormembre şi Statelor-nemembre pe picior de egalitate;
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Menţionând dorinţa şefilor de stat şi de guvern ai Consiliului Europei care au
decis, în cadrul celui de-al Doilea Summit, care s-a desfăşurat la Strasbourg, la 10 şi
11 octombrie 1997, să caute răspunsuri comune contra sfidărilor puse prin extinderea corupţiei şi au adoptat un Plan de acţiune cu privire la promovarea cooperării în
lupta împotriva corupţiei, incluzând şi relaţiile sale cu crima organizată şi spălarea
banilor, împuterniceşte Comitetul Miniştrilor, în special, să finalizeze în timp util lucrările de elaborare a instrumentelor juridice internaţionale, conform Programului
de acţiune împotriva corupţiei;
Considerând, de asemenea, că Rezoluţia (97)24 referitoare la 20 de principii
fundamentale pentru lupta împotriva corupţiei, adoptată la 6 noiembrie 1997 de
către Comitetul Miniştrilor cu ocazia celei de-a 101-a Sesiuni, pune în evidenţă necesitatea de a finaliza în timp util elaborarea instrumentelor juridice internaţionale
pentru executarea Programului de acţiune împotriva corupţiei;
Ţinând cont de Rezoluţia (98)7 cu privire la autorizarea creării Acordului parţial
lărgit, care stabileşte „Grupul de State împotriva Corupţiei – GRECO”, adoptată în
cadrul celei de-a 102-a sesiuni a Comitetului Miniştrilor, la 4 mai 1998, ce are drept
scop ameliorarea capacităţii membrilor săi de a lupta împotriva corupţiei prin supravegherea punerii în aplicare a angajamentelor lor în acest domeniu,
Au convenit asupra celor ce urmează:

Capitolul I
Terminologie
Articolul 1
Terminologie
În scopurile prezentei Convenţii:
a) expresia „agent public” este interpretată cu referire la definiţia de „funcţionar”, „funcţionar public”, „primar”, „ministru” sau „judecător” în dreptul naţional al Statului în care persoana în cauză exercită această funcţie şi acea
care este folosită în dreptul său penal;
b) termenul „judecător”, care figurează în alineatul susmenţionat, cuprinde
membrii procuraturii şi persoanele care exercită funcţii judiciare;
c) în cazul urmăririlor cu implicarea unui agent public al altui Stat, Statul care
urmăreşte nu poate să aplice definiţia de agent public, decât în măsura în care
această definiţie este compatibilă cu dreptul său naţional;
d) „persoană juridică” se mai zice la orice entitate care are acest statut în virtutea dreptului national aplicabil, excepţie făcută de statele ori de alte entităţi
publice în exerciţiul prerogativelor lor de putere publică şi de organizaţii internaţionale publice.
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Capitolul II
Măsuri care pot fi luate la nivel naţional
Articolul 2
Corupţia activă a agenţilor publici naţionali
Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a stabili
drept infracţiune penală, conform dreptului său intern, în cazul când actul a fost
comis intenţionat, faptul de a propune, oferi sau de a da, direct sau indirect, orice
avantaj nedatorat unui agent public, pentru el însuşi sau pentru altcineva, pentru ca
el să înfăptuiască sau să se abţină să înfăptuiască un act în exerciţiul funcţiunii lor.
Articolul 3
Corupţia pasivă a agenţilor publici naţionali
Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a stabili
drept infracţiune penală în conformitate cu dreptul său intern, actele comise intenţionat, atunci când unul din agenţii săi publici solicită ori primeşte, direct sau indirect,
orice avantaj nedatorat pentru el însuşi sau pentru oricine altcineva, sau acceptă oferirea acestuia, sau promisiunea de a îndeplini, sau de a se abţine de la îndeplinirea
unui act în exerciţiul funcţiunilor lor.
Articolul 4
Corupţia membrilor adunărilor publice naţionale
Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a stabili
drept infracţiune penală, în conformitate cu dreptul său intern, actele vizate în articolele 2 şi 3, atunci când ele implică orice persoană membră a unei oarecare adunări
naţionale, care este înzestrată cu împuterniciri legislative sau administrative.
Articolul 5
Corupţia agenţilor publici străini
Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a stabili
drept infracţiune penală, în conformitate cu dreptul său intern, actele vizate în articolele 2 şi 3, atunci când ele implică un agent public al oricărui alt stat.
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Articolul 6
Corupţia membrilor adunărilor publice străine
Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a stabili
drept infracţiune penală, în conformitate cu dreptul său intern, actele vizate în articolele 2 şi 3, atunci când ele implică orice persoană membră a unei oarecare adunări
publice, care exercită puteri legislative administrative ale oricărui alt stat.
Articolul 7
Corupţia activă în sectorul privat
Fiecare Parte adoptă măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a stabili
drept infracţiune penală, în conformitate cu dreptul său intern, în cazul când actul
a fost comis intenţionat, în cadrul unei activităţi comerciale, faptul de a promite, de
a oferi sau de a da, direct sau indirect, orice avantaj nedatorat oricărei persoane care
conduce sau este angajată în cadrul unei entităţi din sectorul privat, pentru ea însăşi
sau pentru altcineva, pentru ca persoana să înfăptuiască sau să se abţină de la înfăptuirea unui act de violare a îndatoririlor sale.
Articolul 8
Corupţia pasivă în sectorul privat
Fiecare Parte adoptă măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a stabili
drept infracţiune penală, în conformitate cu dreptul său intern, în cazul când actul a
fost comis intenţionat, în cadrul unei activităţi comerciale, acţiunea de solicitare sau
primire, direct sau indirect, sau prin intermediul unei terţe persoane, a unui avantaj
nedatorat, sau să accepte oferirea sau promisiunea, pentru ea însăşi sau pentru oricine altcineva, pentru ca ea să înfăptuiască sau să obţină de la înfăptuirea unui act de
violare a îndatoririlor sale, pentru orice persoană, care conduce sau lucrează pentru
o entitate a sectorului privat.
Articolul 9
Corupţia funcţionarilor internaţionali
Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a stabili
drept infracţiune penală, în conformitate cu dreptul său intern, actele menţionate în
articolele 2 şi 3, atunci când ele implică orice persoană, care este funcţionar sau agent
contractual, în sensul statutului de agent, a oricărei organizaţii publice internaţionale
sau supranaţionale la care Partea este membră, precum şi orice persoană, fie ea separată ori nu de o astfel de organizaţie, care exercită funcţii ce corespund aşa-numiţilor
funcţionari sau agenţi.
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Articolul 10
Corupţia membrilor adunărilor parlamentelor internaţionale
Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a stabili
drept infracţiune penală, în conformitate cu dreptul său intern, actele vizate în articolul 4, atunci când ele implică orice persoană membră a unei adunări parlamentare,
a unei organizaţii internaţionale sau supranaţionale la care Partea este membră.
Articolul 11
Corupţia judecătorilor şi agenţilor curţii internaţionale
Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a stabili
drept infracţiune penală, în conformitate cu dreptul său intern, actele menţionate în
articolele 2 şi 3, atunci când ele implică orice persoană, care exercită funcţii judiciare
la o curte internaţională a cărei competenţă este acceptată de către Parte sau orice
funcţionar la grefa unei astfel de Curţi.
Articolul 12
Traficul de influenţă
Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri care se manifestă necesare pentru a stabili drept infracţiune penală, în conformitate cu dreptul său intern,
atunci când actul a fost comis intenţionat, faptul de a propune, de a oferi sau de a da,
direct sau indirect, orice avantaj nedatorat ca remunerare oricui afirmă sau confirmă
că este capabil să exercite o influenţă asupra luării deciziei de către oricare persoană
vizată în articolele 2, 4-6 şi 9-11, fie că avantajul nedatorat este pentru el însuşi sau
pentru altcineva, precum şi faptul de a solicita, de a primi sau de a accepta oferta sau
promisiunea în calitate de remunerare pentru aşa-numita influenţă, fie că influenţa
să fie sau nu exercitată, sau că influenţa presupusă a produs sau nu rezultatul scontat.
Articolul 13
Spălarea veniturilor provenite din delictele de corupţie
Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a stabili
drept infracţiune penală, în conformitate cu dreptul său intern, actele menţionate
în Convenţia Consiliului Europei cu privire la spălarea, depistarea, reţinerea şi confiscarea produselor infracţiunilor (STE nr.141), art.6, paragrafele 1 şi 2, în condiţiile
prevăzute de ea, atunci când infracţiunea principală este constituită din una din infracţiunile stabilite în virtutea articolelor 2-12 ale prezentei Convenţii, în măsura în
care Partea nu a formulat rezerve sau declaraţii cu privire la aceste infracţiuni sau nu
consideră aceste infracţiuni ca infracţiuni grave în raport cu legislaţia cu privire la
spălarea banilor.
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Articolul 14
Infracţiuni de contabilitate
Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru stabilirea unei infracţiuni susceptibile de sancţiuni penale sau altor tipuri de sancţiuni, în
conformitate cu dreptul său intern, atunci când ele sunt comise intenţionat, actele
sau lacunele următoare, menite să comită, ascuns sau deghizat infracţiuni vizate în
articolele 2-12, în măsura în care Partea nu a formulat rezerve sau declaraţii:
a) de a stabili sau de a utiliza o factură sau oricare alt document sau înscris contabil care conţine informaţii false sau incomplete;
b) de a omite, în mod ilicit, contabilizarea unei plăţi.
Articolul 15
Acte de participare
Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a stabili
drept infracţiune penală, în conformitate cu dreptul său intern, orice act de complicitate la una din infracţiunile penale stabilite în virtutea prezentei Convenţii.
Articolul 16
Imunitate
Dispoziţiile prezentei Convenţii nu aduc prejudicii materiale sau morale atât
dispoziţiilor oricărui tratat, Protocol sau statut, cât şi textelor de aplicare, în ceea ce
priveşte ridicarea imunităţii.
Articolul 17
Competenţa
1. Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru stabilirea competenţei sale faţă de o infracţiune penală stabilită în virtutea articolelor 2-14
ale prezentei Convenţii, atunci când:
a) infracţiunea este comisă în întregime sau parţial pe teritoriul său;
b) autorul infracţiunii este unul din cetăţenii săi, unul din agenţii publici sau
unul din membrii adunărilor publice naţionale;
c) infracţiunea implică unul din agenţii săi publici sau membrii adunărilor sale
publice naţionale sau orice persoană vizată în articolele 9-11, care este în
acelaşi timp unul din cetăţenii săi.
2. Fiecare Stat, la momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, poate adresa Secretarului General al
Consiliului Europei o declaraţie, prin care să precizeze că el îşi asumă dreptul să nu
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aplice sau să nu aplice, decât în cazuri sau condiţii specifice, normele de competenţă
definite în paragrafele 1 b) şi c) ale prezentului articol sau a unei oarecare părţi a
acestor paragrafe.
3. Atunci când o Parte a folosit posibilitatea de rezervă revăzută în paragraful 2
al prezentului articol, ea adoptă măsurile necesare pentru stabilirea competenţei sale
faţă de infracţiunile penale, stabilite în virtutea prezentei Convenţii, în cazul când
autorul presupus al infracţiunii este prezent pe teritoriul său şi nu poate să fie extrădat altei Părţi doar din cauza cetăţeniei sale, după o cerere de extrădare.
4. Prezenta Convenţie nu exclude exercitarea de către o parte a oricărei competenţe penale stabilite în conformitatea cu dreptul său intern.
Articolul 18
Responsabilitatea persoanelor juridice
1. Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a se
asigura că persoanele juridice pot fi reţinute pentru infracţiunile de corupţie activă,
de trafic de influenţă şi pentru spălarea capitalului stabilit în virtutea prezentei Convenţii, atunci când ele sunt comise de către orice persoană fizică, care activează fie
individual, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, care exercită
o funcţie de răspundere în cadrul ei, în baza:
– unei puteri de reprezentare a persoanei juridice; sau
– unei autorităţi pentru a lua hotărâri în numele persoanei juridice; sau
– unei autorităţi pentru exercitarea unui control în cadrul persoanei juridice;
precum şi participarea unei astfel de persoane în calitate de complice sau de
instigator la comiterea infracţiunilor menţionate mai sus.
2. Făcând abstracţie de cazurile deja prevăzute în paragraful 1, fiecare Parte ia
măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică poate fi trasă la răspundere, atunci când lipsa de supraveghere sau de control din partea unei persoane
fizice vizate în paragraful 1 a făcut posibilă comiterea infracţiunilor menţionate în
paragraful 1 la contul aşa-numitei persoane juridice de către o persoană fizică aflată
sub autoritatea sa.
3. Responsabilitatea persoanei juridice în virtutea paragrafelor 1 şi 2 nu exclude
urmărirea penală împotriva persoanelor fizice autoare, instigatoare sau complice la
infracţiunile menţionate în paragraful 1.
Articolul 19
Sancţiuni şi măsuri
1. Ţinând cont de gravitatea infracţiunilor penale stabilite în virtutea prezentei
Convenţii, fiecare Parte prevede, referitor la infracţiunile stabilite conform articolelor 2-14, sancţiuni şi măsuri eficiente, potrivite şi de descurajare, incluzând, atunci
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când ele sunt comise de către persoane fizice, sancţiuni privative de libertate care pot
duce la extrădare.
2. Fiecare Parte se asigură că, în caz de responsabilitate stabilită în virtutea articolului 18, paragrafelor 1 şi 2, persoanele juridice să fie susceptibile de sancţiuni eficiente, potrivite şi de descurajare, penale sau nepenale, inclusiv sancţiuni pecuniare.
3. Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a-i permite confiscarea sau alt mod de lipsire de instrumente şi produse ale infracţiunilor
penale stabilite în virtutea prezentei Convenţii, sau de bunuri a căror valoare corespunde acestor produse.
Articolul 20
Autorităţi specializate
Fiecare Parte adoptă măsuri necesare pentru a abilita persoane sau entităţi să se
specializeze în lupta împotriva corupţiei. Ele vor dispune de independenţă necesară,
în cadrul principiilor fundamentale ale sistemului juridic al Părţii, pentru a putea
exercita funcţiunile lor eficient şi liber de orice presiune ilicită. Părţile supraveghează
ca personalul aşa-numitelor entităţi să dispună de o instruire şi de resurse financiare
adecvate funcţiilor pe care ele le exercită.
Articolul 21
Cooperare între autorităţi naţionale
Fiecare Parte adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că autorităţile publice, precum şi orice agent public, cooperează, în conformitate cu dreptul naţional, cu
autorităţile obligate să cerceteze şi să urmărească infracţiunile penale:
a) informând autorităţile în cauză, la iniţiativa lor proprie, atunci când există
motive rezonabile de a considera că una din infracţiunile penale stabilite în virtutea
articolelor 2-14 a fost comisă; sau
b) furnizând, la cerere, autorităţilor în cauză toate informaţiile necesare.
Articolul 22
Protecţia colaboratorilor de justiţie şi a martorilor
Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a asigura o
protecţie eficientă şi convenabilă:
a) persoanelor care furnizează informaţii referitoare la infracţiunile penale stabilite în virtutea articolelor 2-14, care colaborează într-un alt mod cu autorităţile
obligate să cerceteze sau să urmărească;
b) martorilor care fac o depoziţie referitoare la astfel de infracţiuni.
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Articolul 23
Măsuri care vizează facilitarea colectării dovezilor şi sechestrarea produselor
1. Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri, inclusiv cele care permit
utilizarea tehnicii speciale de investigare conform legislaţiei naţionale, care sunt necesare pentru a facilita colectarea dovezilor cu privire la infracţiunile penale stabilite
în virtutea articolelor 2-14 şi să le permită să identifice, să cerceteze, să îngheţe şi
să sechestreze instrumentele şi produsele corupţiei ori a bunurilor a căror valoare
corespunde acestor produse, capabile să formeze obiectul măsurilor stipulate în paragraful 3 al articolului 19 al prezentei Convenţii.
2. Fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a conferi
tribunalelor sale sau altor autorităţi competente dreptul de a ordona comunicarea
sau sechestrarea dosarelor bancare, financiare sau comerciale pentru a pune în aplicare măsurile vizate în paragraful 1 al prezentului articol.
3. Secretul bancar nu constituie un obstacol pentru măsurile definite în paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol.

Capitolul III
Supravegherea aplicării
Articolul 24
Supravegherea
Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO) asigură punerea în aplicare a prezentei Convenţii de către Părţi.

Capitolul IV
Cooperare internaţională
Articolul 25
Principii generale şi măsuri aplicabile la cooperarea internaţională
1. Părţile cooperează unele cu altele, în conformitate cu dispoziţiile instrumentelor internaţionale adecvate cooperării internaţionale în materie penală sau cu
aranjamentele stabilite în baza legislaţiilor uniforme sau reciproce şi dreptului lor
naţional, într-o măsură cât mai larg posibilă, în scopurile cercetărilor şi procedurilor
referitoare la infracţiunile penale care se relevă din câmpul de aplicare al prezentei
Convenţii.
2. În cazul când nici un instrument sau un aranjament printre cele vizate în paragraful 1 de mai sus nu este în vigoare pentru Părţi, se aplică articolele 26-31 ale
prezentului capitol.
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3. Articolele 23-31 ale prezentului capitol se aplică, de asemenea, atunci când ele
sunt mai favorabile decât dispoziţiile din instrumentele internaţionale sau aranjamentele vizate în paragraful 1 de mai sus.
Articolul 26
Ajutor reciproc
1. Părţile acordă ajutor reciproc cel mai larg posibil pentru a examina fără întârziere cererile parvenite din partea autorităţilor care au dreptul, în virtutea legilor lor
naţionale, să ancheteze sau să urmărească infracţiunile penale relevate în câmpul de
aplicare al prezentei Convenţii.
2. Ajutorul reciproc menţionat în paragraful 1 al prezentului articol poate fi refuzat, dacă Partea reclamată consideră că satisfacerea cererii ar fi de natură să aducă
prejudicii materiale sau morale intereselor lor fundamentale, suveranităţii naţionale,
securităţii naţionale sau ordinii publice.
3. Părţile nu ar putea invoca secretul bancar pentru a justifica refuzul lor de a
coopera în virtutea prezentului capitol. Atunci când dreptul său intern o cere, o Parte
poate să pretindă că o cerere de cooperare care ar implica ridicarea secretului bancar
să fie autorizată fie de către un judecător, fie de către o altă autoritate judiciară, inclusiv procuratura, aceste autorităţi acţionând în materie de infracţiuni penale.
Articolul 27
Extrădarea
1. Infracţiunile penale din câmpul de aplicare a prezentei Convenţii sunt considerate incluse în orice tratat de extrădare în vigoare între Părţi drept infracţiuni ce
permit extrădarea. Părţile se angajează să includă infracţiunile ce permit extrădarea
în orice tratat de extrădare pe care ele îl vor încheia.
2. Dacă o Parte, care condiţionează extrădarea cu existenţa unui tratat, primeşte
o cerere de extrădare din partea unei Părţi cu care ea nu a încheiat un asemenea tratat, ea poate considera prezenta Convenţie ca bază legală de extrădare pentru toate
infracţiunile stabilite conform prezentei Convenţii.
3. Părţile care nu condiţionează extrădarea la existenţa unui tratat recunosc infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie drept infracţiuni ce permit extrădarea.
4. Extrădarea este condiţionată de prevederile dreptului intern al Părţii reclamate sau prin tratatele de extrădare aplicabile, inclusiv motivele pentru care Partea
reclamată poate refuza extrădarea.
5. Dacă extrădarea cerută pe motivul unei infracţiuni stabilite conform prezentei Convenţii este refuzată numai în baza cetăţeniei persoanei care constituie obiectul cererii sau pentru că Partea reclamată se consideră competentă în speţă, Partea
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reclamată prezintă procesul autorităţilor sale competente, în scopul de urmărire, cu
condiţia că alte dispoziţii au fost convenite cu Partea reclamantă şi o informează în
timp util de rezultatul definitiv.
Articolul 28
Informaţii spontane
Fără a renunţa la propriile sale investigaţii sau proceduri, o Parte poate, fără
cerere prealabilă, să comunice unei alte Părţi informaţii factologice, atunci când ea
consideră că divulgarea aşa-numitor informaţii ar fi în stare să ajute Părţii beneficiare să înceapă sau să efectueze investigaţii, sau urmăriri referitoare la infracţiunile
stabilite în virtutea prezentei Convenţii, sau ar fi susceptibilă să înainteze o plângere
din partea acestui Stat în sensul prezentului capitol.
Articolul 29
Autoritatea centrală
1. Părţile desemnează o autoritate centrală sau, după necesitate, mai multe autorităţi centrale, împuternicite să expedieze cererile formulate în virtutea prezentului
capitol, să răspundă, să le execute sau să le transmită autorităţilor de competenţa
cărora ţine executarea lor.
2. Fiecare Parte comunică Secretarului General al Consiliului Europei denumirea şi adresa autorităţilor desemnate pentru aplicarea paragrafului 1 al prezentului
articol, la momentul semnării sau la momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
Articolul 30
Corespondenţă directă
1. Autorităţile centrale comunică direct între ele.
2. În caz de urgenţă, cererile de ajutor judiciar reciproc ori comunicaţiile cu
privire la aceasta pot să fie trimise direct de către autorităţile judiciare ale Părţii reclamate, inclusiv procuratura, la autorităţile Părţii reclamante. În astfel de cazuri, o
copie trebuie să fie trimisă simultan autorităţilor centrale ale Părţii reclamate prin
intermediul autorităţilor centrale ale Părţii reclamante.
3. Orice cerere sau comunicare formulată în aplicarea paragrafelor 1 şi 2 ale
prezentului articol poate fi prezentată prin intermediul Organizaţiei Internaţionale a
Poliţiei Criminale (Interpol).
4. În cazul când o cerere este prezentată în virtutea paragrafului 2 al prezentului
articol şi dacă autoritatea sesizată nu este competentă să-i dea curs, ea o transmite
autorităţii competente din ţara sa şi informează direct Partea reclamantă.
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5. Autoritatea competentă a Pârtii reclamante poate transmite direct autorităţii
competente a Părţii reclamate cererile sau comunicările, prezentate în virtutea paragrafului 2 al prezentului capitol, care nu implică măsuri coercitive.
6. Fiecare Stat poate, la momentul semnării sau depunerii instrumentului de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare să informeze Secretarul General
al Consiliului Europei că, în scopul eficacităţii, cererile formulate în aplicarea acestui
capitol trebuie să fie adresate autorităţii sale centrale.
Articolul 31
Informaţii
Partea reclamată informează fără întârziere Partea reclamantă de cursul dat cererii formulate în virtutea prezentului capitol şi de rezultatul definitiv al cursului dat
cererii. Partea reclamată informează, de asemenea, fără întârziere Partea reclamantă
de orice circumstanţe care fac imposibilă executarea măsurilor solicitate sau riscă să
o întârzie în mod considerabil.

Capitolul V
Dispoziţii finale
Articolul 32
Semnarea şi intrarea în vigoare
1. Prezenta Convenţie este deschisă spre semnare Statelor-membre ale Consiliului Europei şi Statelor-nemembre care au participat la elaborarea sa. Aceste State îşi
pot exprima consimţământul de a fi legate de ea prin:
a) semnătură fără rezervă de ratificare, de acceptare sau de aprobare; sau
b) semnătură sub rezerva de ratificare, de acceptare sau de aprobare urmată de
ratificare, de acceptare sau de aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare sunt depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.
3. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare după
expirarea unui termen de trei luni de la data când paisprezece State îşi vor exprima
consimţământul de a fi legate prin Convenţie, în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 1, un asemenea Stat, care nu este membru al Grupului de State împotriva
Corupţiei (GRECO) la momentul ratificării, va deveni automat membru în ziua intrării în vigoare a prezentei Convenţii.
4. Pentru fiecare stat semnatar care-şi va exprima ulterior consimţământul de
a fi legat prin Convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare
după expirarea unei perioade de trei luni după data expirării consimţământului sau
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de a fi legat prin Convenţie conform dispoziţiilor paragrafului 1. Un Stat semnatar,
nemembru al Grupului de State împotriva Corupţiei (GRECO), la momentul ratificării va deveni automat membru în ziua intrării în vigoare a prezentei Convenţii, la
discreţia sa.
Articolul 33
Aderarea la Convenţie
1. După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei va putea, după o consultare a Statelor Contractante ale Convenţiei, să invite Comunitatea europeană, precum şi orice Stat-nemembru al Consiliului
Europei care n-a participat la elaborarea ei, să adere la prezenta Convenţie printr-o
decizie adoptată, cu majoritatea prevăzută în articolul 20.d al Statutului Consiliului
Europei şi cu unanimitatea reprezentanţilor Statelor Contractante ce au dreptul să
facă parte din Comitetul Miniştrilor.
2. Pentru Comunitatea europeană şi pentru orice Stat aderat, Convenţia va intra
în vigoare în prima zi a lunii următoare după expirarea unei perioade de trei luni
de la data depunerii instrumentului de aderare la Secretarul General al Consiliului
Europei. Comunitatea Europeană şi orice Stat aderat vor deveni automat membri
ai grupului GRECO, în cazul când nu sunt la momentul aderării, în ziua intrării în
vigoare a prezentei Convenţii, la discreţia sa.
Articolul 34
Aplicarea teritorială
1. Orice Stat va putea specifica, la momentul semnării sau la momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, teritoriul sau teritoriile asupra cărora se vor aplica dispoziţiile prezentei Convenţii.
2. Orice Parte va putea extinde aplicarea prezentei Convenţii la orice alt teritoriu desemnat în declaraţie, la orice moment ulterior, printr-o declaraţie adresată
Secretarului General al Consiliului Europei. Convenţia va intra în vigoare pe acest
teritoriu în prima zi a lunii următoare după expirarea unei perioade de trei luni după
data primirii aşa-numitei declaraţii de către Secretarul General.
3. Orice declaraţie făcută în virtutea celor două paragrafe precedente va putea fi
retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu specificat în această declaraţie, printr-o notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va fi valabilă
din prima zi a lunii următoare după expirarea unei perioade de trei luni de la data
depunerii aşa-numitei notificări la Secretarul General.
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Articolul 35
Relaţii pe alte Convenţii şi acorduri
1. Prezenta Convenţie nu aduce prejudicii drepturilor şi obligaţiilor care decurg
din Convenţiile internaţionale multilaterale referitoare la probleme speciale.
2. Părţile la Convenţie vor putea încheia între ele acorduri bilaterale sau multilaterale relativ la problemele reglementate prin prezenta Convenţie, în scopurile
completării sau consolidării dispoziţiilor acesteia sau pentru a facilita aplicarea principiilor consfinţite în ea.
3. Atunci când două sau mai multe Părţi au încheiat deja un accord sau un tratat asupra unui subiect acoperit de prezenta Convenţie, sau dacă ele au stabilit alte
relaţii la acest subiect, ele vor avea facultatea de a aplica acel acord sau tratat în locul
prezentei Convenţii, fapt care ar facilita cooperarea internaţională.
Articolul 36
Declaraţii
Orice Stat poate, la momentul semnării sau la momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să declare că el va
stabili în cadrul infracţiunilor penale corupţia activă şi pasivă a agenţilor publici
străini în sensul articolului 5, a funcţionarilor internaţionali în sensul articolului 9
sau a judecătorilor şi agenţilor curţilor internaţionale în sensul articolului 11, numai
în cazul când agentul public sau judecătorul va înfăptui sau se va abţine de la înfăptuirea unui act de violare a obligaţiunilor sale oficiale.
Articolul 37
Rezerve
1. Orice Stat poate, la momentul semnării sau la momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să declare că
el nu va stabili drept infracţiuni penale în conformitate cu dreptul său intern, în
întregime sau parţial, actele vizate în articolele 4, 6-8, 10 şi 12 sau infracţiunile de
corupţie pasivă vizate în articolul 5.
2. Orice Stat poate, la momentul semnării sau la momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să declare că
poate aplica rezervele menţionate în articolul 17, paragraful 2.
3. Orice Stat poate, la momentul semnării sau la momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să declare că
poate refuza cererea de ajutor judiciar în virtutea articolului 26, paragraful 1, dacă
această cerere se referă la o infracţiune, pe care Partea reclamată o consideră drept
infracţiune politică.
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4. Un Stat nu poate, în aplicarea paragrafelor 1, 2 şi 3 ale prezentului articol, să
facă mai mult de cinci rezerve la dispoziţiile menţionate în aşa-numitele paragrafe.
Nu se admite nici o altă rezervă. Aceleaşi rezerve relative la articolele 4, 6 şi 10 vor fi
considerate ca o singură rezervă.
Articolul 38
Validarea şi examinarea declaraţiilor şi rezervelor
1. Declaraţiile prevăzute în articolul 36 şi rezervele prevăzute în articolul 37 sunt
valabile trei ani, începând cu prima zi din momentul intrării în vigoare a Convenţiei
pentru Statul interesat. Totodată, aceste rezerve pot fi reînnoite pentru perioade cu
aceeaşi durată.
2. Cu douăsprezece luni înaintea expirării declaraţiei sau rezervei, Secretarul
General al Consiliului Europei informează Statul interesat de această expirare. Cu
trei luni înainte de data expirării, Statul notifică Secretarului General intenţia sa de
a menţine, de a modifica sau de a retrage declaraţia sau rezerva. În caz contrar, Secretarul General informează acest Stat că declaraţia sa sau rezerva este prelungită în
mod automat pentru o perioadă de şase luni. Dacă Statul interesat nu notifică decizia
sa de a menţine sau modifica aceste rezerve înainte de expirarea acestei perioade,
aceste rezerve încetează.
3. Atunci când Partea formulează o declaraţie sau o rezervă în conformitate cu
articolele 36 şi 37, ea furnizează, înaintea reînnoirii sau la cerere, explicaţii GRECO
în ceea ce priveşte motivele justificării atitudinii sale.
Articolul 39
Amendamente
1. Fiecare Parte poate face amendamente la prezenta Convenţie şi toate propunerile vor fi comunicate prin intermediul Secretarului General al Consiliului Europei
Statelor-membre ale Consiliului Europei şi fiecărui Stat-nemembru care a aderat sau
este invitat să adere la prezenta Convenţie în conformitate cu dispoziţiile articolului 33.
2. Orice amendament propus de către o Parte este comunicat Comitetului European pentru Problemele privind criminalitatea (CDPC) care depune Comitetului
Miniştrilor avizul său asupra amendamentelor propuse.
3. Comitetul Miniştrilor examinează amendamentele propuse şi avizul depus
de către CDPC şi, după consultarea Statelor-nemembre Părţi la prezenta Convenţie,
poate adopta amendamentul.
4. Textul oricărui amendament adoptat de către Comitetul de Miniştri în conformitate cu paragraful 3 al prezentului articol este transmis Părţilor pentru acceptare.
5. Orice amendament adoptat în conformitate cu paragraful 3 al prezentului articol va intra în vigoare, începând cu a treizecea zi după ce toate Părţile vor informa
Secretarul General despre acceptarea lor.
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Articolul 40
Reglementarea diferendelor
1. Comitetul European pentru problemele privind criminalitatea Consiliului
Europei va ţine să informeze despre interpretarea şi despre aplicarea prezentei Convenţii.
2. În caz de diferend între Părţi asupra interpretării sau aplicării prezentei Convenţii, Părţile vor depune eforturi de reglementare a diferendului prin negociere sau
prin orice alt mijloc pe cale paşnică la discreţia lor, inclusiv remiterea diferendului la
Comitetul European pentru problemele privind criminalitatea, la un tribunal arbitral care va lua decizii de conciliere a Părţilor în diferend sau la Curtea internaţională
de justiţie, conform unui acord comun între Părţile interesate.
Articolul 41
Denunţarea
1. Orice Parte poate, în orice moment, să denunţe prezenta Convenţie, adresând
o notificare Secretarului General al Consiliului Europei.
2. Denunţarea va avea efect din prima zi a lunii următoare, după expirarea unei
perioade de trei luni după data depunerii notificării la Secretarul General.
Articolul 42
Notificări
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica Statelor-membre ale Consiliului Europei şi oricărui Stat care a aderat la prezenta Convenţie:
a) orice semnătură;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau
de aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei Convenţii în conformitate cu articolele 32 şi 33;
d) orice declaraţie sau rezervă în virtutea articolului 36 sau a articolului 37;
e) orice alt act, notificare sau comunicare care se referă la prezenta Convenţie.
Fapt pentru care, subsemnaţii, fiind autorizaţi în acest scop, au semnat prezenta
Convenţie.
Încheiată la Starsbourg, la 27 ianuarie 1999, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele
Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copie
certificată fiecăruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei, Statelor-nemembre care au participat la elaborarea Convenţiei şi oricărui Stat invitat să adere.
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30. PROTOCOLUL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA PENALĂ
PRIVIND CORUPŢIA
Adoptat la: Strasbourg, la 15 mai 2003.
Ratificat prin: Legea Parlamentului RM nr.157-XVI din 16 iulie 2007.
În vigoare pentru RM: din 1 decembrie 2007.
Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentului Protocol,
Considerând că este oportun să se completeze Convenţia penală privind corupţia (STE nr.173, denumită în continuare „Convenţia”) pentru prevenirea şi lupta împotriva corupţiei;
Considerând, de asemenea, că prezentul Protocol va permite o punere în aplicare
mai largă a Programului de acţiune împotriva corupţiei din 1996,
Au convenit următoarele:

Capitolul I
Terminologia
Articolul 1
Terminologia
În scopurile prezentului Protocol:
1. Termenul „arbitru” trebuie înţeles prin referire la dreptul naţional al statului
parte la prezentul Protocol, dar în orice caz trebuie să includă o persoană care, având
în vedere un acord de arbitraj, este chemată să ia o decizie care obligă din punct de
vedere juridic cu privire la un litigiu care îi este prezentat chiar de către părţile acestui acord.
2. Termenul „acord de arbitraj” înseamnă un acord recunoscut de dreptul naţional şi prin care părţile convin să supună un litigiu unui arbitru pentru a decide.
3. Termenul „jurat” trebuie considerat prin referire la dreptul naţional al statului
parte la prezentul Protocol, dar în orice caz trebuie să includă o persoană care să
acţioneze în calitate de membru neprofesionist al unui organ colegial însărcinat să se
pronunţe în cadrul unui proces penal cu privire la vinovăţia unui acuzat.
4. În cazul urmăririlor care implică un arbitru sau un jurat străin, Statul care
realizează urmărirea nu poate aplica definiţia de arbitru sau de jurat decât în măsura
în care această definiţie este compatibilă cu dreptul său naţional.
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Capitolul II
Măsuri ce trebuie luate la nivel naţional
Articolul 2
Corupţia activă a arbitrilor naţionali
Fiecare Parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare
pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, fapta, săvârşită cu
intenţie, de a propune, de a oferi sau de a da, direct ori indirect, orice folos necuvenit
unui arbitru care îşi exercită funcţiile în conformitate cu dreptul naţional cu privire
la arbitraj al acestei Părţi, pentru el sau pentru altcineva, pentru ca acesta să îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui act în exerciţiul funcţiilor sale.
Articolul 3
Corupţia pasivă a arbitrilor naţionali
Fiecare Parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare
pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, fapta, săvârşită cu
intenţie, a unui arbitru care îşi exercită funcţiile în conformitate cu dreptul naţional
cu privire la arbitraj ai acestei Părţi, de a solicita sau de a primi, direct ori indirect,
orice folos necuvenit pentru el sau pentru altcineva ori de a accepta oferta sau promisiunea, cu scopul de a îndeplini ori de a se abţine să îndeplinească un act în exercitarea funcţiilor sale.
Articolul 4
Corupţia arbitrilor străini
Fiecare Parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare
pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, faptele menţionate la
art.2 şi 3 din prezentul Protocol, dacă acestea se referă la un arbitru care îşi exercită
funcţiile în conformitate cu dreptul naţional cu privire la arbitraj al oricărui alt Stat.
Articolul 5
Corupţia juraţilor naţionali
Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare
pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, actele menţionate la
art.2 şi 3 din prezentul Protocol, dacă implică orice persoană care îşi exercită funcţiile de jurat în cadrul sistemului său judiciar.
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Articolul 6
Corupţia juraţilor străini
Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare
pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, faptele menţionate
la art.2 şi 3 din prezentul Protocol, dacă se referă la orice persoană care îşi exercită
funcţiile de jurat în cadrul sistemului judiciar al oricărui alt Stat.

Capitolul III
Urmărirea punerii în aplicare şi dispoziţii finale
Articolul 7
Urmărirea punerii în aplicare
Grupul de State împotriva corupţiei (GRECO) asigură supravegherea punerii în
aplicare a prezentului Protocol de către Părţi.
Articolul 8
Relaţii cu Convenţia
1. Statele părţi consideră dispoziţiile articolelor 2 până la 6 din prezentul Protocol drept articole adiţionale la Convenţie.
2. Dispoziţiile Convenţiei sunt aplicabile în măsura în care sunt compatibile cu
dispoziţiile prezentului Protocol.
Articolul 9
Declaraţii şi rezerve
1. Dacă o Parte a făcut o declaraţie în baza articolul 36 din Convenţie, ea poate
face o declaraţie similară cu privire la articolele 4 şi 6 din prezentul Protocol, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare.
2. Dacă o parte a făcut o rezervă în baza art. 37 paragraful 1 din Convenţie, limitând aplicarea infracţiunilor de corupţie pasivă vizate la articolul 5 din Convenţie,
ea poate face o rezervă similară cu privire la articolele 4 şi 6 din prezentul Protocol,
în momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare. Orice altă rezervă făcută de o parte pe baza articolul 37 din
Convenţie se aplică în aceeaşi măsură la prezentul Protocol, cu condiţia ca această
parte să nu exprime intenţia contrara în momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
3. Nici o altă rezervă nu este admisă.
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Articolul 10
Semnarea şi intrarea în vigoare
1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare statelor care au semnat Convenţia. Aceste State pot să îşi exprime consimţământul de a fi legate prin:
a) semnare fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; sau
b) semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare,
acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.
3. Prezentul Protocol va intra în vigoare în prima zi din luna care urmează împlinirii unui termen de 3 luni de la data la care 5 state şi-au dat consimţământul de a fi
legate prin prezentul Protocol, conform dispoziţiilor paragrafelor 1 şi 2 de mai sus, şi
numai după ce însăşi Convenţia a intrat în vigoare.
4. Pentru orice stat semnatar care îşi va exprima ulterior consimţământul de a
fi legat prin prezentul Protocol, acesta va intra în vigoare în prima zi din luna care
urmează împlinirii unui termen de 3 luni de la data exprimării consimţământului
său de a fi legat prin prezentul Protocol, conform dispoziţiilor paragrafelor 1 şi 2 de
mai sus.
5. Un stat semnatar nu va putea ratifica, accepta sau aproba prezentul Protocol
fără să-şi fi exprimat simultan sau prealabil consimţământul de a fi legat prin Convenţie.
Articolul 11
Aderarea la prezentul Protocol
1. Orice stat sau Comunitatea Europeană care a aderat la Convenţie va putea
adera la prezentul Protocol după ce acesta a intrat în vigoare.
2. Pentru orice stat sau Comunitatea Europeană care aderă la prezentul Protocol,
acesta va intra în vigoare în prima zi din luna care urmează împlinirii unui termen
de 3 luni de la data depunerii unui instrument de aderare la Secretarul General al
Consiliului Europei.
Articolul 12
Aplicarea în spaţiu
1. Orice stat sau Comunitatea Europeană va putea, în momentul semnării sau al
depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare
să desemneze teritoriul sau teritoriile la care se va aplica acest Protocol.
2. Orice parte va putea să extindă, în orice alt moment următor, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, aplicarea prezentului Pro-
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tocol la orice alt teritoriu desemnat în declaraţie şi de ale cărui relaţii internaţionale
se ocupă sau pentru care are competenţa de a legifera. Prezentul Protocol va intra în
vigoare cu privire la acest teritoriu în prima zi din luna care urmează împlinirii unui
termen de 3 luni de la data primirii respectivei declaraţii de către Secretarul General
al Consiliului Europei.
3. Orice declaraţie făcută în baza paragrafelor 1 şi 2 va putea fi retrasă, în ceea
ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, printr-o notificare adresată
Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va produce efect din prima
zi din luna care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii respectivei notificări de către Secretarul General.
Articolul 13
Denunţarea
1. Orice parte poate, în orice moment, să denunţe prezentul Protocol, adresând
o notificare Secretarului General al Consiliului Europei.
2. Denunţarea va avea efect în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării prevăzute mai sus de către Secretarul
General a Consiliului Europei.
3. Denunţarea Convenţiei va duce automat la denunţarea prezentului Protocol.
Articolul 14
Notificarea
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica statelor-membre ale Consiliului Europei şi oricărui stat sau Comunităţii Europene, care au aderat la prezentul
Protocol:
a) orice semnare a prezentului Protocol;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului Protocol conform art.10, 11 şi 12;
d) orice declaraţie sau rezervă formulată în baza art.9 şi 12;
e) orice alt act, notificare sau comunicare legate de prezentul Protocol.
Drept care subsemnaţii, corespunzător împuterniciţi în acest sens, au semnat
prezentul Protocol.
Adoptat la Strasbourg, la 15 mai 2003, în limbile franceză şi engleză, ambele
texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar original, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va trimite o copie
certificată conformă fiecăreia dintre părţile semnatare şi aderente.
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31. CONVENŢIA CIVILĂ PRIVIND CORUPŢIA
Semnată la: Strasbourg, 4 noiembrie 1999.
Ratificată prin: Legea RM nr.542-XV din 19.12.2003.
În vigoare pentru RM: din 1 iulie 2004.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei, celelalte state şi Comunitatea Europeană, semnatare ale prezentei Convenţii,
Considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi,
Conştiente de importanţa întăririi cooperării internaţionale în lupta împotriva
corupţiei,
Subliniind faptul că corupţia reprezintă o gravă ameninţare pentru supremaţia
legii, democraţie şi drepturile omului, echitate şi dreptate socială, împiedică dezvoltarea economică şi pune în pericol funcţionarea corectă şi cinstită a economiei
de piaţă,
Recunoscând consecinţele negative ale corupţiei asupra individului, întreprinderilor şi statelor, precum şi asupra instituţiilor internaţionale,
Convinse de importanţa pentru dreptul civil de a contribui la lupta împotriva
corupţiei, în special, permiţând persoanelor care au suferit un prejudiciu să obţină
o reparaţie echitabilă,
Amintind concluziile şi rezoluţiile celei de a 19-a (Malta, 1994), a 21-a (Republica Cehă, 1997) şi a 22-a (Moldova, 1999) Conferinţă a miniştrilor europeni ai
justiţiei,
Ţinând seama de Programul de acţiune împotriva corupţiei adoptat de Comitetul Miniştrilor în noiembrie 1996,
Ţinând, de asemenea, seama de studiul de fezabilitate privind elaborarea unei
Convenţii asupra acţiunilor civile pentru compensarea prejudiciilor rezultând din
fapte de corupţie, aprobat de Comitetul Miniştrilor în februarie 1997,
Având în vedere Rezoluţia (97)24 privind cele 20 de principii directoare pentru
lupta împotriva corupţiei, adoptată de Comitetul Miniştrilor în noiembrie 1997,
la cea de a 101-a sesiune a sa, Rezoluţia (98)7 referitoare la autorizaţia de a realiza Acordul parţial şi extins care înfiinţează „Grupul statelor împotriva corupţiei –
GRECO” adoptată de Comitetul Miniştrilor în mai 1998, la cea de a 102-a sesiune a
sa şi Rezoluţia (99)5 care instituie GRECO, adoptată la l mai 1999,
Amintind Declaraţia finală şi Planul de acţiune adoptate de şefii de stat şi de
guvern ai Consiliului Europei cu prilejul celui de al 2-lea Summit de la Strasbourg,
în octombrie 1997,
Au convenit asupra celor ce urmează:
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Capitolul I
Măsuri de întreprins la nivel naţional
Articolul 1
Scopul
Fiecare Parte va prevedea în dreptul său intern recursuri eficiente în favoarea
persoanelor care au suferit prejudicii rezultând dintr-un act de corupţie, pentru a le
permite să-şi apere drepturile şi interesele, inclusiv posibilitatea de a obţine despăgubiri.
Articolul 2
Definiţia corupţiei
Pentru scopul prezentei Convenţii, prin „corupţie” se înţelege faptul de a solicita,
de a oferi, de a da sau de a accepta, direct sau indirect, un comision ilicit sau un alt
avantaj necuvenit sau promisiunea unui asemenea avantaj necuvenit care afectează
exercitarea normală a unei funcţii sau comportamentul cerut beneficiarului comisionului ilicit sau al avantajului necuvenit sau al promisiunii unui asemenea avantaj
necuvenit.
Articolul 3
Compensaţia pentru daune
1. Fiecare Parte va prevedea în dreptul său intern ca persoanele care au suferit un
prejudiciu rezultând dintr-un act de corupţie să aibă dreptul să iniţieze o acţiune în
vederea obţinerii reparaţiei integrale a acestui prejudiciu.
2. Această reparaţie se poate referi la daunele patrimoniale deja suferite, nerealizarea profitului şi prejudiciile extrapatrimoniale.
Articolul 4
Responsabilitatea
1. Fiecare Parte va prevedea în dreptul său intern ca următoarele condiţii să fie
întrunite pentru ca prejudiciul să poată fi compensat:
i. pârâtul a comis sau autorizat actul de corupţie sau a omis să ia măsuri rezonabile pentru a preveni actul de corupţie,
ii. reclamantul a suferit un prejudiciu; şi
iii. există o relaţie de cauzalitate între actul de corupţie şi prejudiciu.
2. Fiecare Parte va prevedea în legislaţia sa internă că, dacă mai mulţi pârâţi sunt
responsabili de prejudiciile rezultând din acelaşi act de corupţie, ei sunt responsabili
de acestea în mod solidar şi individual.

371

Capitolul II. TRATATE REGIONALE

Articolul 5
Responsabilitatea statului
Fiecare Parte va prevedea în dreptul său intern proceduri adecvate care să permită persoanelor care au suferit o daună rezultând dintr-un act de corupţie comis de
unul din agenţii săi publici în exerciţiul funcţiunilor sale să ceară să fie compensaţi
de către stat sau, în cazul în care Partea nu este un stat, de autorităţile competente
ale acestei Părţi.
Articolul 6
Neglijenţa concurentă
Fiecare Parte va prevedea în dreptul său intern că, compensaţia prejudiciului
poate fi redusă sau suprimată ţinând seama de împrejurări, dacă reclamantul a contribuit, din vina sa, la producerea prejudiciului sau la agravarea sa.
Articolul 7
Termenele
1. Fiecare Parte va prevedea în dreptul său intern că acţiunea de reparaţie a prejudiciului se prescrie la expirarea unui termen de minimum trei ani, începând din
ziua în care persoana care a suferit un prejudiciu avea cunoştinţă sau ar fi trebuit în
mod rezonabil să aibă cunoştinţă de prejudiciu sau de actul de corupţie şi de identitatea persoanei responsabile. Totuşi, această acţiune nu va mai putea fi iniţiată după
expirarea unui termen de cel puţin zece ani, începând de la data la care a fost comis
actul de corupţie.
2. Dreptul Părţilor care guvernează suspendarea sau întreruperea termenelor se
aplică, dacă este cazul, termenelor prescrise în paragraful l.
Articolul 8
Validitatea contractelor
Fiecare Parte va prevedea în dreptul său intern că orice contract sau orice clauză
a unui contract al cărui obiect este un act de corupţie să fie nul şi neavenit.
1. Fiecare Parte va prevedea în dreptul său intern că orice Parte la un contract
al cărui consimţământ a fost viciat de un act de corupţie poate solicita tribunalului
anularea acestui contract, fără a-şi prejudicia dreptul de a cere despăgubiri.
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Articolul 9
Protecţia salariaţilor
Fiecare Parte va prevedea în dreptul său intern o protecţie adecvată împotriva oricărei sancţiuni nejustificate faţă de salariaţii care, de bună credinţă şi pe baza
unor suspiciuni rezonabile, denunţă fapte de corupţie persoanelor sau autorităţilor
responsabile.
Articolul 10
Stabilirea bilanţului şi verificarea conturilor
1. Fiecare Parte va lua măsurile necesare în dreptul său intern pentru ca bilanţurile anuale ale firmelor să fie stabilite cu claritate şi să dea o imagine fidelă a situaţiei
financiare a firmei.
2. Pentru a preveni comiterea de acte de corupţie, fiecare Parte va prevedea în
dreptul său intern ca persoanele însărcinate cu controlul conturilor să se asigure că
bilanţurile anuale prezintă o imagine fidelă a situaţiei financiare a firmei.
Articolul 11
Obţinerea de probe
Fiecare Parte va prevedea în dreptul său intern proceduri eficace pentru dobândirea de probe în cadrul unei proceduri civile consecutive unui act de corupţie.
Articolul 12
Măsuri conservatoare
Fiecare Parte va prevedea în dreptul său intern măsurile judiciare conservatoare
necesare prezervării drepturilor şi intereselor Părţilor în timpul procedurilor civile
consecutive unui act de corupţie.

Capitolul II
Cooperarea internaţională şi monitorizarea punerii în aplicare
Articolul 13
Cooperarea internaţională
Părţile vor coopera în mod eficace în problemele referitoare la procedurile civile
în materie de corupţie, în special în ceea ce priveşte notificarea actelor, obţinerea de
probe în străinătate, competenţa, recunoaşterea şi executarea deciziilor din străinătate şi cheltuielile, conform prevederilor instrumentelor internaţionale pertinente

373

Capitolul II. TRATATE REGIONALE

privind cooperarea internaţională în probleme civile şi comerciale la care ele sunt
Părţi, precum şi în conformitate cu prevederile legislaţiei lor interne.
Articolul 14
Monitorizarea
Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO) asigură monitorizarea punerii în
aplicare a prezentei Convenţii de către Părţi.

Capitolul III
Clauze finale
Articolul 15
Semnarea şi intrarea în vigoare
1. Prezenta Convenţie este deschisă spre semnare statelor-membre ale Consiliului Europei, statelor-nemembre care au participat la elaborarea sa, precum şi Comunităţii Europene.
2. Prezenta Convenţie va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.
3. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii ce urmează expirării
unei perioade de trei luni după data la care paisprezece semnatari şi-au exprimat
consimţământul de a se obliga prin Convenţie, conform prevederilor paragrafului 2.
Orice astfel de semnatar membru al Grupului de state împotriva corupţiei (GRECO)
în momentul ratificării, acceptării sau aprobării va deveni membru în mod automat
în ziua intrării în vigoare a prezentei Convenţii.
4. Pentru orice semnatar care îşi va exprima ulterior consimţământul de a fi obligat prin Convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii ce urmează expirării
unei perioade de trei luni după data expirării consimţământului său de a fi obligat
prin Convenţie conform prevederilor paragrafului 2. Orice semnatar membru al
Grupului de state împotriva corupţiei (GRECO) în momentul ratificării, acceptării
sau aprobării, va deveni membru în mod automat în ziua intrării în vigoare a prezentei Convenţii în privinţa sa.
5. Modalităţile deosebite de participare a Comunităţii Europene la Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO) vor fi determinate, în măsura în care este necesar,
de comun acord cu Comunitatea Europeană.

374

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

Articolul 16
Aderarea la Convenţie
1. După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei va putea, după consultarea Părţilor la Convenţie, să invite orice statmembru al Consiliului care nu a participat la elaborarea sa, să adere la prezenta
Convenţie printr-o decizie luată cu majoritatea prevăzută în articolul 20 d) al statutului Consiliului Europei şi cu unanimitatea reprezentanţilor Părţilor ce fac parte
din Comitet.
2. Pentru fiecare stat aderent, Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii ce
urmează expirării unei perioade de trei luni după data depunerii instrumentului de
aderare la Secretarul General al Consiliului Europei. Fiecare stat aderent va deveni
în mod automat membru al GRECO, dacă nu este deja în momentul aderării, în ziua
intrării în vigoare a prezentei Convenţii în privinţa sa.
Articolul 17
Rezerve
Nici o rezervă la prevederile acestei Convenţii nu este admisă.
Articolul 18
Aplicarea teritorială
1. Orice stat sau Comunitatea Europeană va putea, în momentul semnării sau în
momentul depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare, să desemneze teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta Convenţie.
2. Orice Parte va putea, la orice dată ulterioară, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei Convenţii
la orice alt teritoriu desemnat în declaraţie. Convenţia va intra în vigoare în privinţa
acestui teritoriu în prima zi a lunii ce urmează expirării unei perioade de trei luni
după data primirii declaraţiei respective de către Secretarul General.
3. Orice declaraţie făcută în virtutea celor două paragrafe precedente va putea fi
retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin notificare adresată Secretarului General. Retragerea va intra în vigoare în prima zi a lunii
ce urmează expirării unei perioade de trei luni după data primirii notificării respective de către Secretarul General.
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Articolul 19
Relaţiile cu alte instrumente şi acorduri
1. Prezenta Convenţie nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor decurgând din
instrumente internaţionale multilaterale privind probleme deosebite.
2. Părţile la Convenţie vor putea încheia între ele acorduri bilaterale sau multilaterale referitoare la probleme reglementate prin prezenta Convenţie, în scopul completării sau întăririi prevederilor acesteia sau pentru a facilita aplicarea principiilor pe
care ea le consacră sau, fără a prejudicia obiectivele şi principiile prezentei Convenţii,
să se supună unor reglementări în această problemă în cadrul unui sistem special care
este obligatoriu în momentul deschiderii spre semnare a prezentei Convenţii.
3. Atunci când două sau mai multe Părţi au încheiat un acord sau un tratat privind un subiect acoperit de prezenta Convenţie sau atunci când ele au stabilit într-un
alt mod relaţiile lor referitoare la acest subiect, ele pot aplica respectivul acord, tratat
sau aranjament în locul prezentei Convenţii.
Articolul 20
Amendamente
1. Amendamente la prezenta Convenţie pot fi propuse de fiecare Parte şi orice
propunere va fi comunicată de Secretarul General al Consiliului Europei statelormembre ale Consiliului Europei, statelor-nemembre care au participat la elaborarea
acestei Convenţii, Comunităţii Europene, precum şi oricărui stat care a aderat sau
care a fost invitat să adere la prezenta Convenţie, conform prevederilor articolului 16.
2. Orice amendament propus de o Parte este comunicat Comitetului european de
cooperare juridică (CDCJ), care supune Comitetului Miniştrilor avizul său privind
amendamentul propus.
3. Comitetul Miniştrilor examinează amendamentul propus şi avizul Comitetului
european de cooperare juridică (CDCJ) şi, după consultarea Părţilor la această Convenţie care nu sunt membre ale Consiliului Europei, poate adopta amendamentul.
4. Textul oricărui amendament adoptat de Comitetul Miniştrilor conform paragrafului 3 al prezentului articol este transmis Părţilor pentru acceptare.
5. Orice amendament adoptat conform paragrafului 3 al prezentului articol va
intra în vigoare în cea de a treizecea zi după ce toate Părţile îl vor fi informat pe Secretarul General că ele l-au acceptat.
Articolul 21
Rezolvarea diferendelor
1. Comitetul european de cooperare juridică (CDCJ) al Consiliului Europei va fi
informat în privinţa interpretării şi aplicării prezentei Convenţii.
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2. În caz de diferend între Părţi privind interpretarea sau aplicarea prezentei
Convenţii, ele se vor strădui să ajungă la o rezolvare a diferendului prin negociere sau
orice alt mijloc paşnic la alegerea lor, inclusiv supunerea diferendului Comitetului
european de cooperare juridică (CDCJ), unui tribunal de arbitraj care va lua hotărâri obligatorii pentru Părţi sau Curţii internaţionale de justiţie, conform acordului
comun între Părţile interesate.
Articolul 22
Denunţarea
1. Fiecare Parte poate, în orice moment, să denunţe prezenta Convenţie, adresând o notificare Secretarului General al Consiliului Europei.
2. Denunţarea va deveni efectivă în prima zi a lunii ce urmează expirării unei
perioade de trei luni de la data primirii notificării de către Secretarul General.
Articolul 23
Notificarea
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica statelor-membre ale Consiliului şi tuturor semnatarilor şi Părţilor la prezenta Convenţie:
a) orice semnare;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei Convenţii, conform articolelor sale
15 şi 16;
d) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezenta Convenţie.
Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în mod cuvenit în această privinţă, au
semnat prezenta Convenţie.
Întocmită la Strasbourg, la 4 noiembrie 1999, în limbile franceză şi engleză, cele
două texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele
Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copie
certificată fiecărui stat-membru al Consiliului Europei, statelor-nemembre care au
participat la elaborarea Convenţiei, Comunităţii Europene, precum şi oricărui stat
invitat să adere la ea.
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32. CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND
CRIMINALITATEA INFORMATICĂ
Adoptată la: Budapesta, 23 noiembrie 2001.
Ratificată prin: Legea Parlamentului RM nr.6-XVI din 2 februearie 2009.
În vigoare pentru RM: din 1 septembrie 2009.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei
Convenţii,
Considerând că scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni cât mai
strânse între membrii săi,
Recunoscând importanţa promovării cooperării cu celelalte state părţi la prezenta Convenţie,
Convinse de necesitatea de a urmări, cu prioritate, aplicarea unei politici penale comune, destinată să protejeze societatea împotriva criminalităţii informatice, în
special, prin adoptarea unei legislatii adecvate, precum şi prin îmbunătătirea cooperării internaţionale,
Conştiente de profundele schimbări determinate de digitalizarea, convergenţa şi
globalizarea continuă a reţelelor de calculatoare,
Preocupate de riscul că reţelele de calculatoare şi informaţia electronică ar putea
fi utilizate şi pentru comiterea de infracţiuni şi că probele privind asemenea infracţiuni ar putea fi stocate şi transmise prin intermediul acestor reţele,
Recunoscând necesitatea cooperării între state şi industria privată în lupta împotriva criminalităţii informatice, precum şi nevoia de a proteja interesele legitime în
utilizarea şi dezvoltarea tehnologiilor informaţiei,
Considerând că lupta eficientă purtată împotriva criminalităţii informatice impune o cooperare internaţională intensificată, rapidă şi eficace în materie penală,
Convinse că prezenta Convenţie este necesară pentru a preveni actele îndreptate
împotriva confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii sistemelor informatice, a
reţelelor şi a datelor, precum şi a utilizării frauduloase a unor asemenea sisteme,
reţele şi date, prin asigurarea incriminării unor asemenea conduite, aşa cum sunt
ele descrise în prezenta Convenţie, şi prin adoptarea unor măsuri suficiente pentru
a permite combaterea eficace a acestor infracţiuni, menite să faciliteze descoperirea,
investigarea şi urmărirea penală a acestora, atât la nivel national, cât şi international,
precum şi prin prevederea unor dispoziţii materiale necesare asigurării unei cooperări internaţionale rapide şi sigure,
Conştiente de necesitatea garantării unui echilibru adecvat între interesele acţiunii represive şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului, consacrate prin
Convenţia Consiliului Europei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertătilor
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fundamentale (1950), Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice al Naţiunilor Unite (1966), precum şi prin alte tratate internaţionale aplicabile în materia
drepturilor omului, care reafirmă dreptul fiecăruia la opinie, libertatea de expresie,
precum şi libertatea de a căuta, de a obţine şi de a comunica informaţii şi idei de
orice natură, fără a ţine seama de frontiere, precum şi drepturile privind respectarea
intimităţii şi a vieţii private,
Conştiente, de asemenea, de dreptul la protecţia datelor personale, conferit, de
exemplu, prin Convenţia Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor faţă de
prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (1981),
Luând în considerare Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile copilului
(1989) şi Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind interzicerea celor
mai grave forme ale muncii copiilor (1999),
Ţinând cont de Convenţiile în vigoare ale Consiliului Europei privind cooperarea în materie penală, precum şi de celelalte tratate similare încheiate între statelemembre ale Consiliului Europei şi alte state şi subliniind că prezenta Conventie are
ca scop completarea acestora, în vederea creşterii eficienţei anchetelor şi procedurilor penale având ca obiect infracţiunile în legătură cu sistemele şi datele informatice,
precum şi de a permite colectarea probelor electronice ale unei infracţiuni,
Salutând recentele iniţiative destinate să îmbunătăţească înţelegerea şi cooperarea internaţională în scopul combaterii criminalităţii în spatiul informatic, în special,
acţiunile întreprinse de Naţiunile Unite, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică, Uniunea Europeană şi de Grupul celor 8,
Reamintind recomandările Comitetului Ministrilor nr. R (85)10 privind aplicarea în practică a Convenţiei europene de asistenţă judiciară în materie penală, referitoare la comisiile rogatorii pentru supravegherea telecomunicaţiilor, nr. R (88)2
privind măsurile vizând combaterea pirateriei în domeniul drepturilor de autor şi al
drepturilor conexe, nr. R (87)15 vizând reglementarea utilizării datelor cu caracter
personal în sectorul politiei, nr. R(95)4 privind protectia datelor cu caracter personal
în domeniul serviciilor de telecomunicaţii, cu referire specială la serviciile de telefonie şi nr. R (89)9 referitoare la criminalitatea în legătură cu utilizarea calculatorului,
care indică structurilor legiuitoare naţionale principiile directoare pentru definirea
anumitor infracţiuni, precum şi nr. R (95)13 privind problemele de procedură penală în legătură cu tehnologia informaţiei,
Ţinând seama de Rezoluţia nr. 1, adoptată de miniştrii europeni de justiţie cu
ocazia celei de-a XXI-a Conferinţe a lor (Praga, 10-11 iunie 1997), care recomandă Comitetului Miniştrilor să sprijine activităţile privind combaterea criminalităţii
informatice, desfăsurate de Comitetul European pentru problemele criminalităţii,
în scopul de a asigura apropierea între legislaţiile penale naţionale şi de a permite
utilizarea unor mijloace eficiente de investigare a infracţiunilor informatice, precum
şi de Rezoluţia nr. 3, adoptată la cea de-a XXIII-a Conferinţă a miniştrilor europeni
de justiţie (Londra, 8-9 iunie 2000), care încurajează părţile participante la negocieri
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să îşi continue eforturile pentru găsirea unor soluţii care să permită unui număr cât
mai mare de state să devină parte la Convenţie şi recunoaşte necesitatea de a dispune
de un mecanism rapid şi eficient de cooperare internaţională care să ţină seama de
exigenţele specifice luptei împotriva criminalităţii informatice,
Ţinând seama, de asemenea, de planul de acţiune adoptat de Şefii de stat şi
de guvern din Consiliul Europei cu ocazia celei de-a doua întâlniri a lor la nivel
înalt (Strasbourg, 10-11 octombrie 1997), în scopul de a găsi răspunsuri comune,
bazate pe normele şi valorile Consiliului Europei, la dezvoltarea noilor tehnologii ale
informaţiei,
Au convenit următoarele:

Capitolul I
Terminologie
Articolul 1
Definiţii
În sensul prezentei Convenţii:
a) expresia, sistem informatic, desemnează orice dispozitiv izolat sau ansamblu
de dispozitive interconectate ori aflate în legătură, care asigură ori dintre care unul
sau mai multe elemente asigură, prin executarea unui program, prelucrarea automată a datelor;
b) expresia „date informatice” desemnează orice reprezentare de fapte, informaţii
sau concepte sub o formă adecvată prelucrării într-un sistem informatic, inclusiv un
program capabil să determine executarea unei funcţii de către un sistem informatic;
c) expresia „furnizor de servicii” desemnează:
i. orice entitate publică sau privată care oferă utilizatorilor serviciilor sale posibilitatea de a comunica prin intermediul unui sistem informatic;
şi
ii. orice altă entitate care prelucrează sau stochează date informatice pentru
acest serviciu de comunicaţii sau pentru utilizatorii săi;
d) expresia „datele referitoare” la trafic desemnează orice date având legătură cu
o comunicare transmisă printr-un sistem informatic, produse de acest sistem în calitate de element al lanţului de comunicare, indicând originea, destinaţia, itinerarul,
ora, data, mărimea, durata sau tipul de serviciu subiacent.
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Capitolul II
Măsuri care trebuie luate la nivel naţional
Sectiunea 1
Drept penal material

Titlul 1
Infracţiuni împotriva confidenţialitătii, integrităţii şi
disponibilităţii datelor şi sistemelor informatice
Articolul 2
Accesarea ilegală
Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri considerate necesare
pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, accesarea intenţionată şi fără drept a ansamblului ori a unei părti a unui sistem informatic. O parte
poate condiţiona o astfel de incriminare de comiterea încălcării respective prin violarea măsurilor de securitate, cu intenţia de a obţine date informatice ori cu altă intenţie delictuală, sau de legătura dintre încălcarea respectivă şi un sistem informatic
conectat la alt sistem informatic.
Articolul 3
Interceptarea ilegală
Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri considerate necesare
pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, interceptarea intenţionată şi fără drept, efectuată prin mijloace tehnice, a transmisiilor de date informatice care nu sunt publice, destinate, provenite sau aflate în interiorul unui sistem informatic, inclusiv a emisiilor electromagnetice provenind de la un sistem informatic
care transportă asemenea date. O parte poate condiţiona o astfel de incriminare de
comiterea încălcării respective cu intenţie delictuală sau de legătura dintre încălcarea
respectivă şi un sistem informatic conectat la alt sistem informatic.
Articolul 4
Afectarea integrităţii datelor
1. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri considerate necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, fapta comisă
intenţionat şi fără drept de a distruge, şterge, deteriora, modifica sau elimina date
informatice.
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2. O Parte va putea să îsi rezerve dreptul de a condiţiona incriminarea comportamentului descris la paragraful 1 de producerea unor daune grave.
Articolul 5
Afectarea integrităţii sistemului
Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care sunt necesare pentru a incrimina ca infracţiune, în conformitate cu dreptul intern, afectarea gravă,
intenţionată şi fără drept a funcţionării unui sistem informatic, prin introducerea,
transmiterea, periclitarea, ştergerea, deteriorarea, alterarea sau suprimarea datelor
informatice.
Articolul 6
Abuzurile asupra dispozitivelor
1. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a
incrimina ca infracţiuni, conform dreptului său intern, atunci când se comit în mod
intenţionat şi fără drept:
a) producerea, vânzarea, obţinerea pentru utilizare, importarea, difuzarea sau
alte forme de punere la dispoziţie:
i. a unui dispozitiv, inclusiv un program informatic, conceput special sau adaptat
pentru a permite comiterea uneia dintre infracţiunile stabilite în conformitate cu art. 2-5;
ii. a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date informatice similare care să
permită accesarea în tot sau în parte a unui sistem informatic, cu intenţia ca
acestea să fie utilizate în vederea comiterii uneia dintre infracţiunile vizate la
art. 2-5; şi
b) posesia unui element vizat la subparagrafele a) i) sau a) ii) sus-mentionate,
cu intenţia de a fi utilizat în vederea comiterii uneia dintre infracţiunile vizate la art.
2-5. O parte va putea solicita, în conformitate cu dreptul intern, ca un anumit număr
dintre aceste elemente să fie deţinute pentru a fi atrasă răspunderea penală.
2. Prezentul articol nu va fi interpretat în sensul impunerii unei răspunderi penale, atunci când producerea, vânzarea, obţinerea pentru utilizare, importarea, difuzarea sau alte forme de punere la dispoziţie, menţionate la paragraful 1 din prezentul
articol, nu au ca scop comiterea unei infracţiuni stabilite în conformitate cu art. 2-5,
cum ar fi situaţia testării sau protecţiei autorizate a unui sistem informatic.
3. Fiecare Parte îsi va putea rezerva dreptul de a nu aplica paragraful 1 al prezentului articol, cu condiţia ca această rezervă să nu privească vânzarea, distributia
sau orice altă formă de punere la dispoziţie a elementelor mentionate la paragraful 1
subparagraful a) ii) din prezentul articol.
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Titlul 2
Infracţiuni informatice
Articolul 7
Falsificarea informatică
Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, introducerea,
alterarea, ştergerea sau suprimarea intenţionată şi fără drept a datelor informatice,
din care să rezulte date neautentice, cu intenţia ca acestea să fie luate în considerare
sau utilizate în scopuri legale ca şi cum ar fi autentice, chiar dacă sunt sau nu sunt în
mod direct lizibile si inteligibile. O parte va putea condiţiona răspunderea penală de
existenţa unei intenţii frauduloase sau a unei alte intenţii delictuale.
Articolul 8
Frauda informatică
Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, fapta intenţionată şi fără drept de a cauza un prejudiciu patrimonial unei alte persoane:
a) prin orice introducere, alterare, ştergere sau suprimare a datelor informatice;
b) prin orice formă care aduce atingere funcţionării unui sistem informatic, cu
intenţia frauduloasă sau delictuală de a obţine fără drept un beneficiu economic pentru el însuşi sau pentru altă persoană.

Titlul 3
Infracţiuni referitoare la conţinut
Articolul 9
Infracţiuni referitoare la pornografia infantilă
1. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, următoarele
comportamente, atunci când acestea sunt comise în mod intentionat şi fără drept:
a) producerea de materiale pornografice având ca subiect copii, în vederea difuzării acestora prin intermediul unui sistem informatic;
b) oferirea sau punerea la dispozitie de materiale pornografice având ca subiect
copii, prin intermediul unui sistem informatic;
c) difuzarea sau transmiterea de materiale pornografice având ca subiect copii,
prin intermediul unui sistem informatic;
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d) fapta de a-şi procura sau de a procura pentru alte persoane materiale pornografice având ca subiect copii, prin intermediul unui sistem informatic;
e) posesia de materiale pornografice având ca subiect copii, într-un sistem informatic sau într-un mijloc de stocare de date informatice.
2. În sensul paragrafului 1 sus-menţionat, expresia „materiale pornografice
având ca subiect copii” desemnează orice material pornografic care reprezintă întrun mod vizual:
a) un minor care se dedă unui comportament sexual explicit;
b) o persoană majoră, prezentată ca o persoană minoră, care se dedă unui comportament sexual explicit;
c) imagini realiste reprezentând un minor care se dedă unui comportament sexual explicit.
3. În sensul paragrafului 2 sus-menţionat, termenul „minor” desemnează orice
persoană în vârstă de mai puţin de 18 ani. Totuşi, o parte poate solicita o limită de
vârstă inferioară, care trebuie să fie de cel puţin 16 ani.
4. O Parte îsi va putea rezerva dreptul de a nu aplica, în totalitate sau parţial, paragraful 1 subparagrafele d) şi e) şi paragraful 2 subparagrafele b) şi c).

Titlul 4
Infracţiuni referitoare la atingerile aduse proprietăţii
intelectuale şi drepturilor conexe
Articolul 10
Infracţiuni referitoare la atingerile aduse proprietăţii
intelectuale şi drepturilor conexe
1. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc
necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, atingerile
aduse proprietăţii intelectuale, definite de legislaţia acestei părti, în conformitate cu
obligaţiile pe care le-a subscris în aplicarea Actului de la Paris din 24 iulie 1971 care
revizuieşte Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice, a
Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală şi
a Tratatului OMPI privind proprietatea intelectuală, cu excepţia oricărui drept moral
conferit de aceste Convenţii, atunci când astfel de acte sunt comise deliberat, la scară
comercială şi prin intermediul unui sistem informatic.
2. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc
necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, atingerile
aduse drepturilor conexe definite de legislaţia acestei părţi în conformitate cu obligaţiile pe care le-a subscris în aplicarea Convenţiei internaţionale pentru protecţia
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artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor
de radiodifuziune (Convenţia de la Roma), a Acordului privind aspecte comerciale
ale drepturilor de proprietate intelectuală şi a Tratatului OMPI privind interpretările
şi fonogramele, cu excepţia oricărui drept moral conferit de aceste Convenţii, atunci
când astfel de acte sunt comise deliberat, la scară comercială şi prin intermediul unui
sistem informatic.
3. O Parte va putea, în circumstanţe bine delimitate, să îşi rezerve dreptul de a
nu impune răspunderea penală în baza paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol,
cu condiţia ca alte recursuri eficiente să fie disponibile şi cu condiţia ca o astfel de
rezervă să nu aducă atingere obligaţiilor internaţionale care incumbă acestei părţi în
aplicarea instrumentelor internaţionale menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol.

Titlul 5
Alte forme de răspundere şi de sancţionare
Articolul 11
Tentativa şi complicitatea
1. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc
necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, orice complicitate intenţionată la comiterea uneia dintre infracţiunile stabilite în aplicarea art.
2-10, săvârşite cu intenţie.
2. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, orice tentativă
săvârşită cu intenţia comiterii uneia dintre infracţiunile stabilite în aplicarea art. 3-5,
art. 7, 8 şi a art. 9 paragraful 1 subparagrafele a) si c).
3. Fiecare Parte îşi va putea rezerva dreptul de a nu aplica, în totalitate sau parţial,
paragraful 2 al prezentului articol.
Articolul 12
Răspunderea persoanelor juridice
1. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc
nece-sare pentru ca persoanele juridice să poată fi trase la răspundere pentru infracţiunile stabilite în aplicarea prezentei Convenţii, atunci când acestea sunt comise
pe cont propriu de către orice persoană fizică care acţionează fie individual, fie în
calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, care exercită o funcţie de
conducere în cadrul acesteia, având la bază:
a) o calitate de reprezentare a persoanei juridice;
b) puterea de luare a deciziilor în numele persoanei juridice;
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c) puterea de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.
2. Cu excepţia cazurilor deja prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol, fiecare parte va adopta măsurile care se dovedesc necesare, pentru a se asigura că o
persoană juridică poate fi trasă la răspundere, atunci când absenţa supravegherii sau
a controlului din partea persoanei fizice menţionate la paragraful 1 a permis comiterea infracţiunilor stabilite în aplicarea prezentei Convenţii pentru numita persoană
juridică de către o persoană fizică care acţionează sub autoritatea acesteia.
3. În funcţie de principiile juridice ale părţii, răspunderea unei persoane juridice
poate fi penală, civilă sau administrativă.
4. Această răspundere va fi stabilită fără a prejudicia răspunderea penală a persoanelor fizice care au comis infracţiunea.
Articolul 13
Sancţiuni şi măsuri
1. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc
necesare pentru ca infracţiunilor stabilite în aplicarea art. 2-11 să li se poată aplica
sancţiuni efective, proporţionale şi convingătoare, care cuprind pedepse privative de
libertate.
2. Fiecare Parte va veghea ca toate persoanele juridice trase la răspundere în aplicarea art. 12 să facă obiectul sancţiunilor sau măsurilor penale ori nepenale efective,
proporţionale şi convingătoare, care cuprind sancţiuni pecuniare.

Secţiunea a 2-a
Drept procedural

Titlul 1
Dispoziţii comune
Articolul 14
Aria de aplicare a măsurilor procedurale
1. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a stabili prerogativele şi procedurile prevăzute în prezenta secţiune, în
scopul desfăşurării anchetelor sau procedurilor penale specifice.
2. Cu excepţia dispoziţiei contrare care figurează la art. 21, fiecare parte va aplica
prerogativele şi procedurile menţionate la paragraful 1 al prezentului articol:
a) infracţiunilor stabilite în conformitate cu art. 2-11;
b) tuturor celorlalte infracţiuni comise prin intermediul unui sistem informatic;
şi
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c) strângerii dovezilor electronice referitoare la orice infracţiune.
3. a) Fiecare parte îşi va putea rezerva dreptul de a nu aplica măsurile menţionate
la art. 20 decât infracţiunilor sau categoriilor de infracţiuni specificate în rezervă,
astfel încât sfera acestor infracţiuni sau categorii de infracţiuni să nu fie mai redusă
decât cea a infracţiunilor cărora aceasta le aplică măsurile menţionate la art. 21. Fiecare parte va avea în vedere să limiteze o astfel de rezervă încât să permită cea mai
largă aplicare posibilă a măsurii menţionate la art. 20.
b) În cazul în care o parte, din cauza restricţiilor impuse de legislaţia sa în vigoare la momentul adoptării prezentei Convenţii, nu va fi în măsură să aplice măsurile
vizate la art. 20 şi 21 comunicaţiilor transmise într-un sistem informatic al unui furnizor de servicii:
i. care este folosit în beneficiul unui grup închis de utilizatori; şi
ii. care nu utilizează reţelele publice de telecomunicaţii şi care nu este conectat la
un alt sistem informatic, public sau privat, această parte îşi va putea rezerva dreptul
de a nu aplica aceste măsuri pentru astfel de comunicaţii. Fiecare parte va avea în
vedere să limiteze o astfel de rezervă încât să permită cea mai largă aplicare posibilă
a măsurilor menţionate la art. 20 şi 21.
Articolul 15
Condiţii şi măsuri de protecţie
1. Fiecare Parte va veghea ca stabilirea, realizarea şi aplicarea prerogativelor şi a
procedurilor prevăzute în prezenta secţiune să fie supuse condiţiilor şi măsurilor de
protectie prevăzute în dreptul său intern, care trebuie să asigure o protecţie adecvată
a drepturilor şi a libertătilor omului, în special, a drepturilor stabilite în conformitate cu obligaţiile pe care aceasta le-a subscris în aplicarea Convenţiei Consiliului
Europei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (1950), a
Pactului internaţional privind drepturile civile şi politice al Naţiunilor Unite (1966),
precum şi a altor instrumente internaţionale aplicabile privind drepturile omului, şi
care trebuie să integreze principiul proporţionalităţii.
2. Ţinând cont de natura procedurii sau a prerogativelor acordate, aceste condiţii şi măsuri de protecţie vor include, între altele, atunci când situaţia o impune, o
supervizare judiciară sau alte forme de supervizare independentă a motivelor care
justifică aplicarea, precum şi limitarea ariei de aplicare şi a duratei prerogativelor sau
procedurii în cauză.
3. În măsura în care acest lucru este în conformitate cu interesul public, în special, cu buna administrare a justiţiei, fiecare parte va examina efectul prerogativelor şi
al procedurilor în această secţiune privind drepturile, responsabilităţile şi interesele
legitime ale terţilor.
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Titlul 2
Conservarea rapidă a datelor informatice stocate
Articolul 16
Conservarea rapidă a datelor informatice stocate
1. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a permite autorităţilor sale competente să ordone sau să impună întrun alt mod conservarea rapidă a datelor informatice menţionate, inclusiv a datelor
referitoare la trafic, stocate prin intermediul unui sistem informatic, cu precădere
atunci când există motive de a crede că acestea sunt în mod special susceptibile de
pierdere sau de modificare.
2. În cazul în care o parte va aplica prevederile paragrafului anterior, prin intermediul unui ordin adresat unei persoane de a păstra date stocate, precum cele menţionate care se găsesc în posesia sau sub controlul său, această parte va adopta măsurile
legislative, precum şi măsurile care se dovedesc necesare pentru a obliga această persoană să păstreze şi să protejeze integritatea datelor pentru atât timp cât este necesar,
cel mult 90 de zile, în scopul de a permite autorităţilor competente să obţină dezvăluirea acestora. O parte poate prevedea ca ordinul să fie ulterior reînnoit.
3. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc
necesare pentru a obliga persoana care veghează asupra datelor sau o altă persoană
însărcinată să le păstreze, să păstreze confidenţialitatea cu privire la aplicarea numitelor proceduri pe durata prevăzută în dreptul său intern.
4. Prerogativelor şi procedurilor menţionate în prezentul articol li se aplică prevederile art. 14 şi 15.
Articolul 17
Conservarea şi dezvăluirea parţială rapidă a datelor
referitoare la trafic
1. În scopul de a asigura conservarea datelor referitoare la trafic, în aplicarea art.
16, fiecare parte va adopta măsurile legislative, precum şi măsurile care se dovedesc
necesare:
a) pentru a veghea ca păstrarea rapidă a datelor referitoare la trafic să fie posibilă,
indiferent dacă în transmiterea comunicaţiei au fost implicaţi unul sau mai multi
furnizori de servicii; şi
b) pentru a asigura dezvăluirea rapidă către autoritatea competentă a părţii sau
către o persoană desemnată de această autoritate a unei cantităţi de date referitoare
la trafic, suficientă pentru a permite părţii identificarea furnizorilor de servicii şi a
canalului prin intermediul căruia comunicaţia a fost transmisă.
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2. Prerogativelor şi procedurilor menţionate în prezentul articol li se aplică prevederile art. 14 şi 15.

Titlul 3
Ordinul de punere la dispoziţie a datelor
Articolul 18
Ordinul de punere la dispoziţie a datelor
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a conferi autorităţilor sale competente dreptul de a ordona:
a) unei persoane prezente pe teritoriul său să comunice datele informatice menţionate, aflate în posesia sau sub controlul său, care sunt stocate într-un sistem informatic ori pe un suport de stocare informatic; şi
b) unui furnizor de servicii care oferă prestaţii pe teritoriul părţii să comunice
datele din posesia sau de sub controlul său referitoare la abonaţi şi la astfel
de servicii.
2. Prerogativelor şi procedurilor menţionate în prezentul articol li se aplică prevederile art. 14 şi 15.
3. În sensul prezentului articol, expresia „date referitoare” la abonaţi va desemna
orice informaţie, sub formă de date informatice sau sub orice altă formă, deţinută
de un furnizor de servicii, referitoare la abonaţii acestor servicii, altele decât datele
referitoare la trafic sau conţinut, şi care permit stabilirea:
a) tipului de serviciu de comunicaţii utilizat, dispoziţiilor tehnice luate în această
privinţă şi perioadei serviciului;
b) identităţii, adresei poştale sau geografice, numărului de telefon al abonatului
şi oricărui alt număr de contact, precum şi a datelor referitoare la facturare şi plată,
disponibile în baza unui contract sau a unui aranjament de servicii;
c) oricărei alte informaţii referitoare la locul în care se găsesc echipamentele de
comunicaţie, disponibile în baza unui contract sau a unui aranjament de servicii.

Titlul 4
Percheziţia şi sechestrarea datelor informatice stocate
Articolul 19
Percheziţia şi sechestrarea datelor informatice stocate
1. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a conferi autorităţilor sale competente dreptul de a percheziţiona sau
de a accesa într-un mod similar:
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a) un sistem informatic sau o parte a acestuia, precum şi datele informatice care
sunt stocate în acesta; şi
b) un suport de stocare informatic care permite stocarea datelor informatice pe
teritoriul său.
2. În cazul în care autorităţile părţii vor percheziţiona sau vor accesa într-un mod
similar un sistem informatic specific ori o parte din acesta, în conformitate cu paragraful 1 subparagraful a), şi vor avea motive de a considera că datele urmărite sunt
stocate într-un alt sistem informatic sau într-o parte a acestuia situat pe teritoriul său
şi că aceste date sunt în mod legal accesibile de la sistemul iniţial ori sunt disponibile
pentru acest sistem iniţial, fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri
care se dovedesc necesare pentru ca numitele autorităţi să fie în măsură de a extinde
rapid percheziţia sau accesarea într-un mod similar a celuilalt sistem.
3. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc
necesare pentru a conferi autorităţilor sale competente dreptul de a sechestra sau de
a obţine într-un mod similar datele informatice pentru care accesarea a fost realizată
în aplicarea paragrafelor 1 sau 2. Aceste măsuri includ următoarele prerogative:
a) sechestrarea sau obţinerea într-un mod similar a unui sistem informatic ori a
unei părti din acesta sau a unui suport de stocare informatic;
b) realizarea şi conservarea unei copii a acestor date informatice;
c) menţinerea integrităţii datelor informatice relevante stocate;
d) suprimarea accesării sau îndepărtarea acestor date informatice din sistemul
informatic accesat.
4. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc
necesare pentru a conferi autorităţilor sale competente dreptul de a ordona oricărei persoane care cunoaşte funcţionarea sistemului informatic sau măsurile aplicate
pentru protecţia datelor informatice să pună la dispoziţie toate informaţiile considerate necesare pentru a permite aplicarea măsurilor vizate la paragrafele 1 şi 2.
5. Prerogativelor şi procedurilor menţionate în prezentul articol li se aplică prevederile art. 14 şi 15.

Titlul 5
Colectarea în timp real a datelor informatice
Articolul 20
Colectarea în timp real a datelor referitoare la trafic
1. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a conferi autorităţilor sale competente următoarele drepturi:
a) de a culege sau de a înregistra prin aplicarea mijloacelor tehnice care există pe
teritoriul său; şi
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b) de a obliga un furnizor de servicii, în limita capacităţilor sale tehnice existente, la:
i. strângerea sau înregistrarea prin aplicarea mijloacelor tehnice care există pe
teritoriul său;
sau la
ii. acordarea concursului şi asistenţei sale autorităţilor competente, pentru culegerea sau înregistrarea, în timp real, a datelor referitoare la trafic, asociate
comunicaţiilor respective, transmise pe teritoriul său prin intermediul unui
sistem informatic.
2. În cazul în care o parte, datorită principiilor stabilite de legislaţia internă, nu va
putea adopta măsurile enunţate la paragraful 1 subparagraful a), aceasta va putea, în
schimb, adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a
asigura strângerea sau înregistrarea în timp real a datelor referitoare la trafic, asociate comunicaţiilor respective, transmise pe teritoriul său prin aplicarea mijloacelor
tehnice existente pe acest teritoriu.
3. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc
necesare pentru a obliga un furnizor de servicii să păstreze confidenţialitatea faptului că a fost exercitată oricare dintre prerogativele prevăzute în prezentul articol,
precum şi orice informaţie în legătură cu acest subiect.
4. Prerogativelor şi procedurilor menţionate în prezentul articol li se aplică prevederile art. 14 şi 15.
Articolul 21
Interceptarea datelor referitoare la conţinut
1. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a conferi autorităţilor sale competente, cu privire la o serie de infracţiuni grave care să fie definite în legislaţia internă, următoarele drepturi:
a) de a culege sau de a înregistra prin aplicarea mijloacelor tehnice care există pe
teritoriul său; şi
b) de a obliga un furnizor de servicii, în limita capacităţilor sale tehnice, la:
i. strângerea sau înregistrarea prin aplicarea mijloacelor tehnice care există pe
teritoriul său;
sau la
ii. acordarea sprijinului şi asistenţei sale autoritătilor competente, pentru colectarea sau înregistrarea, în timp real, a datelor referitoare la conţinut, asociate
comunicaţiilor respective, transmise pe teritoriul său prin intermediul unui
sistem informatic.
2. În cazul în care o parte, datorită principiilor stabilite de legislaţia internă, nu va
putea adopta măsurile enuntate la paragraful 1 subparagraful a), aceasta va putea, în
schimb, adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru
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a asigura strângerea sau înregistrarea în timp real a datelor referitoare la conţinutul
comunicaţiilor respective, transmise pe teritoriul său prin aplicarea mijloacelor tehnice existente pe acest teritoriu.
3. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc
necesare pentru a obliga un furnizor de servicii să păstreze confidenţialitatea faptului că oricare dintre prerogativele prevăzute în prezentul articol a fost exercitată,
precum şi orice informatie în legătură cu acest subiect.
4. Prerogativelor şi procedurilor menţionate în prezentul articol li se aplică prevederile art. 14 şi 15.

Secţiunea a 3-a
Competenţa
Articolul 22
Competenţa
1. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc
necesare pentru a stabili competenţa sa cu privire la orice infracţiune incriminată în
conformitate cu art. 2-11, atunci când infracţiunea este comisă:
a) pe teritoriul său; sau
b) la bordul unui vas sub pavilionul acestei părţi; sau
c) la bordul unei aeronave înmatriculate în conformitate cu legislaţia acestei
părţi; sau
d) de către unul dintre cetăţenii săi, dacă infracţiunea poate atrage răspunderea
penală în locul în care aceasta a fost comisă sau dacă infracţiunea nu este de
competenţa teritorială a nici unui stat.
2. Fiecare Parte îşi va putea rezerva dreptul de a nu aplica sau de a aplica doar în
cazuri ori în condiţii specifice regulile de competenţă definite la paragraful 1 subparagrafele b)-d) al prezentului articol sau în orice parte a acestui paragraf.
3. Fiecare Parte va adopta măsurile care se dovedesc necesare pentru a stabili
competenţa sa cu privire la orice infracţiune menţionată la art. 24 paragraful 1, în
cazul în care autorul prezumat al infracţiunii este prezent pe teritoriul său şi nu poate
fi extrădat spre o altă parte decât în baza naţionalităţii sale, în urma unei cereri de
extrădare.
4. Prezenta Convenţie nu va exclude nici o competenţă penală exercitată de o
parte în conformitate cu dreptul său intern.
5. În cazul în care mai multe părţi îşi revendică jurisdicţia cu privire la o infracţiune stabilită în conformitate cu prezenta Convenţie, părţile implicate se vor pune de
acord, atunci când acest lucru este oportun, în scopul de a determina partea cea mai
potrivită pentru a exercita urmărirea.
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Capitolul III
Cooperarea internaţională
Secţiunea 1
Principii generale

Titlul 1
Principii generale referitoare la cooperarea internaţională
Articolul 23
Principii generale referitoare la cooperarea internaţională
Părtile vor coopera între ele, în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol şi în aplicarea instrumentelor internaţionale relevante cu privire la cooperarea
internaţională în materie penală, a acordurilor încheiate pe baza legislaţiilor uniforme sau reciproce şi a dreptului lor intern, în cea mai largă măsură posibilă, în
scopul investigărilor sau al aplicării procedurilor privind infracţiunile în legătură
cu sisteme şi date informatice sau pentru a culege dovezile unei infracţiuni în format electronic.

Titlul 2
Principii referitoare la extrădare
Articolul 24
Extrădarea
1. a) Prezentul articol se va aplica extrădării între părţi pentru infracţiunile stabilite în conformitate cu art. 2-11, cu condiţia ca acestea să poată fi sancţionate, potrivit legislaţiilor ambelor părţi implicate, printr-o pedeapsă privativă de libertate, al
cărei maxim special este de cel puţin un an, sau printr-o pedeapsă mai severă.
b) În cazul în care se va impune o pedeapsă minimă diferită, în baza unui tratat
de extrădare aplicabil între două sau mai multe părţi, inclusiv Convenţia europeană
de extrădare (STE nr. 24), sau a unui acord care are la bază legislaţii uniforme sau
reciproce, se va aplica pedeapsa minimă prevăzută prin acest tratat ori aranjament.
2. Infracţiunile descrise la paragraful 1 vor fi considerate incluse în categoria
infracţiunilor care pot atrage extrădarea în orice tratat de extrădare care există între
părţi. Părţile se vor angaja să includă astfel de infracţiuni ca infracţiuni care pot atrage extrădarea în orice tratat de extrădare care va fi încheiat între părţi.
3. Dacă o parte care condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat primeşte o
cerere de extrădare de la altă parte cu care nu a încheiat un tratat de extrădare, aceas-
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ta va putea considera prezenta Convenţie drept bază juridică pentru extrădarea cu
privire la orice infracţiune menţionată la paragraful 1 al prezentului articol.
4. Părţile care nu condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat vor recunoaşte infracţiunile menţionate la paragraful 1 al prezentului articol ca infracţiuni care
pot atrage extrădarea între acestea.
5. Extrădarea va fi supusă condiţiilor prevăzute de dreptul intern al părţii solicitate sau de tratatele de extrădare în vigoare, inclusiv în ceea ce priveşte motivele
pentru care partea solicitată poate refuza extrădarea.
6. Dacă extrădarea pentru o infracţiune menţionată la paragraful 1 al prezentului articol va fi refuzată doar pe motivul cetăţeniei persoanei sau pentru că partea
solicitată consideră că este competentă cu privire la această infracţiune, partea solicitată va supune cauza, la cererea părţii solicitante, autorităţilor sale competente,
în scopul urmăririi, şi va raporta în timp util, la încheierea cauzei, părţii solicitante.
Autorităţile în cauză vor decide şi vor desfăşura ancheta şi procedura în acelaşi mod
ca pentru orice altă infracţiune de natură comparabilă, în conformitate cu legislaţia
acestei părţi.
7. a) Fiecare parte va comunica Secretarului General al Consiliului Europei, în
momentul semnării ori depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, numele şi adresa fiecărei autorităţi responsabile de trimiterea ori de primirea unei cereri de extrădare sau de arestare provizorie, în absenţa
unui tratat.
b) Secretarul General al Consiliului Europei va realiza şi va actualiza un registru
al autorităţilor astfel desemnate de către părţi. Fiecare parte va trebui să se asigure de
faptul că datele care figurează în registru sunt corecte în orice moment.

Titlul 3
Principii generale referitoare la asistenţa reciprocă
Articolul 25
Principii generale referitoare la asistenţa reciprocă
1. Părtile îşi vor acorda asistenţă reciprocă într-o măsură cât mai largă posibil, în
scopul investigărilor sau al aplicării procedurilor privind infracţiunile în legătură cu
sisteme şi date informatice sau pentru a culege dovezile unei infracţiuni în format
electronic.
2. De asemenea, fiecare parte va adopta măsurile legislative, precum şi măsurile
care se dovedesc necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile stabilite în cuprinsul art.
27-35.
3. În caz de urgenţă fiecare parte va putea formula o cerere de asistenţă reciprocă
sau comunicările care se raportează acesteia prin mijloace rapide de comunicare,
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precum faxul sau poşta electronică, cu condiţia ca aceste mijloace să ofere condiţii
suficiente de securitate şi de autentificare (inclusiv folosirea codării, atunci când este
necesar), cu o confirmare oficială ulterioară dacă partea solicitată va revendica acest
lucru. Partea solicitată va accepta cererea şi va răspunde prin oricare dintre mijloacele sale rapide de comunicare.
4. Cu excepţia unei dispoziţii contrare, expres prevăzute în prezentul capitol,
asistenţa reciprocă va fi supusă condiţiilor fixate de dreptul intern al părţii solicitate
sau de tratatele de asistenţă reciprocă aplicabile, inclusiv în ceea ce priveşte motivele pe baza cărora partea solicitată poate refuza cooperarea. Partea solicitată nu îşi
va exercita dreptul de a refuza asistenţa reciprocă privind infracţiunile vizate la art.
2-11 doar din motivul că cererea vizează o infracţiune pe care aceasta o consideră de
natură fiscală.
5. În cazul în care, în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol, părţii solicitate îi este permis să condiţioneze asistenţa reciprocă de existenţa dublei incriminări, această condiţie va fi considerată îndeplinită dacă fapta care constituie infracţiunea pentru care asistenţa reciprocă este solicitată este calificată drept infracţiune
de dreptul său intern, indiferent dacă dreptul intern include sau nu infracţiunea în
cadrul aceleiaşi categorii de infracţiuni ori dacă o defineşte sau nu prin aceeaşi terminologie ca dreptul părţii solicitante.
Articolul 26
Informarea spontană
1. O Parte va putea, în limitele dreptului său intern şi în absenţa unei cereri prealabile, să comunice unei alte părţi informaţii obţinute în cadrul propriilor anchete,
în cazul în care consideră că acest lucru ar putea ajuta partea destinatară la începerea
sau finalizarea cu succes a anchetelor ori a procedurilor, având ca obiect infracţiuni
stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie sau în cazul în care aceste informaţii ar putea conduce la o cerere de cooperare formulată de această parte în virtutea
prezentului capitol.
2. Înainte de a comunica astfel de informaţii, partea care le furnizează va putea
solicita ca acestea să rămână confidenţiale sau să nu fie utilizate decât în anumite
condiţii. Dacă partea destinatară nu va putea îndeplini această cerinţă, va informa
cealaltă parte, care va stabili în acest caz dacă informaţiile în cauză ar trebui, totuşi,
furnizate. Dacă partea destinatară va accepta informaţiile cu condiţiile prescrise,
partea destinatară va fi legată de acestea din urmă.
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Titlul 4
Procedurile referitoare la cererile de asistenţă reciprocă
în absenţa acordurilor internaţionale aplicabile
Articolul 27
Procedurile referitoare la cererile de asistenţă reciprocă
în absenţa acordurilor internaţionale aplicabile
1. În absenţa unui tratat de asistenţă reciprocă ori a unui acord care are la bază
legislaţii uniforme sau reciproce în vigoare între partea solicitantă şi partea solicitată, se vor aplica dispoziţiile paragrafelor 2-9 din prezentul articol. Acestea nu se vor
aplica atunci când există un tratat, un acord sau o legislaţie de acest tip, în afară de
cazul în care părţile implicate nu convin să aplice în locul lor totul sau o parte din
restul acestui articol.
2. a) Fiecare Parte va desemna una sau mai multe autorităţi centrale însărcinate
să trimită cererile de asistenţă reciprocă sau să răspundă, să le execute ori să le transmită autorităţilor competente pentru executarea lor.
b) Autorităţile centrale vor comunica direct una cu cealaltă.
c) Fiecare Parte, în momentul semnării sau depunerii instrumentelor sale de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, va comunica Secretarului General
al Consiliului Europei numele şi adresele autorităţilor desemnate în aplicarea prezentului paragraf.
d) Secretarul General al Consiliului Europei va stabili şi va actualiza un registru
al autorităţilor centrale desemnate de către părţi. Fiecare parte va veghea în permanenţă asupra exactitudinii datelor care figurează în registru.
3. Cererile de asistenţă reciprocă adresate în baza prezentului articol vor fi executate în conformitate cu procedura menţionată de partea solicitantă, cu excepţia
cazului în care aceasta este incompatibilă cu legislaţia părţii solicitate.
4. Pe lângă condiţiile sau motivele de refuz prevăzute la art. 25 paragraful 4, asistenţa reciprocă va putea fi refuzată de partea solicitată, dacă:
a) cererea vizează o infracţiune pe care partea solicitată o consideră de natură
politică ori legată de o infracţiune de natură politică; sau
b) partea solicitată va considera că faptul de a da curs cererii ar risca să aducă
atingere suveranităţii, securităţii, ordinii sale publice sau altor interese esenţiale.
5. Partea solicitată va putea suspenda executarea cererii, dacă aceasta ar risca să
aducă prejudicii anchetelor sau procedurilor desfăşurate de autorităţile sale.
6. Înainte de a refuza sau de a suspenda cooperarea, partea solicitată va examina,
ulterior consultării părţii solicitante, dacă poate da curs parţial cererii ori cu rezerva
condiţiilor pe care le consideră necesare.
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7. Partea solicitată va informa rapid partea solicitantă asupra răspunsului pe care
intenţionează să îl dea cererii de asistenţă reciprocă. Aceasta va trebui să motiveze
eventualul său refuz sau eventuala întârziere a cererii. De asemenea, partea solicitată
va informa partea solicitantă asupra oricărui motiv care ar face imposibilă executarea cererii de asistenţă reciprocă sau care ar fi susceptibil de a o întârzia în mod
semnificativ.
8. Partea solicitantă va putea cere ca partea solicitată să păstreze confidenţialitatea faptului că a fost formulată o cerere în baza prezentului capitol, precum şi a
obiectului acesteia, cu excepţia măsurilor necesare executării cererii în cauză. Dacă
partea solicitată nu va putea da curs acestei cereri de confidenţialitate, aceasta va
trebui să informeze rapid partea solicitantă, care va trebui în acest caz să determine
dacă cererea trebuie, totuşi, executată.
9. a) În caz de urgenţă, cererile de asistenţă reciprocă sau comunicările care se raportează acestora vor putea fi transmise direct de către autoritătile judiciare ale părţii
solicitante autorităţilor similare ale părţii solicitate. Într-un asemenea caz, o copie va
fi adresată simultan autorităţilor centrale ale părţii solicitate prin intermediul autorităţii centrale a părţii solicitante.
b) Orice cerere sau comunicare formulată în baza prezentului paragraf va putea fi avansată prin intermediul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală
(Interpol).
c) În cazul în care o cerere a fost formulată în aplicarea subparagrafului a) al
prezentului paragraf şi în cazul în care autoritatea nu va fi competentă pentru a o
analiza, aceasta o va transmite autorităţii naţionale competente şi va informa direct
partea solicitantă.
d) Cererile sau comunicările efectuate în aplicarea prezentului paragraf, care nu
presupun măsuri coercitive, vor putea fi direct transmise de către autorităţile competente ale părţii solicitante la autorităţile competente ale părţii solicitate.
e) Fiecare Parte îl va putea informa pe Secretarul General al Consiliului Europei,
în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, că, pentru motive de eficienţă, cererile formulate în baza
acestui paragraf vor trebui adresate autorităţilor sale centrale.
Articolul 28
Confidenţialitatea şi restricţia de utilizare
1. În absenţa unui tratat de asistenţă reciprocă sau a unui aranjament care să aibă
la bază legislaţii uniforme ori reciproce în vigoare între partea solicitantă şi partea
solicitată, se vor aplica dispoziţiile prezentului articol. Acestea nu se vor aplica în
cazul în care există un tratat, un aranjament sau o legislaţie de acest tip, cu excepţia
cazului în care părţile implicate decid să aplice în locul acestora totul sau o parte din
acest articol.
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2. Partea solicitată va putea condiţiona comunicarea de informaţii sau de materiale, reprezentând răspunsul la cerere, de:
a) păstrarea confidenţialităţii acestora, în cazul în care cererea de asistentă reciprocă nu ar putea fi respectată în absenţa acestei condiţii; sau
b) neutilizarea acestora pentru alte anchete sau proceduri decât cele indicate în
cerere.
3. Dacă Partea solicitantă nu va putea îndeplini una dintre condiţiile enuntate la paragraful 2, aceasta va informa rapid partea solicitată, care va determina în
acest caz dacă informaţia trebuie, totuşi, furnizată. Dacă partea solicitantă va accepta
această condiţie, aceasta va fi legată de condiţia menţionată.
4. Orice Parte care va furniza informaţii sau materiale ce se supun uneia dintre
condiţiile enunţate la paragraful 2 va putea solicita celeilalte părţi să-i ofere explicaţii în legătură cu această condiţie privind utilizarea acestor informaţii sau a acestui
material.

Secţiunea a 2-a
Dispoziţii speciale

Titlul 1
Asistenţa reciprocă în materie de măsuri provizorii
Articolul 29
Conservarea rapidă a datelor informatice stocate
1. O Parte va putea solicita unei alte părţi să ordone sau să impună printr-un alt
mijloc conservarea rapidă a datelor stocate prin intermediul unui sistem informatic
care se găseşte pe teritoriul acestei alte părţi şi la adresa cărora partea solicitantă are
intenţia de a formula o cerere de asistenţă reciprocă în vederea percheziţiei ori accesării printr-un mijloc similar, sechestrului sau obţinerii printr-un mijloc similar ori
divulgării datelor în cauză.
2. O cerere de conservare formulată în aplicarea paragrafului 1 va trebui să precizeze:
a) autoritatea care solicită conservarea;
b) infracţiunea care va face obiectul anchetei sau procedurilor penale, precum şi
o scurtă expunere a faptelor care au legătură cu aceasta;
c) datele informatice stocate care vor trebui conservate şi natura legăturii lor cu
infracţiunea;
d) toate informaţiile disponibile care vor permite identificarea posesorului datelor informatice stocate sau locaţia sistemului informatic;
e) necesitatea măsurii conservării; şi
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f) faptul că partea are intenţia de a formula o cerere de asistenţă reciprocă în
vederea percheziţiei ori accesării printr-un mijloc similar, sechestrului sau obţinerii
printr-un mijloc similar, ori divulgării datelor informatice în cauză.
3. După primirea cererii unei alte părţi, partea solicitată va trebui să ia toate măsurile care se impun pentru a proceda fără întârziere la conservarea datelor menţionate, în conformitate cu dreptul său intern. Pentru a putea răspunde unei astfel de
solicitări, dubla incriminare nu va fi solicitată ca o condiţie prealabilă a conservării.
4. O Parte care va solicita dubla incriminare ca o condiţie pentru a răspunde
unei cereri de asistenţă reciprocă în vederea percheziţiei ori accesării printr-un mijloc similar, sechestrului sau obţinerii printr-un mijloc similar ori divulgării datelor
stocate, va putea, pentru alte infracţiuni decât cele stabilite în conformitate cu art.
2-11 să-şi rezerve dreptul de a refuza cererea de conservare în baza prezentului
articol, în cazul în care aceasta va avea motive de a considera că, în momentul divulgării, condiţia dublei incriminări nu va putea fi îndeplinită.
5. Pe de altă parte, o cerere de conservare va putea fi refuzată doar dacă:
a) cererea vizează o infracţiune pe care partea solicitată o consideră ca fiind de
natură politică ori legată de o infracţiune politică; sau
b) partea solicitată consideră că faptul de a da curs cererii ar risca de a aduce
atingere suveranităţii sale, securităţii, ordinii publice sau altor interese esenţiale.
6. În cazul în care partea solicitată va considera că simpla conservare nu va fi
suficientă pentru garantarea disponibilităţii viitoare a datelor, va compromite confidenţialitatea anchetei părţii solicitante sau o va afecta într-un alt mod, aceasta va
informa rapid partea solicitantă, care va decide în acel caz dacă cererea va trebui,
totuşi, executată.
7. Orice conservare efectuată ca răspuns la o cerere menţionată la paragraful 1
va fi valabilă pentru o perioadă de cel putin 60 de zile, în scopul de a permite părţii
solicitante de a formula o cerere în vederea percheziţiei ori accesării printr-un mijloc similar, sechestrului sau obţinerii printr-un mijloc similar ori divulgării datelor.
După primirea unei astfel de cereri, datele vor trebui în continuare conservate în
aşteptarea adoptării unei decizii referitoare la cerere.
Articolul 30
Dezvăluirea rapidă a datelor conservate
1. În cazul în care, în timpul executării unei cereri de conservare a datelor referitoare la trafic în legătură cu o comunicare specifică formulată în aplicarea art. 29,
partea solicitată va descoperi că un furnizor de servicii a participat într-un alt stat
la transmiterea acestei comunicări, aceasta va dezvălui rapid părţii solicitante o cantitate suficientă de date referitoare la trafic, pentru identificarea acestui furnizor de
servicii şi a canalului prin care comunicarea a fost transmisă.
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2. Dezvăluirea datelor referitoare la trafic în aplicarea paragrafului 1 va putea fi
refuzată doar dacă:
a) cererea vizează o infracţiune pe care partea solicitată o consideră de natură
politică ori legată de o infracţiune de natură politică; sau
b) partea solicitată consideră că faptul de a da curs cererii ar risca să aducă atingere suveranităţii sale, securităţii, ordinii publice sau altor interese esenţiale.

Titlul 2
Asistenţa reciprocă privind prerogativele de investigare
Articolul 31
Asistenţa reciprocă privind accesarea datelor stocate
1. O Parte va putea solicita unei alte părţi să percheziţioneze sau să acceseze întrun mod similar, să sechestreze sau să obţină într-un mod similar, să dezvăluie date
stocate prin intermediul unui sistem informatic care se găseşte pe teritoriul acestei
alte părţi, inclusiv date conservate în conformitate cu art. 29.
2. Partea solicitată va răspunde cererii cu aplicarea instrumentelor internaţionale, a aranjamentelor şi a legislaţiilor menţionate la art. 23 şi conformându-se dispoziţiilor relevante ale prezentului capitol.
3. Cererea va trebui satisfăcută cât mai repede posibil, dacă:
a) există motive de a considera că datele concludente sunt expuse în mod special
riscurilor de pierdere ori de modificare; sau
b) instrumentele, aranjamentele şi legislaţiile vizate la paragraful 2 prevăd o cooperare rapidă.
Articolul 32
Accesarea transfrontalieră a datelor stocate, cu consimţământ
sau în cazul în care acestea sunt accesibile publicului
O Parte va putea, fără autorizaţia unei alte părţi:
a) să acceseze date informatice stocate accesibile publicului (sursă deschisă), oricare ar fi localizarea geografică a acestor date; sau
b) să acceseze ori să primească prin intermediul unui sistem informatic situat pe
teritoriul său date informatice stocate situate într-un alt stat, dacă partea va
obţine consimţământul persoanei legal autorizate să-i dezvăluie aceste date
prin intermediul acestui sistem informatic.
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Articolul 33
Asistenţa reciprocă pentru strângerea în timp real
a datelor referitoare la trafic
1. Părţile îşi vor acorda asistenţă reciprocă pentru strângerea în timp real a datelor referitoare la trafic, asociate comunicărilor menţionate pe teritoriul acestora,
transmise prin intermediul unui sistem informatic. Cu rezerva dispoziţiilor paragrafului 2, asistenţa reciprocă este guvernată de condiţiile şi procedurile prevăzute
în dreptul intern.
2. Fiecare Parte va acorda această asistenţă reciprocă cel puţin cu privire la infracţiunile pentru care strângerea în timp real a datelor privitoare la trafic ar fi disponibilă într-o cauză internă echivalentă.
Articolul 34
Asistenţa reciprocă în domeniul interceptării datelor
referitoare la conţinut
Părţile îşi vor acorda asistenţă reciprocă, în măsura permisă de tratatele şi legislaţia internă aplicabile, pentru strângerea sau înregistrarea în timp real a datelor
referitoare la conţinutul comunicaţiilor specifice, transmise prin intermediul unui
sistem informatic.

Titlul 3
Reţeaua 24/7
Articolul 35
Reţeaua 24/7
1. Fiecare Parte va desemna un punct de contact disponibil 24 de ore din 24, 7
zile din 7, în scopul asigurării unei asistenţe imediate pentru investigaţiile referitoare
la infracţiunile privind sisteme sau date informatice, sau pentru a strânge dovezile
unei infracţiuni în format electronic. Această asistenţă va cuprinde facilitarea sau,
dacă dreptul şi practica internă o permit, aplicarea directă a următoarelor măsuri:
a) asistenţa tehnică;
b) conservarea datelor, în conformitate cu art. 29 şi 30;
c) strângerea dovezilor, furnizarea de informaţii cu caracter juridic şi localizarea
suspecţilor.
2. a) Punctul de contact al unei părţi va avea mijloacele de a coresponda cu punctul de contact al unei alte părţi potrivit unei proceduri accelerate.
b) Dacă punctul de contact desemnat de către o parte nu va depinde de autorita-
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tea sau de autorităţile acestei părţi responsabile de asistenţa reciprocă internaţională
sau de extrădare, punctul de contact va veghea să poată acţiona în coordonare cu
această sau aceste autorităţi, potrivit unei proceduri accelerate.
3. Fiecare Parte va întreprinde măsurile necesare pentru a dispune de un personal specializat şi echipat corespunzător pentru facilitarea funcţionării reţelei.

Capitolul IV
Clauze finale
Articolul 36
Semnarea şi intrarea în vigoare
1. Prezenta Convenţie va fi deschisă spre semnare statelor-membre ale Consiliului Europei şi statelor-membre care au participat la elaborarea sa.
2. Prezenta Convenţie va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.
3. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data la care 5 state, cuprinzând cel puţin 3 statemembre ale Consiliului Europei, îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate
prin Convenţie, în conformitate cu dispoziţiile paragrafelor 1 şi 2.
4. Pentru oricare stat semnatar care îşi va exprima ulterior consimţământul de a
fi legat prin prezenta Convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care
urmează expirării unei perioade de 3 luni după data exprimării consimţământului
său de a fi legat prin prezenta Convenţie, în conformitate cu dispoziţiile paragrafelor
1 şi 2.
Articolul 37
Aderarea la Convenţie
1. După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, după consultarea Statelor Contractante la Convenţie şi după obţinerea acordului unanim, vor putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei,
care nu a participat la elaborarea sa, să adere la prezenta Convenţie. Decizia va fi
luată cu majoritatea prevăzută la art. 20 d) din Statutul Consiliului Europei şi cu
unanimitatea reprezentanţilor Statelor Contractante care au dreptul să facă parte din
Comitetul de Miniştri.
2. Pentru orice stat care a aderat la prezenta Convenţie, în conformitate cu paragraful 1 sus-mentionat, Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentului de aderare
la Secretarul General al Consiliului Europei.
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Articolul 38
Aplicarea teritorială
1. În momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, oricare stat va putea desemna teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta Convenţie.
2. În orice moment următor, prin declaraţie adresată Secretarului General al
Consiliului Europei, oricare stat va putea lărgi aplicarea prezentei la convenţii la oricare alt teritoriu desemnat în declaraţie. Convenţia va intra în vigoare cu privire la
acest teritoriu în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la
data primirii declaraţiei de către Secretarul General.
3. Orice declaraţie formulată cu aplicarea celor două paragrafe precedente va
putea fi retrasă, cu privire la orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va intra în
vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data
primirii notificării menţionate de către Secretarul General.
Articolul 39
Efectele Convenţiei
1. Scopul prezentei Convenţii este de a completa tratatele sau acordurile
multilaterale ori bilaterale aplicabile, existente între părţi, inclusiv dispoziţiile:
– Convenţiei europene de extrădare, deschisă spre semnare la 13 decembrie 1957,
la Paris (STE nr. 24);
– Convenţiei europene de asistenţă judiciară în materie penală, deschisă spre
semnare la 20 aprilie 1959, la Strasbourg (STE nr. 30);
– Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistentă judiciară în materie
penală, deschis spre semnare la 17 martie 1978, la Strasbourg (STE nr. 99).
2. Dacă două sau mai multe părţi au încheiat deja un acord ori un tratat referitor
la domeniile cuprinse în prezenta Convenţie sau dacă şi-au stabilit în alt mod relaţiile privind aceste subiecte ori dacă o vor face în viitor, acestea vor avea, de asemenea,
dreptul de a aplica acordul sau tratatul menţionat ori de a-şi stabili relaţiile în consecinţă, în locul prezentei Convenţii. Totuşi, în cazul în care părţile îşi vor stabili relaţiile privind domeniile care fac obiectul prezentei Convenţii într-un mod diferit decât
cel prevăzut, acestea o vor face într-un mod care să nu fie incompatibil cu obiectivele
şi principiile convenţiei.
3. Nici o prevedere a prezentei Convenţii nu va afecta alte drepturi, restricţii,
obligaţii şi responsabilităţi ale unei părţi.
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Articolul 40
Declaraţii
Prin declaraţie scrisă adresată Secretarului General al Consiliului Europei în
momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, orice stat va putea să declare că se foloseste de dreptul de a
solicita unul sau mai multe elemente suplimentare, precum cele prevăzute la art. 2,
3, art. 6 paragraful 1 subparagraful b), art. 7, art. 9 paragraful 3 si art. 27 paragraful
9 subparagraful e).
Articolul 41
Clauza federală
1. Un stat federal îşi va putea rezerva dreptul de a onora obligaţiile cuprinse în
Capitolul II în măsura în care acestea vor fi compatibile cu principiile fundamentale
care guvernează relaţiile dintre guvernul său central şi statele constitutive sau alte
entităţi teritoriale analoage, cu condiţia ca acesta să fie în măsură de a coopera în
baza Capitolului III.
2. Atunci când acesta va formula o rezervă prevăzută la paragraful 1, un stat
federal nu se va putea folosi de termenii unei astfel de rezerve pentru a elimina sau
a diminua substanţial obligaţiile sale în baza Capitolului II. În orice caz, acesta va
folosi mijloace lărgite şi efective care vor permite aplicarea măsurilor prevăzute în
capitolul menţionat.
3. În ceea ce priveşte dispoziţiile acestei Convenţii, a căror aplicare ţine de competenţa legislativă a fiecărui stat constitutiv sau a altor entităţi teritoriale analoage
care, în baza sistemului constituţional al federaţiei, nu sunt obligate să ia măsuri legislative, guvernul federal va aduce la cunostinţă autorităţilor competente ale statelor
constitutive dispoziţiile menţionate, împreună cu avizul său favorabil, încurajândule să adopte măsurile potrivite pentru aplicarea lor.
Articolul 42
Rezervele
Prin notificare scrisă adresată Secretarului General al Consiliului Europei, în
momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, orice stat va putea declara că se foloseşte de rezerva sau
rezervele prevăzute la art. 4 paragraful 2, art. 6 paragraful 3, art. 9 paragraful 4, art.
10 paragraful 3, art. 11 paragraful 3, art. 14 paragraful 3, art. 22 paragraful 2, art. 29
paragraful 4 si la art. 41 paragraful 1. Nici o altă rezervă nu va putea fi formulată.
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Articolul 43
Statutul şi retragerea rezervelor
1. O Parte care a formulat o rezervă în conformitate cu art. 42 o va putea retrage
în totalitate sau în parte prin notificare adresată Secretarului General al Consiliului
Europei. Această retragere va intra în vigoare la data primirii de către Secretarul
General a notificării menţionate. Dacă notificarea va indica faptul că retragerea unei
rezerve trebuie să intre în vigoare la o dată precisă şi dacă această dată va fi ulterioară
celei la care Secretarul General va primi notificarea, retragerea va intra în vigoare la
această dată ulterioară.
2. O Parte care a formulat o rezervă, precum cele menţionate la art. 42, va retrage
această rezervă, în totalitate sau în parte, de îndată ce împrejurările o permit.
3. Secretarul General al Consiliului Europei va putea solicita periodic părţilor
care au formulat una sau mai multe rezerve dintre cele mentionate la art. 42 informaţii cu privire la aspectele retragerii lor.
Articolul 44
Amendamente
1. La prezenta Convenţie vor putea fi propuse amendamente de către fiecare parte, iar acestea vor fi comunicate de către Secretarul General al Consiliului Europei
statelor-membre ale Consiliului Europei, statelor-nemembre care au participat la
elaborarea prezentei Convenţii, precum şi oricărui stat care a aderat sau care a fost
invitat să adere, în conformitate cu dispoziţiile art. 37.
2. Orice amendament propus de către o parte va fi comunicat Comitetului European pentru Probleme Criminale (CDPC), care va prezenta avizul său Comitetului
de Miniştri cu privire la amendamentul menţionat.
3. Comitetul de Miniştri va examina amendamentul propus şi avizul prezentat
de către CDPC şi, după consultarea statelor-nemembre care sunt părţi la prezenta
Convenţie, va putea adopta amendamentul.
4. Textul oricărui amendament adoptat de către Comitetul de Miniştri în conformitate cu paragraful 3 al prezentului articol va fi comunicat părţilor pentru acceptare.
5. Orice amendament adoptat în conformitate cu paragraful 3 al prezentului articol va intra în vigoare în a treizecea zi după ce toate părţile l-au informat pe Secretarul General cu privire la acceptarea lor.
Articolul 45
Rezolvarea diferendelor
1. CDPC va fi informat permanent cu privire la interpretarea şi aplicarea prezentei Convenţii.
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2. În cazul diferendelor între părţi cu privire la interpretarea şi aplicarea prezentei Convenţii, părţile se vor strădui să ajungă la o rezolvare a acestuia prin negociere
sau prin orice alt mijloc paşnic pe care îl vor alege, inclusiv prin prezentarea diferendului CDPC, unui tribunal arbitrar care va lua decizii ce vor lega părţile sau Curţii
Internaţionale de Justiţie, potrivit unui acord între părţile implicate.
Articolul 46
Reuniunea părţilor
1. Părţile se vor reuni periodic, dacă va fi nevoie, în vederea facilitării:
a) utilizării şi aplicării efective a prezentei Convenţii, inclusiv identificării oricărei probleme în domeniu, precum şi efectelor oricărei declaraţii sau rezerve
făcute în conformitate cu prezenta Convenţie;
b) schimbului de informaţii cu privire la noutăţile juridice, politice sau tehnice
importante în domeniul criminalităţii informatice şi strângerii dovezilor în
formă electronică;
c) examinării eventualităţii de a completa sau de a amenda Convenţia.
2. CDPC va fi ţinut periodic la curent cu privire la rezultatul reuniunilor internaţionale menţionate la paragraful 1.
3. CDPC va facilita, dacă va fi nevoie, întâlnirile menţionate la paragraful 1 şi va
adopta măsurile necesare pentru a ajuta părţile în efortul lor care vizează completarea sau amendarea Convenţiei. La expirarea unui termen de 3 ani, începând de la
data intrării în vigoare a prezentei Convenţii, cel mai târziu, CDPC va proceda, în
cooperare cu părţile, la reexaminarea tuturor dispoziţiilor Convenţiei şi va propune,
dacă este cazul, amendamentele potrivite.
4. Cu excepţia cazului în care Consiliul Europei le va suporta, cheltuielile ocazionate de aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 vor fi suportate de către părţi în maniera pe care acestea o vor alege.
5. Părţile vor fi asistate în exercitarea funcţiilor care decurg din prezentul articol
de către Secretariatul Consiliului Europei.
Articolul 47
Denunţarea
1. Orice Parte va putea, în orice moment, să denunţe prezenta Convenţie printr-o
notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei.
2. Denunţarea va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei
perioade de 3 luni după data primirii notificării de către Secretarul General.
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Articolul 48
Notificarea
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica statelor-membre ale Consiliului Europei, statelor-nemembre care au participat la elaborarea prezentei Convenţii, precum şi oricărui stat care a aderat sau care a fost invitat să adere, cu privire la:
a) orice semnare;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei Convenţii, în conformitate cu art.
36 şi 37;
d) orice declaraţie făcută în aplicarea art. 40 sau orice rezervă făcută în aplicarea
art. 42;
e) orice alt act, notificare sau comunicare ce are legătură cu prezenta Convenţie.
În acest sens, subsemnaţii, autorizaţi pe deplin în acest scop, au semnat prezenta
Convenţie.
Adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în Arhivele
Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite fiecăruia
dintre statele-membre ale Consiliului Europei, statelor-nemembre care au participat
la elaborarea Convenţiei, precum şi oricărui stat invitat să adere o copie certificată
conformă cu originalul.
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33. PROTOCOLUL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA CONSILIULUI
EUROPEI PRIVIND CRIMINALITATEA INFORMATICĂ,
REFERITOR LA INCRIMINAREA ACTELOR DE NATURĂ
RASISTĂ ŞI XENOFOBĂ COMISE PRIN INTERMEDIUL
SISTEMELOR INFORMATICE
Adoptat la: Strasbourg, 28 ianuarie 2003.
Ratificat prin: Legea Parlamentului RM nr. 302 din 22 decembrie 2016.
În vigoare pentru RM: din 1 iulie 2017.
Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state participante la Convenţia
privind criminalitatea informatică, deschisă spre semnare la Budapesta, la data de 23
noiembrie 2002, semnatare ale prezentului Protocol,
Luând în considerare că scopul Consiliului Europei este acela de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi;
Amintind că toate fiinţele umane sunt născute libere şi egale în demnitate şi în
drepturi;
Subliniind necesitatea garantării unei aplicări exhaustive şi eficiente a tuturor
drepturilor omului, fără diferenţiere sau discriminare, astfel cum sunt stipulate în
instrumentele europene şi în alte instrumente internaţionale;
Convinse că faptele de natură rasistă şi xenofobă constituie o violare a drepturilor omului şi o ameninţare pentru statul de drept şi stabilitatea democratică;
Considerând că dreptul naţional şi dreptul internaţional necesită reglementarea
unor răspunsuri legale adecvate la propaganda de natură rasistă şi xenofobă săvârşită
prin intermediul sistemelor informatice;
Conştiente că propaganda acestor fapte este deseori încriminată de legislaţiile
naţionale;
Având în vedere Convenţia privind criminalitatea informatică, care prevede mijloace flexibile şi moderne de cooperare internaţională şi convinse de necesitatea de
a armoniza dispoziţiile de drept substanţial privind lupta împotriva propagandei rasiste şi xenofobe;
Conştiente că sistemele informatice oferă un mijloc fără precedent de facilitare a
libertăţii de exprimare şi comunicare în lumea întreagă;
Recunoscând faptul că libertatea de exprimare constituie unul din principiile
fundamentale ale unei societăţi democratice şi că aceasta constituie una din condiţiile esenţiale ale progresului acesteia şi dezvoltării fiecărei fiinţe umane;
Preocupate, totodată, de riscul că aceste sisteme informatice să fie utilizate cu
rea-credinţă sau de o manieră abuzivă pentru difuzarea unei propagande rasiste şi
xenofobe;
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Convinse de necesitatea asigurării unui bun echilibru între libertatea de exprimare şi o luptă eficientă împotriva faptelor de natură rasistă şi xenofobă;
Recunoscând că acest Protocol nu aduce atingere principiilor stabilite în dreptul
intern privind libertatea de exprimare;
Ţinând cont de instrumentele juridice internaţionale adecvate în acest domeniu,
în special, de Convenţia pentru Protecţia Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale şi de Protocolul nr.12 al acesteia privind interzicerea generală a discriminării, de Convenţiile Consiliului Europei existente privind cooperarea în materie
penală, în special, de Convenţia privind criminalitatea informatică, Convenţia internaţională a Naţiunilor Unite asupra eliminării tuturor formelor de discriminare
rasială din 21 decembrie 1965, Acţiunea comună a Uniunii Europene din 15 iulie
1996 adoptată de Consiliu în temeiul Articolului K.3 al Tratatului asupra Uniunii
Europene referitoare la acţiunea împotriva rasismului şi xenofobiei;
Salutând recentele iniţiative pentru o mai bună înţelegere şi cooperare, la nivel
internaţional, în scopul luptei împotriva criminalităţii informatice şi a luptei împotriva rasismului şi xenofobiei;
Având în vedere Planul de acţiune adoptat de şefii de stat şi guvern din cadrul
Consiliului Europei cu ocazia celui de-al doilea Summit (Strasbourg, 10-11 octombrie 1997) de a identifica răspunsurile comune la dezvoltarea noilor tehnologii, care
să aibă la bază standardele şi valorile Consiliului Europei,
Au convenit următoarele:

Capitolul I
Dispoziţii comune
Articolul 1
Scop
Scopul prezentului Protocol este de a completa, pentru Părţile participante la
Protocol, dispoziţiile Convenţiei privind criminalitatea informatică, deschisă spre
semnare la Budapesta, la data de 23 noiembrie 2001 (denumită în continuare „Convenţia”), privind incriminarea faptelor de natură rasistă şi xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice.
Articolul 2
Definiţii
1. În sensul prezentului Protocol, expresia „material rasist şi xenofob” înseamnă
orice material scris, orice imagine sau orice altă reprezentare de idei sau teorii care
susţine, încurajează sau incită la ură, discriminare sau violenţă împotriva oricărei
persoane sau unui grup de persoane, pe considerente de rasă, culoare, ascendenţă
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sau origine naţională sau etnică, precum şi religie, dacă este folosit ca pretext pentru
oricare dintre aceşti factori.
2. Expresiile şi termenii folosiţi în acest Protocol sunt interpretaţi în aceeaşi manieră în care sunt interpretaţi în temeiul Convenţiei.

Capitolul II
Măsuri care trebuie luate la nivel naţional
Articolul 3
Distribuirea materialelor rasiste şi xenofobe
prin intermediul sistemelor informatice
1. Fiecare Parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri considerate necesare
pentru a incrimina ca infracţiuni, potrivit dreptului său intern, atunci când sunt
comise cu intenţie şi fără drept, următoarele fapte: distribuirea sau alte forme de punere la dispoziţia publicului, prin intermediul unui sistem informatic, a materialelor
rasiste şi xenofobe.
2. O Parte îşi poate rezerva dreptul de a nu prevedea răspunderea penală pentru
faptele prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol, atunci când materialul aşa
cum este definit la articolul 2, paragraful 1, susţine, încurajează sau incită la o discriminare care nu este asociată urii sau violenţei, cu condiţia ca alte metode eficiente de
răspuns să fie disponibile.
3. Fără a prejudicia dispoziţiile paragrafului 2 al prezentului articol, o Parte îşi
poate rezerva dreptul de a nu aplica paragraful 1, în cazul discriminărilor pentru
care aceasta nu poate prevedea, ca urmare a principiilor stabilite în ordinea sa juridică internă referitoare la libertatea de exprimare, măsurile eficiente de răspuns
prevăzute la paragraful 2.
Articolul 4
Ameninţarea bazată pe o motivaţie rasistă şi xenofobă
Fiecare Parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri considerate necesare pentru a incrimina ca infracţiuni, potrivit dreptului său intern, atunci când sunt comise cu intenţie şi fără drept, următoarele fapte: ameninţarea, prin intermediul unui
sistem informatic, cu săvârşirea unei infracţiuni grave, astfel cum este definită în
dreptul intern, i. unor persoane pentru motivul apartenenţei la grup care se identifică prin rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională sau etnică, precum şi religie,
dacă este folosită ca pretext pentru oricare dintre factori, sau ii. unui grup de persoane care se distinge prin una din aceste caracteristici.
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Articolul 5
Insulta având la bază o motivaţie rasistă şi xenofobă
1. Fiecare Parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri considerate necesare
pentru a incrimina ca infracţiuni, potrivit dreptului său intern, atunci când sunt
comise cu intenţie şi fără drept, următoarele fapte:
Insultarea în public, prin intermediul unui sistem informatic, i. unor persoane,
pe motivul apartenenţei la un grup care se identifică prin rasă, culoare, ascendenţă
sau origine naţională sau etnică, precum şi religie, dacă este folosită ca pretext pentru
oricare dintre aceşti factori, sau ii. unui grup de persoane care se distinge prin una
din aceste caracteristici.
2. O Parte poate:
a) fie să ceară ca infracţiunea prevăzută la paragraful 1 al prezentului articol să
aibă ca efect expunerea la ură, dispreţ sau ridicol a persoanei sau grupului de persoane menţionat la paragraful 1;
b) fie să-şi rezerve dreptul de a nu aplica, în totalitate sau în parte, paragraful 1
al prezentului articol.
Articolul 6
Negarea, minimalizarea grosolană, aprobarea sau justificarea
genocidului sau a crimelor împotriva umanităţii
1. Fiecare Parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri considerate necesare
pentru a incrimina ca infracţiuni, potrivit dreptului său intern, atunci când sunt
comise cu intenţie şi fără drept, următoarele fapte: distribuirea sau alte forme de punere la dispoziţia publicului, prin intermediul unui sistem informatic, a materialelor
ce neagă, minimalizează în mod grosolan, aprobă sau justifică actele constitutive ale
genocidului sau ale crimelor împotriva umanităţii, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă şi obligatorie a
Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8
august 1945, sau a oricărui alt tribunal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror competenţă a fost recunoscută de către acea parte.
2. O Parte poate:
a) fie să prevadă că negarea sau minimalizarea grosolană, prevăzute la paragraful
1 al prezentului articol, au fost comise cu intenţia de a incita la ură, discriminare
sau violenţă împotriva unei persoane sau grup de persoane, pe considerente de rasă,
culoare, ascendenţă sau origine naţională sau etnică, precum şi religie, dacă este folosită ca pretext pentru oricare dintre factori;
b) fie să-şi rezerve dreptul de a nu aplica, în totalitate sau în parte, paragraful 1
al prezentului articol.
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Articolul 7
Complicitatea
Fiecare Parte adoptă măsurile legislative şi de altă natură care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului intern, când este comisă
în mod intenţionat şi fără drept, complicitatea sau instigarea la comiterea oricăreia
dintre infracţiunile prevăzute de prezentul Protocol, cu intenţia ca o asemenea infracţiune să fie comisă.

Capitolul III
Relaţiile dintre Convenţie şi acest Protocol
Articolul 8
Relaţiile dintre Convenţie şi acest Protocol
1. Articolele 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 şi 46 din Convenţie se aplică, mutatis mutandis, acestui Protocol.
2. Părţile extind aria de aplicare a măsurilor definite la articolele 14 până la 21 şi
23 până la 35 din Convenţie, articolelor 2 până la 7 din acest Protocol.

Capitolul IV
Dispoziţii finale
Articolul 9
Exprimarea consimţământului de a deveni parte
1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare statelor semnatare ale Convenţiei
privind criminalitatea informatică, care-şi pot exprima consimţământul să devină
Parte prin:
a) semnarea fără rezerve de ratificare, acceptare sau aprobare, sau
b) semnarea sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare,
acceptare sau aprobare.
2. Un stat nu poate semna prezentul Protocol fără rezerva ratificării, acceptării
sau aprobării, nici nu poate depune un instrument de ratificare, acceptare sau aprobare decât dacă a depus sau depune simultan un instrument de ratificare, acceptare
sau aprobare al Convenţiei.
3. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare sunt depuse la Secretarul
General al Consiliului Europei.
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Articolul 10
Intrarea în vigoare
1. Prezentul Protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării
unei perioade de 3 luni de la data la care cinci state şi-au exprimat consimţământul
de a deveni Parte la Protocol în conformitate cu prevederile articolului 9.
2. Pentru orice stat care îşi va exprima ulterior consimţământul de a deveni Parte
la Protocol, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei
perioade de trei luni de la data semnării sale, fără rezerva ratificării, acceptării sau
aprobării sau depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare.
Articolul 11
Aderarea
1. După intrarea în vigoare a prezentului Protocol, orice Stat care a aderat la Convenţia privind criminalitatea informatică va putea adera, de asemenea, la Protocol.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea la Secretarul General al Consiliului
Europei a unui instrument de aderare care va produce efecte începând din prima
zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni după data depunerii sale.
Articolul 12
Rezerve şi declaraţii
1. Rezervele şi declaraţiile formulate de către o Parte privind o dispoziţie a Convenţiei se vor aplica şi prezentului Protocol, cu excepţia cazului în care Partea declară
altfel în momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare.
2. Printr-o notificare scrisă adresată Secretarului General al Consiliului Europei, orice Parte poate, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului de
ratificare, acceptare, aprobare sau aderare să declare că se prevalează de dreptul de
a formula rezerva(ele) prevăzute de articolele 3, 5 şi 6 al prezentului Protocol. Totodată, o Parte, în ceea ce priveşte prevederile prezentului Protocol, se poate prevala
de rezerva(ele) prevăzute de articolul 22, paragraful 2 şi articolul 41, paragraful 1 al
Convenţiei, indiferent de modul de implementare de către acea Parte a Convenţiei.
Nici o altă rezervă nu poate fi făcută.
3. Printr-o notificare scrisă adresată Secretarului General al Consiliului Europei,
orice Stat poate, în momentul semnării sau depunerii instrumentului de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare să declare că se prevalează de posibilitatea de a prevedea elemente suplimentare, astfel cum prevăd articolul 5, paragraful 2.a şi articolul
6, paragraful 2.a din prezentul Protocol.
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Articolul 13
Statutul şi retragerea rezervelor
1. O Parte care a formulat o rezervă în conformitate cu articolul 12 o va putea
retrage în totalitate sau în parte de îndată ce împrejurările o permit. Această retragere va intra în vigoare de la data primirii notificării adresate Secretarului General
al Consiliului Europei. Dacă notificarea prevede că retragerea rezervei va intra în
vigoare la o dată precizată în aceasta şi această dată este ulterioară datei la care notificarea a fost primită de Secretarul General, retragerea va intra în vigoare la acea dată.
2. Secretarul General poate solicita periodic Părţilor care au făcut una sau mai
multe rezerve, în conformitate cu articolul 12, să ia în considerare retragerea acestora.
Articolul 14
Aplicare teritorială
1. Orice Parte poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să specifice teritoriul sau
teritoriile pe care se va aplica prezentul Protocol.
2. Orice Parte poate, ulterior, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al
Consiliului Europei, să extindă aplicarea acestui Protocol asupra oricărui alt teritoriu
specificat în declaraţie. În privinţa acestui teritoriu, Protocolul va intra în vigoare în
prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data primirii
declaraţiei de către Secretarul General.
3. Orice declaraţie făcută în aplicarea celor două paragrafe precedente poate fi
retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu specificat în această declaraţie, printr-o
notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va intra
în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la
data primirii notificării respective de către Secretarul General.
Articolul 15
Denunţarea
1. În orice moment, orice Parte poate denunţa prezentul Protocol, prin notificare
adresată Secretarul General al Consiliului Europei.
2. Denunţarea va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei
perioade de trei luni de la data primirii notificării de către Secretarul General.
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Articolul 16
Notificarea
Secretarul General al Consiliului Europei notifică Statele-membre ale Consiliului Europei sau Statele nemembre care au luat parte la elaborarea prezentului Protocol, precum şi orice Stat care a aderat la acesta sau a fost invitat să adere la acesta, în
privinţa următoarelor:
a) orice semnare;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a acestui Protocol în conformitate cu articolele
9, 10 şi 11;
d) orice alt act, notificare sau comunicare care au legătură cu prezentul Protocol.
Drept care, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi în acest scop, au semnat prezentul
Protocol.
Întocmit la Strasbourg, la data de 28 ianuarie 2003, în limbile engleză şi franceză,
ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în Arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite o copie certificată conformă cu originalul fiecăruia dintre Statele-membre ale Consiliului
Europei, Statelor nemembre, care au luat parte la elaborarea prezentului Protocol şi
oricărui stat care a fost invitat să adere la acesta.
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34. CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND
PREVENIREA TERORISMULUI
Adoptată la: Varşovia, 16 mai 2005.
Ratificată prin: Legea Parlamentului RM nr.51-XVI din 7 martie 2008.
În vigoare pentru RM: din 1 septembrie 2008.
Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei
Convenţii,
Considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o unitate mai mare
între membrii săi,
Recunoscând interesul de a intensifica cooperarea cu celelalte state părţi la prezenta Convenţie;
Dorind a lua măsuri eficiente pentru prevenirea terorismului şi pentru a face
faţă, în special, provocării publice la comiterea de infracţiuni de terorism, precum şi
recrutării şi antrenării pentru terorism;
Conştiente de îngrijorarea profundă determinată de creşterea infracţiunilor de
terorism şi a ameninţării pe care o reprezintă terorismul;
Conştiente de situaţia precară cu care se confruntă persoanele care suferă din
cauza terorismului şi reafirmând, în acest context, profunda lor solidaritate cu victimele terorismului şi cu familiile acestora;
Recunoscând faptul că infracţiunile de terorism şi infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie, indiferent de autorii lor, nu sunt în niciun caz justificate prin consideraţii de natură politică, filozofică, ideologică, rasială, etnică, religioasă sau de orice
altă natură similară şi amintind obligaţia tuturor părţilor de a preveni asemenea infracţiuni şi, dacă acestea nu au putut fi prevenite, de a le cerceta şi de a se asigura că
sunt sancţionate cu pedepse care ţin cont de gravitatea lor;
Amintind necesitatea de a considera lupta împotriva terorismului şi reafirmând
faptul că toate măsurile luate pentru prevenirea sau reprimarea infracţiunilor de terorism trebuie să respecte statul de drept şi valorile democratice, drepturile omului
şi libertăţile fundamentale, precum şi alte prevederi ale dreptului internaţional şi
inclusiv ale dreptului internaţional umanitar, atunci când acesta este aplicabil;
Recunoscând că prezenta Convenţie nu afectează principiile stabilite privind libertatea de expresie şi libertatea de asociere,
Amintind că actele de terorism, prin natura sau contextul acestora, sunt menite
să intimideze grav o populaţie ori să forţeze un guvern sau o organizaţie internaţională să efectueze ori să se abţină de la efectuarea unui anumit act sau să destabilizeze
grav ori să distrugă structurile fundamentale politice, constituţionale, economice
sau sociale ale unei ţări ori ale unei organizaţii internaţionale,
Au convenit următoarele:
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Articolul 1
Terminologie
1. În sensul prezentei Convenţii, prin infracţiune de terorism se înţelege oricare
dintre infracţiunile care intră în sfera de aplicare a unuia dintre tratatele enumerate
în anexa la prezenta Convenţie, aşa cum sunt ele definite în respectivele tratate.
2. Odată cu depunerea instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau
de aderare, un stat care nu este parte la un tratat enumerat în anexă poate declara că, la aplicarea prezentei Convenţii privitor la respectivul Stat Contractant,
se va considera că acel tratat nu figurează în anexă. Declaraţia îşi pierde efectele
de îndată ce tratatul intră în vigoare pentru statul care a dat-o, acesta notificându-l pe Secretarul General al Consiliului Europei cu privire la intrarea în vigoare.
Articolul 2
Obiectiv
Obiectivul prezentei Convenţii este de a intensifica eforturile părţilor pentru prevenirea terorismului şi a efectelor sale negative asupra deplinei respectări a drepturilor omului şi, în special, a dreptului la viaţă, atât prin intermediul unor măsuri ce
trebuie luate la nivel naţional, cât şi în cadrul cooperării internaţionale, ţinându-se
cont de tratatele sau acordurile bilaterale şi multilaterale existente între statele contractante.
Articolul 3
Politici naţionale de prevenire
1. Fiecare parte va lua măsurile adecvate, în deosebi, în domeniul pregătirii autorităţilor care au competenţă în ceea ce priveşte aplicarea legii şi altor organe, precum şi în domeniile educaţiei, culturii, informaţiei, mass-media şi conştientizării
publicului, în vederea prevenirii infracţiunilor de terorism şi a efectelor negative ale
acestora, cu respectarea drepturilor omului şi a obligaţiilor prevăzute, după caz, de
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, de Pactul internaţional privitor la drepturile civile şi politice şi a altor obligaţii
ce ţin de dreptul internaţional.
2. Fiecare parte ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea cooperării între autorităţile sale naţionale în vederea prevenirii infracţiunilor de terorism
şi a efectelor negative ale acestora, între altele prin:
a) schimbul de informaţii;
b) întărirea protecţiei fizice a persoanelor şi infrastructurilor;
c) îmbunătăţirea planurilor de pregătire şi coordonare pentru situaţiile de criză.
3. Fiecare parte promovează toleranţa prin încurajarea dialogului interreligios
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şi intercultural, cu implicarea, dacă este necesar, a organizaţiilor neguvernamentale
şi a altor elemente ale societăţii civile în vederea prevenirii tensiunilor care ar putea
contribui la comiterea de infracţiuni de terorism.
4. Fiecare parte se străduieşte să sensibilizeze publicul cu privire la existenţa,
la cauzele, gravitatea şi ameninţarea reprezentate de infracţiunile de terorism şi de
infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie şi ia în considerare încurajarea publicului de a furniza autorităţilor competente ajutor faptic şi specific ce poate contribui la prevenirea infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor prevăzute de prezenta
Convenţie.
Articolul 4
Cooperarea internaţională în materie de prevenire
Părţile îşi acordă asistenţă şi sprijin, după caz, şi ţinând cont în mod corespunzător de posibilităţile fiecăreia, în vederea îmbunătăţirii capacităţii lor de a preveni
comiterea infracţiunilor de terorism, inclusiv prin schimbul de informaţii şi bune
practici, precum şi prin pregătire şi alte eforturi comune cu caracter preventiv.
Articolul 5
Provocarea publică de a comite o infracţiune de terorism
1. În sensul prezentei Convenţii, provocarea publică de a comite o infracţiune
de terorism înseamnă distribuirea sau punerea la dispoziţie în alt mod a unui mesaj
către public, cu intenţia de a instiga la comiterea unei infracţiuni de terorism, dacă
acest comportament, direct sau indirect, creează un pericol ca una sau mai multe
dintre aceste infracţiuni să fie comise.
2. Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, provocarea la comiterea unei infracţiuni de terorism, aşa
cum a fost definită la paragraful 1, atunci când a fost comisă cu intenţie.
Articolul 6
Recrutarea pentru terorism
1. În sensul prezentei Convenţii, recrutarea pentru terorism înseamnă solicitarea
ca o altă persoană să comită o infracţiune de terorism sau să participe la comiterea
unei infracţiuni de terorism ori să se alăture unei asociaţii sau unui grup, cu scopul
de a contribui la comiterea uneia ori mai multor infracţiuni de terorism de către acea
asociaţie sau acel grup.
2. Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, recrutarea pentru terorism, aşa cum a fost definită la paragraful 1, atunci când a fost comisă cu intenţie.
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Articolul 7
Pregătirea pentru terorism
1. În sensul prezentei Convenţii, pregătirea pentru terorism înseamnă furnizarea
de instrucţiuni cu privire la fabricarea sau folosirea explozibililor, a armelor de foc
ori a altor arme sau substanţe nocive ori periculoase sau cu privire la alte metode ori
tehnici specifice, cu scopul de a comite o infracţiune de terorism sau de a contribui
la comiterea acesteia, având cunoştinţă de faptul că pregătirea efectuată este menită
să servească acestui scop.
2. Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, pregătirea pentru terorism, aşa cum a fost definită la paragraful 1, atunci când a fost comisă cu intenţie.
Articolul 8
Lipsa relevanţei consumării infracţiunii de terorism
Pentru ca un act să constituie infracţiune, în sensul art. 5-7, nu este necesar ca o
infracţiune de terorism să se fi consumat.
Articolul 9
Infracţiuni conexe
1. Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern:
a) participarea în calitate de complice la comiterea unei infracţiuni prevăzute la
art. 5-7;
b) organizarea comiterii unei infracţiuni în sensul art. 5-7 sau faptul de a ordona
altor persoane să o comită;
c) participarea la comiterea uneia sau mai multora dintre infracţiunile prevăzute
la art. 5-7 de către un grup de persoane care acţionează într-un scop comun. Această
contribuţie trebuie să fie intenţionată şi trebuie:
i. să fie menită să faciliteze activitatea criminală a grupului sau să servească scopului criminal al grupului, dacă această activitate ori acest scop implică comiterea unei infracţiuni prevăzute la art. 5-7; sau
ii. să fie făcută ştiindu-se că grupul intenţionează să comită o infracţiune prevăzută la art. 5-7.
2. Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a prevedea ca infracţiune, în cadrul şi în conformitate cu dreptul său intern, tentativa de comitere a unei infracţiuni
prevăzute la art. 6 şi 7.
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Articolul 10
Răspunderea persoanelor juridice
1. Fiecare parte adoptă măsurile necesare, conform principiilor sale juridice,
pentru stabilirea răspunderii persoanelor juridice pentru participarea la infracţiunile prevăzute la art. 5-7 şi 9.
2. Sub rezerva principiilor juridice ale fiecărui Stat Contractant, răspunderea
persoanelor juridice poate fi penală, civilă sau administrativă.
3. Această răspundere nu aduce atingere răspunderii penale a persoanelor fizice
care au comis infracţiunile.
Articolul 11
Sancţiuni şi măsuri
1. Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru ca infracţiunile prevăzute la art.
5-7 şi 9 să fie pedepsite cu pedepse efective, proporţionale şi descurajatoare.
2. Orice condamnare definitivă anterioară, pronunţată într-un stat străin pentru
infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie, poate, în măsura permisă de dreptul
intern, să fie luată în considerare la pronunţarea hotărârii în conformitate cu dreptul
intern.
3. Fiecare parte veghează ca persoanele juridice găsite responsabile conform art.
10 să facă obiectul unor sancţiuni efective, proporţionale şi descurajatoare, de natură
penală sau nu, şi inclusiv unor sancţiuni pecuniare.
Articolul 12
Condiţii şi garanţii
1. Fiecare parte trebuie să se asigure că stabilirea, implementarea şi incriminarea
faptelor prevăzute la art. 5-7 şi 9 se realizează cu respectarea obligaţiilor în materia
drepturilor omului, în special, a dreptului la libertatea de exprimare, libertatea de
asociere şi libertatea religioasă, aşa cum sunt ele prevăzute, după caz, în Convenţia
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, şi a altor obligaţii ce decurg din
dreptul internaţional.
2. Stabilirea, implementarea şi incriminarea faptelor prevăzute la art. 5-7 şi 9
trebuie să respecte principiul proporţionalităţii, în ceea ce priveşte scopurile legitime
urmărite şi necesitatea acestora într-o societate democratică, şi trebuie să excludă
orice formă de arbitrar, de tratament discriminatoriu sau rasist.
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Articolul 13
Protecţia, despăgubirea şi sprijinirea victimelor terorismului
Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a proteja şi sprijini victimele terorismului comis pe teritoriul propriu. Aceste măsuri pot include, prin intermediul
schemelor naţionale adecvate şi sub rezerva prevederilor din legislaţia internă, printre altele, asistenţă financiară şi despăgubire pentru victimele terorismului şi pentru
rudele lor apropiate.
Articolul 14
Jurisdicţia
1. Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru stabilirea jurisdicţiei sale asupra infracţiunilor prevăzute în prezenta Convenţie:
a) când infracţiunea este comisă pe teritoriul acelei părţi;
b) când infracţiunea este comisă la bordul unei nave sub pavilionul acelei părţi
sau la bordul unei aeronave înmatriculate în acea parte;
c) când infracţiunea este comisă de către un cetăţean al acelei părţi.
2. Fiecare parte îşi poate, de asemenea, stabili competenţa asupra infracţiunilor
prevăzute în prezenta Convenţie şi când:
a) infracţiunea avea drept scop sau a avut ca rezultat comiterea unei infracţiuni
la care se referă art. 1 pe teritoriul său ori împotriva unui cetăţean al său;
b) infracţiunea avea drept scop sau a avut ca rezultat comiterea unei infracţiuni
la care se referă art. 1 împotriva unei instalaţii publice aparţinând acelei părţi,
care se află în străinătate, inclusiv sediile sale diplomatice sau consulare;
c) infracţiunea avea drept scop sau a avut ca rezultat comiterea unei infracţiuni
la care se referă art. 1, în încercarea de a forţa acea parte să efectueze orice act
sau să se abţină de la efectuarea acestuia;
d) infracţiunea este comisă de un apatrid cu reşedinţa obişnuită pe teritoriul
acelei părţi;
e) infracţiunea este comisă la bordul unei aeronave exploatate de guvernul acelei
părţi.
3. Fiecare parte ia măsurile necesare pentru a-şi stabili jurisdicţia asupra infracţiunilor prevăzute de prezenta Convenţie, în cazul în care presupusul făptuitor se află
pe teritoriul său şi nu îl extrădează pe acesta unei părţi a cărei jurisdicţie se bazează
pe o regulă de competenţă care există şi în legislaţia părţii solicitate.
4. Prezenta Convenţie nu exclude nicio jurisdicţie exercitată conform legilor naţionale.
5. Dacă mai multe părţi îşi declară competenţa asupra unei infracţiuni prevăzute
de prezenta Convenţie, părţile implicate se consultă reciproc, dacă este oportun, în
vederea stabilirii părţii care are cea mai potrivită competenţă de urmărire.
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Articolul 15
Obligaţia de a cerceta
1. Dacă are informaţii că este posibil ca autorul sau persoana presupusă a fi săvârşit infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie se află pe teritoriul său, respectiva
parte ia măsurile necesare, conform dreptului său intern, în vederea cercetării faptelor cu privire la care a fost informată.
2. Dacă există circumstanţe care să justifice acest lucru, partea pe teritoriul căreia
se găseşte infractorul sau presupusul infractor ia măsurile corespunzătoare, prevăzute de legislaţia internă, pentru a se informa cu privire la prezenţa acestuia în vederea
urmăririi sau extrădării.
3. Orice persoană faţă de care se iau măsurile prevăzute la paragraful 2 are dreptul:
a) de a comunica neîntârziat cu cel mai apropiat reprezentant competent al părţii
al cărei cetăţean este sau care este abilitată în alt mod să îi protejeze drepturile
ori, dacă este apatrid, al părţii pe al cărei teritoriu îşi are reşedinţa obişnuită;
b) de a primi vizita unui reprezentant al acestei părţi;
c) de a fi informată cu privire la drepturile sale prevăzute la lit. a) şi b).
4. Drepturile menţionate la paragraful 3 se exercită în conformitate cu legile şi
reglementările părţii pe al cărei teritoriu se află infractorul sau presupusul infractor,
sub rezerva că legile şi reglementările trebuie să permită deplina realizare a scopurilor pentru care aceste drepturi au fost acordate în conformitate cu paragraful 3.
5. Dispoziţiile paragrafelor 3 şi 4 nu afectează dreptul oricărei părţi care îşi declară jurisdicţia, conform art. 14 paragraful 1 lit. b) şi paragraful 2, de a invita Comitetul
Internaţional al Crucii Roşii să comunice cu presupusul infractor şi să îl viziteze.
Articolul 16
Inaplicabilitatea Convenţiei
Prezenta Convenţie nu se aplică, atunci când infracţiunile menţionate la art. 5-7
şi 9 sunt comise pe teritoriul unei singure părţi, iar presupusul autor este cetăţean al
acelei părţi şi se află pe teritoriul acelei părţi, şi nicio altă parte nu are motiv, conform
art. 14 paragraful 1 sau 2, să exercite jurisdicţia, în acele cazuri aplicându-se, totuşi,
prevederile art. 17 şi art. 20-22, dacă este cazul.
Articolul 17
Cooperarea internaţională în materie penală
1. Părţile îşi acordă cea mai largă asistenţă pentru efectuarea urmăririi penale sau îndeplinirea procedurilor penale ori de extrădare referitoare la infracţiunile
prevăzute la art. 5-7 şi 9, inclusiv asistenţă pentru obţinerea probelor de care acestea
dispun şi care sunt necesare pentru îndeplinirea procedurilor respective.
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2. Părţile îndeplinesc obligaţiile prevăzute la paragraful 1 în conformitate cu orice tratate sau acorduri privitoare la asistenţa juridică reciprocă existente între ele. În
lipsa unor asemenea tratate sau acorduri, părţile îşi acordă asistenţă în conformitate
cu dreptul lor intern.
3. Părţile cooperează în cea mai mare măsură posibilă, conform dreptului aplicabil, tratatelor, acordurilor şi aranjamentelor părţii solicitate, în ceea ce priveşte urmărirea sau procedurile penale care au ca obiect infracţiunile pentru care persoanele
juridice pot fi trase la răspundere pe teritoriul părţii solicitate, conform art. 10.
4. Fiecare parte poate examina oportunitatea înfiinţării unor mecanisme suplimentare pentru a face schimb, cu celelalte părţi, de informaţii sau probe necesare
pentru stabilirea răspunderii penale, civile ori administrative, conform art. 10.
Articolul 18
Extrădarea sau urmărirea
1. În cazurile în care este competentă conform art. 14, partea pe teritoriul căreia
se află presupusul făptuitor este obligată, dacă nu extrădează acea persoană, să aducă fără întârziere cauza în faţa autorităţilor competente în vederea urmăririi prin
intermediul unei proceduri conforme cu legile acelei părţi, fără excepţie şi indiferent dacă infracţiunea a fost comisă pe teritoriul său. Aceste autorităţi se pronunţă
în aceleaşi condiţii ca şi pentru orice altă infracţiune gravă, potrivit legilor părţilor
respective.
2. Ori de câte ori legislaţia internă a unei părţi îi permite să extrădeze sau să predea pe unul dintre cetăţenii săi, cu condiţia ca persoana să fie înapoiată acelei părţi
în vederea executării pedepsei impuse în urma procesului ori procedurii pentru care
s-a solicitat extrădarea sau predarea, şi această parte şi partea care a cerut extrădarea
persoanei convin asupra acestei posibilităţi şi asupra altor condiţii pe care le consideră adecvate, această extrădare sau predare condiţionată este suficientă pentru a
stinge obligaţia prevăzută la paragraful 1.
Articolul 19
Extrădarea
1. Infracţiunile prevăzute la art. 5-7 şi 9 se consideră ca fiind incluse drept infracţiuni care dau loc la extrădare în orice tratat privind extrădarea, existent între oricare
dintre părţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei Convenţii. Părţile se angajează
să includă aceste infracţiuni drept infracţiuni care dau loc la extrădare în orice tratat
de extrădare încheiat ulterior între ele.
2. Dacă o parte care condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat primeşte
o cerere de extrădare de la o altă parte cu care nu a încheiat niciun tratat privind
extrădarea, partea solicitată poate alege să considere prezenta Convenţie drept temei
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juridic pentru extrădare în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la art. 5-7 şi 9.
Extrădarea se supune celorlalte condiţii prevăzute de legislaţia părţii solicitate.
3. Părţile care nu condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat recunosc infracţiunile prevăzute la art. 5-7 şi 9 ca fiind infracţiuni care dau loc la extrădare între
ele, sub rezerva condiţiilor prevăzute de legea părţii solicitate.
4. Dacă este necesar, infracţiunile prevăzute la art. 5-7 şi 9 sunt considerate, în
scopul extrădării între părţi, ca şi când ar fi fost comise nu numai în locul unde au
fost comise, ci şi pe teritoriul părţilor care şi-au stabilit competenţa conform art. 14.
5. Dispoziţiile tuturor tratatelor şi acordurilor de extrădare încheiate între părţi
cu privire la infracţiunile prevăzute la art. 5-7 şi 9 se consideră modificate între părţi
în măsura în care sunt incompatibile cu prezenta Convenţie.
Articolul 20
Excluderea clauzei de excepţie politică
1. Niciuna dintre infracţiunile prevăzute la art. 5-7 şi 9 nu va fi considerată, în
scopul extrădării sau asistenţei judiciare reciproce, drept infracţiune politică ori
drept infracţiune conexă cu o infracţiune politică sau drept o infracţiune inspirată de
raţiuni politice. În mod corespunzător, o cerere de extrădare sau de asistenţă judiciară reciprocă care are ca obiect o asemenea infracţiune nu poate fi refuzată numai pe
motiv că are ca obiect o infracţiune politică ori o infracţiune conexă cu o infracţiune
politică sau o infracţiune inspirată de raţiuni politice.
2. Fără a prejudicia aplicarea art. 19-23 din Convenţia privind dreptul tratatelor,
adoptată la Viena, la 23 mai 1969, asupra celorlalte articole ale prezentei Convenţii,
orice stat sau Comunitatea Europeană poate, la momentul semnării ori al depunerii
instrumentului său de ratificare, acceptare sau de aprobare a prezentei Convenţii, să
declare că nu va aplica acest articol referitor la extrădare pentru orice infracţiune
prevăzută în prezenta Convenţie. Partea se angajează să aplice această rezervă de la
caz la caz, printr-o decizie motivată corespunzător.
3. Orice parte îşi poate retrage total sau parţial o rezervă formulată în conformitate cu paragraful 2 prin intermediul unei declaraţii adresate Secretarului General al
Consiliului Europei, care va începe să aibă efect de la data primirii sale.
4. O parte care a formulat o rezervă conform paragrafului 2 nu poate pretinde
aplicarea paragrafului 1 de către nicio altă parte; aceasta poate totuşi, dacă rezerva sa
este parţială sau condiţionată, să pretindă aplicarea acelui articol în măsura în care
l-a acceptat partea însăşi.
5. Rezerva este valabilă pe o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei Convenţii în ceea ce priveşte partea respectivă. Totuşi, rezerva poate fi înnoită
pentru perioade de aceeaşi durată.
6. Cu 12 luni înainte de data expirării rezervei, Secretarul General al Consiliului Europei notifică partea interesată cu privire la expirare. Nu mai târziu de 3 luni
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înainte de expirare, partea notifică Secretarului General al Consiliului Europei că îşi
menţine, modifică sau retrage rezerva. Dacă o parte notifică Secretarului General al
Consiliului Europei că îşi menţine rezerva, va furniza şi o explicaţie a motivelor care
justifică continuarea rezervei. În lipsa notificării de către partea interesată, Secretarul
General al Consiliului Europei informează acea parte că rezerva sa se consideră prelungită automat pe o perioadă de 6 luni. Omisiunea părţii interesate de a-şi notifica
intenţia de menţinere sau de modificare a rezervei înainte de expirarea acelei perioade duce la perimarea rezervei.
7. Dacă o parte nu extrădează o persoană în baza aplicării acestei rezerve, după
primirea unei cereri de la o altă parte, aceasta aduce cauza fără întârziere şi fără
excepţii în faţa autorităţilor competente, în vederea urmăririi, în afară de situaţia în
care părţile solicitantă şi solicitată convin să procedeze altfel. Autorităţile competente, în vederea urmăririi pe teritoriul părţii solicitate, se pronunţă în aceleaşi condiţii
ca şi pentru orice altă infracţiune gravă, potrivit legilor părţii respective. Partea solicitată comunică neîntârziat rezultatul final al procedurii către partea solicitată şi
către Secretarul General al Consiliului Europei, care îl comunică Conferinţei consultative a părţilor, prevăzută la art. 30.
8. Decizia de a refuza cererea de extrădare în baza acestei rezerve se înaintează
cât mai curând părţii solicitante. Dacă nu se pronunţă nicio hotărâre judecătorească
în primă instanţă într-un termen rezonabil pe teritoriul părţii solicitate, conform
paragrafului 7, partea solicitantă poate comunica acest lucru Secretarului General al
Consiliului Europei, care supune chestiunea Conferinţei consultative a părţilor, prevăzută la art. 30. Această conferinţă examinează chestiunea şi emite o opinie asupra
conformităţii refuzului cu prezenta Convenţie şi o depune la Comitetul de Miniştri
în vederea emiterii unei declaraţii asupra acesteia. Când îşi îndeplineşte funcţiile
prevăzute de prezentul paragraf, Comitetul de Miniştri se reuneşte în formula limitată la statele părţi.
Articolul 21
Clauza de discriminare
1. Niciuna dintre dispoziţiile prezentei Convenţii nu va fi interpretată ca impunând obligaţia de a extrăda sau de a acorda asistenţă judiciară reciprocă, dacă partea
solicitată are motive substanţiale să creadă că cererea de extrădare având ca obiect o
infracţiune dintre cele prevăzute la art. 5-7 şi 9 sau de asistenţă judiciară reciprocă
cu privire la asemenea infracţiuni a fost formulată cu scopul de a urmări ori de a pedepsi o persoană pe motive de rasă, religie, naţionalitate, etnie sau opinie politică ori
că, dacă dă curs acestei cereri, situaţia persoanei respective ar fi prejudiciată pentru
oricare dintre aceste motive.
2. Niciuna dintre dispoziţiile prezentei Convenţii nu va fi interpretată ca impunând obligaţia de a extrăda, dacă persoana care face obiectul cererii de extrădare
riscă să fie supusă torturii sau unor tratamente ori pedepse inumane sau degradante.
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3. Niciuna dintre dispoziţiile prezentei Convenţii nu va fi interpretată ca impunând obligaţia de a extrăda, dacă persoana care face obiectul cererii de extrădare
riscă pedeapsa cu moartea sau, când legea părţii solicitate nu permite închisoarea
pe viaţă, închisoarea pe viaţă fără posibilitatea liberării condiţionate, cu excepţia cazului în care tratatele de extrădare aplicabile prevăd că partea solicitată este obligată
să extrădeze dacă partea solicitantă oferă asigurări considerate suficiente de partea
solicitantă că nu se va aplica pedeapsa cu moartea sau, dacă aceasta este aplicată, că
ea nu se va executa ori că persoana respectivă nu va executa închisoare pe viaţă fără
posibilitatea liberării condiţionate.
Articolul 22
Informarea spontană
1. Fără a afecta propriile cercetări sau proceduri, autorităţile competente ale unei
părţi pot transmite, fără cerere prealabilă, autorităţilor competente ale unei alte părţi
informaţii obţinute în cadrul propriilor cercetări, când consideră că dezvăluirea
acestor informaţii ar putea ajuta partea destinatară să iniţieze sau să efectueze urmărirea ori procedurile penale sau ar putea duce la formularea de către acea parte a unei
cereri în baza prezentei Convenţii.
2. Partea care furnizează informaţiile poate impune, conform dreptului său intern, condiţii pentru folosirea acestora de către partea destinatară.
3. Partea destinatară trebuie să se supună acestor condiţii.
4. Totuşi, orice parte poate, în orice moment, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că îşi rezervă dreptul de a nu se
supune condiţiilor impuse de partea furnizoare, conform paragrafului 2, decât dacă
primeşte o notificare prealabilă privind natura informaţiilor ce vor fi furnizate şi este
de acord cu transmiterea lor.
Articolul 23
Semnarea şi intrarea în vigoare
1. Prezenta Convenţie este deschisă spre semnare de către statele-membre ale
Consiliului Europei şi de către statele care nu sunt membre şi care au participat la
elaborarea sa.
2. Prezenta Convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau de aprobare se depun la Secretarul General al Consiliului Europei.
3. Prezenta Convenţie intră în vigoare în prima zi a lunii ce urmează expirării
unui termen de 3 luni de la data la care 6 state, inclusiv cel puţin 4 state-membre ale
Consiliului Europei, şi-au exprimat consimţământul de a se supune prezentei Convenţii, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.
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4. Pentru orice alt stat semnatar care îşi exprimă ulterior consimţământul de a se
supune prezentei Convenţii, aceasta intră în vigoare în prima zi a lunii ce urmează
expirării unui termen de 3 luni de la data la care şi-a exprimat consimţământul de a
se supune prezentei Convenţii, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.
Articolul 24
Aderarea la Convenţie
1. După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, după consultarea şi obţinerea consimţământului unanim al părţilor
la prezenta Convenţie, poate invita orice stat care nu este membru al Consiliului
Europei şi care nu a participat la elaborarea acesteia să adere la prezenta Convenţie.
Decizia se ia de majoritatea prevăzută la art. 20 (d) din Statutul Consiliului Europei
şi cu votul unanim al reprezentanţilor părţilor care au dreptul de a face parte din
Comitetul de Miniştri.
2. Pentru orice stat care aderă la prezenta Convenţie conform paragrafului 1,
aceasta intră în vigoare în prima zi a lunii ce urmează expirării unui termen de 3 luni
de la data depunerii instrumentului de aderare la Secretarul General al Consiliului
Europei.
Articolul 25
Aplicarea teritorială
1. Orice stat sau Comunitate Europeană poate, la momentul semnării sau la cel
al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare, să
specifice teritoriul ori teritoriile pentru care se aplică prezenta Convenţie.
2. Orice parte poate, ulterior, printr-o declaraţie adresată Secretarului General
al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei Convenţii asupra oricărui alt
teritoriu specificat în declaraţie. Pentru acest teritoriu, prezenta Convenţie intră în
vigoare în prima zi a lunii ce urmează expirării unui termen de 3 luni de la data primirii declaraţiei de către Secretarul General al Consiliului Europei.
3. Orice declaraţie făcută conform celor două paragrafe anterioare poate fi retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu specificat în respectiva declaraţie, prin intermediul unei notificări adresate Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea
are efecte în prima zi a lunii ce urmează expirării unui termen de 3 luni de la data
primirii de către Secretarul General al Consiliului Europei a notificării.
Articolul 26
Efectele Convenţiei
1. Prezenta Convenţie completează tratatele sau acordurile multilaterale ori bilaterale aplicabile între părţi, inclusiv prevederile următoarelor tratate ale Consiliului
Europei:
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– Convenţia europeană privind extrădarea, deschisă spre semnare la Paris, la
13 decembrie 1957 (STE nr. 24);
– Convenţia europeană privind asistenţa judiciară în materie penală, deschisă
spre semnare la Strasbourg, la 20 aprilie 1959 (STE nr. 30);
– Convenţia europeană privind suprimarea terorismului, deschisă spre semnare la Strasbourg, la 27 ianuarie 1977 (STE nr. 90);
– Protocolul adiţional la Convenţia europeană privind asistenţa judiciară în
materie penală, deschis spre semnare la Strasbourg, la 17 martie 1978 (STE
nr. 99);
– Cel de-al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind asistenţa
judiciară în materie penală, deschis spre semnare la Strasbourg, la 8 noiembrie 2001 (STE nr. 182);
– Protocolul de modificare a Convenţiei europene privind suprimarea terorismului, deschis spre semnare la Strasbourg, la 15 mai 2003 (STE nr. 190).
2. Dacă două sau mai multe părţi au încheiat deja un acord ori un tratat privitor la
aspectele care fac obiectul prezentei Convenţii sau au stabilit în alt mod relaţiile dintre
ele în aceste chestiuni ori dacă vor face aceasta în viitor, ele vor avea dreptul de a aplica
în mod corespunzător şi acel acord sau tratat. Totuşi, dacă părţile stabilesc relaţiile
dintre ele în ceea ce priveşte chestiunile care fac obiectul prezentei Convenţii întrun alt mod decât cel reglementat de prezenta Convenţie, ele vor face aceasta într-o
manieră care să nu fie incompatibilă cu obiectivele şi principiile prezentei Convenţii.
3. Părţile care sunt membre ale Uniunii Europene vor aplica, în relaţiile reciproce, reglementările Comunităţii şi ale Uniunii Europene în măsura în care există astfel
de reglementări şi sunt aplicabile în situaţia respectivă, fără însă a aduce atingere
obiectului şi scopului prezentei Convenţii şi fără a aduce atingere aplicării în întregime a acesteia în relaţia cu celelalte state.
4. Nicio dispoziţie cuprinsă în prezenta Convenţie nu afectează alte drepturi,
obligaţii şi responsabilităţi ale unei părţi şi ale persoanelor, potrivit dreptului internaţional, inclusiv dreptului internaţional umanitar.
5. Dispoziţiile prezentei Convenţii nu se aplică activităţilor forţelor armate în
timpul unui conflict armat, în sensul dat acestor termeni de dreptul internaţional
umanitar, când acesta este aplicabil, şi nici activităţilor efectuate de forţele armate ale
unui stat în exerciţiul funcţiilor lor oficiale, în măsura în care sunt guvernate de alte
reguli ale dreptului internaţional.
Articolul 27
Modificări ale Convenţiei
1. Modificările la prezenta Convenţie pot fi propuse de orice parte, de Comitetul
de Miniştri al Consiliului Europei sau de Conferinţa consultativă a părţilor.
2. Orice propunere de modificare se comunică părţilor de către Secretarul General al Consiliului Europei.
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3. Mai mult, orice modificare propusă de o parte sau de Comitetul de Miniştri se
comunică Conferinţei consultative a părţilor, care transmite Comitetului de Miniştri
opinia sa cu privire la modificarea propusă.
4. Comitetul de Miniştri examinează modificarea propusă şi orice opinie transmisă de Conferinţa consultativă a părţilor, şi poate aproba modificarea.
5. Textul oricărei modificări aprobate de Comitetul de Miniştri conform paragrafului 4 se înaintează părţilor în vederea acceptării.
6. Orice modificare aprobată în conformitate cu paragraful 4 intră în vigoare în
cea de-a 30-a zi după ce toate părţile l-au informat pe Secretarul General al Consiliului Europei cu privire la acceptarea sa.
Articolul 28
Revizuirea anexei
1. În vederea actualizării listei tratatelor enumerate în anexa la prezenta Convenţie, orice parte sau Comitetul de Miniştri poate propune modificări. Aceste propuneri de modificare se vor referi numai la tratatele universale încheiate în cadrul
sistemului Naţiunilor Unite şi care se ocupă în mod special de terorism şi au intrat în
vigoare. Ele se comunică părţilor de către Secretarul General al Consiliului Europei.
2. După consultarea părţilor care nu sunt membre, Comitetul de Miniştri poate
adopta o modificare propusă cu majoritatea prevăzută la art. 20 (d) din Statutul Consiliului Europei. Modificarea intră în vigoare la expirarea termenului de un an de la
data la care a fost înaintată părţilor. În cadrul acestui termen, orice parte poate notifica Secretarului General al Consiliului Europei cu privire la orice obiecţie împotriva
intrării în vigoare a modificării, pentru partea respectivă.
3. Dacă o treime din numărul părţilor notifică Secretarului General al Consiliului Europei cu privire la o obiecţie împotriva intrării în vigoare a modificării, aceasta
nu intră în vigoare.
4. Dacă mai puţin de o treime din numărul statelor contractante notifică o obiecţie, modificarea intră în vigoare pentru părţile care nu au notificat o obiecţie.
5. Dacă o modificare a intrat în vigoare conform paragrafului 2 şi o parte a notificat o obiecţie la aceasta, modificarea intră în vigoare pentru partea respectivă în
prima zi din luna ce urmează datei la care a notificat acceptarea sa Secretarului General al Consiliului Europei.
Articolul 29
Soluţionarea diferendelor
În cazul unui diferend între părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii, acestea vor căuta să soluţioneze acest diferend prin negocieri sau
prin alte mijloace amiabile alese de ele, inclusiv prin transmiterea diferendului la
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un tribunal arbitral ale cărui decizii vor fi obligatorii pentru părţile respective sau la
Curtea Internaţională de Justiţie, conform unui acord între părţile interesate.
Articolul 30
Conferinţa consultativă a părţilor
1. Părţile se reunesc periodic, cu scopul:
a) de a formula propuneri pentru facilitarea sau îmbunătăţirea folosirii şi implementării efective a prezentei Convenţii, inclusiv cu scopul de a identifica orice probleme din acest domeniu, precum şi efectele oricărei declaraţii făcute
conform prezentei Convenţii;
b) de a elabora opinii privind conformitatea refuzului extrădării, potrivit art. 20
paragraful 8;
c) de a formula propuneri de modificare a prezentei Convenţii conform art. 27;
d) de a formula o opinie asupra oricărei propuneri de modificare a prezentei
Convenţii, transmisă Conferinţei consultative a părţilor în conformitate cu
art. 27 paragraful 3;
e) de a exprima o opinie asupra oricărei chestiuni referitoare la aplicarea prezentei Convenţii şi la facilitarea schimbului de informaţii privind progresele
juridice, politice sau tehnice semnificative.
2. Conferinţa consultativă a părţilor se convoacă de către Secretarul General al
Consiliului Europei.
3. Părţile sunt asistate de Secretariatul Consiliului Europei în exerciţiul funcţiilor
ce decurg din prezentul articol.
Articolul 31
Denunţarea
1. Oricare parte poate, în orice moment, să denunţe prezenta Convenţie prin
intermediul unei notificări adresate Secretarului General al Consiliului Europei.
2. Această denunţare începe să aibă efecte din prima zi a lunii ce urmează expirării unui termen de 3 luni de la data primirii notificării de către Secretarul General
al Consiliului Europei.
Articolul 32
Notificarea
Secretarul General al Consiliului Europei notifică statele-membre ale Consiliului
Europei, statele care nu sunt membre şi care au participat la elaborarea prezentei
Convenţii, precum şi orice stat care a aderat sau a fost invitat să adere la prezenta
Convenţie în legătură cu:
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a) orice semnare;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei Convenţii conform art. 23;
d) orice declaraţie făcută în temeiul art. 1 paragraful 2, art. 22 paragraful 4 şi al
art. 25;
e) orice alt act, notificare sau comunicare privind prezenta Convenţie.
Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în mod corespunzător, am semnat prezenta Convenţie.
Adoptată la Varşovia, la 16 mai 2005, în limbile engleză şi franceză, ambele texte
fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului
Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copii certificate pentru conformitate fiecărui stat-membru al Consiliului Europei, statelor care nu sunt
membre şi care au participat la elaborarea prezentei Convenţii şi oricărui stat invitat
să adere la aceasta.
ANEXĂ la Convenţie
1. Convenţia de la Haga din 16 decembrie 1970 privind reprimarea capturării
ilicite de aeronave.
2. Convenţia privind reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securităţii
aviaţiei civile, încheiată la Montreal, la 23 septembrie 1971.
3. Convenţia cu privire la prevenirea şi reprimarea infracţiunilor comise contra
persoanelor ce se bucură de protecţie internaţională, inclusiv agenţii diplomatici,
adoptată la New York, la 14 decembrie 1973.
4. Convenţia internaţională împotriva luării de ostateci, adoptată la New York, la
17 decembrie 1979.
5. Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptată la Viena,
la 3 martie 1980.
6. Protocolul asupra reprimării actelor ilicite de violenţă în aeroporturi servind
aviaţiei civile internaţionale, încheiat la Montreal, la 24 februarie 1988.
7. Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securităţii
navigaţiei maritime, încheiată la Roma, la 10 martie 1988.
8. Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securităţii
platformelor fixe situate pe platoul continental, încheiat la Roma, la 10 martie 1988.
9. Convenţia internaţională pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozivi,
adoptată la New York, la 15 decembrie 1997.
10. Convenţia internaţională privind reprimarea finanţării terorismului, adoptată la New York, la 9 decembrie 1999.
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35. PROTOCOLUL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA CONSILIULUI
EUROPEI PRIVIND PREVENIREA TERORISMULUI
Adoptat la: Riga, 22 octombrie 2015.
Ratificat prin: legea Parlamentului RM nr.274 din 16 decembrie 2016.
În vigoare pentru RM: din 1 iulie 2017.
Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte părţi la Convenţia Consiliului
Europei privind prevenirea terorismului, semnatare ale prezentului Protocol,
Considerând că scopul Consiliului Europei este să atingă o unitate mai mare
între membrii săi;
Dorind consolidarea în continuare a eforturilor privind prevenirea şi suprimarea
terorismului în toate formele sale, atât în Europa, cât şi la nivel global, respectând, în
acelaşi timp, drepturile omului şi supremaţia legii;
Reamintind drepturile omului şi libertăţile fundamentale proclamate, în special, în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi
protocoalele sale adiţionale, cât şi în Pactul internaţional privind drepturile civile şi
politice;
Exprimând grava îngrijorare cu privire la ameninţarea reprezentată de persoanele care călătoresc peste hotare, în scopul comiterii, contribuirii sau al participării
la infracţiuni teroriste, sau al furnizării sau beneficierii de antrenamente pentru terorism pe teritoriul altui stat;
Având în vedere în acest sens Rezoluţia 2178 (2014) adoptată de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite la şedinţa a 7272-a din 24 septembrie 2014,
în special, paragrafele 4-6, reieşind din care;
Considerând binevenită completarea Convenţiei Consiliului Europei privind
prevenirea terorismului sub anumite aspecte,
Au convenit următoarele:
Articolul 1
Obiectiv
Obiectivul prezentului Protocol este de a completa prevederile Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia, la 16 mai 2005
(în continuare „Convenţia”) sub aspectul incriminării faptelor prevăzute de articolele 2-6 ale prezentului Protocol, intensificând astfel eforturile părţilor pentru prevenirea terorismului şi a efectelor sale negative asupra deplinei respectări a drepturilor
omului, în special, a dreptului la viaţă, atât prin măsuri întreprinse la nivel naţional,
cât şi în cadrul cooperării internaţionale, ţinându-se cont de tratatele şi acordurile
multilaterale sau bilaterale existente aplicabile între părţi.
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Articolul 2
Participarea într-o asociaţie sau grup în scop terorist
1. În sensul prezentului Protocol, „participarea la o asociaţie sau grup în scop
terorist” înseamnă participarea la activităţile unei asociaţii sau unui grup, în scopul
comiterii sau contribuirii la comiterea unei sau mai multor infracţiuni teroriste de
către organizaţie sau grup.
2. Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, participarea la o asociaţie sau grup în scop terorist, aşa
cum este definită la paragraful 1, atunci când a fost comisă cu intenţie.
Articolul 3
Beneficierea de instruire pentru terorism
1. În sensul prezentului Protocol, „beneficierea de instruire pentru terorism” înseamnă beneficierea de instrucţiuni, inclusiv obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi
practice, de la o altă persoană cu privire la fabricarea sau folosirea explozibililor,
armelor de foc sau altor arme sau substanţe nocive sau periculoase, sau cu privire la
alte metode sau tehnici, în scopul comiterii sau contribuirii la comiterea unei infracţiuni teroriste.
2. Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, beneficierea de instruire pentru terorism, aşa cum este
definită la paragraful 1, atunci când a fost comisă cu intenţie.
Articolul 4
Călătoria peste hotare în scop terorist
1. În sensul prezentului Protocol, „călătoria peste hotare în scop terorist” înseamnă călătoria către un stat, care nu este statul de naţionalitate sau reşedinţă al
călătorului, în scopul comiterii, contribuirii sau participării la o infracţiune teroristă,
sau furnizării ori beneficierii de antrenamente pentru terorism.
2. Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, călătoria peste hotare în scop terorist, aşa cum este definită la paragraful 1, realizată de pe teritoriul său sau de către cetăţenii săi, atunci
când a fost comisă cu intenţie. Realizând aceasta, fiecare parte poate stabili condiţii
solicitate de către sau în conformitate cu principiile sale constituţionale.
3. Fiecare parte adoptă, de asemenea, măsurile necesare pentru a prevedea ca
infracţiune în cadrul şi în conformitate cu dreptul său intern, a tentativei de comitere
a unei infracţiuni, după cum este stabilit în cadrul acestui articol.
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Articolul 5
Finanţarea călătoriei peste hotare în scop terorist
1. În sensul prezentului Protocol, „finanţarea călătoriei peste hotare în scop terorist” înseamnă furnizarea sau colectarea, în orice mod, direct sau indirect, a fondurilor care, total sau parţial, înlesnesc călătoria peste hotare a oricărei persoane în scop
terorist, după cum este definită în articolul 4, paragraful 1, al prezentului Protocol,
având cunoştinţă de faptul că fondurile sunt total sau parţial menite să servească
acestui scop.
2. Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, finanţarea călătoriei peste hotare în scop terorist, aşa cum
este definită la paragraful 1, atunci când a fost comisă cu intenţie.
Articolul 6
Organizarea sau facilitarea în alt mod a călătoriei peste hotare în scop terorist
1. În sensul prezentului Protocol, „organizarea sau facilitarea în alt mod a călătoriei peste hotare în scop terorist” înseamnă orice act de organizare sau facilitare,
care sprijină oricare persoană în călătoria peste hotare în scop terorist, aşa cum este
definită în articolul 4, paragraful 1 al prezentului Protocol, având cunoştinţă de faptul că suportul acordat este menit să servească acestui scop.
2. Fiecare Parte adoptă măsurile necesare, pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, organizarea sau facilitarea în alt mod a călătoriei peste
hotare în scop terorist, aşa cum este definită la paragraful 1, atunci când a fost comisă
intenţionat.
Articolul 7
Schimbul de informaţie
1. Fără a prejudicia aplicarea articolul 3, paragraful 2, subparagraful a) al Convenţiei şi în conformitate cu dreptul său intern şi cu obligaţiile internaţionale existente, fiecare Parte va lua măsurile necesare în vederea consolidării schimbului oportun între Părţi de informaţii relevante disponibile privind persoanele care călătoresc
peste hotare în scop terorist, aşa cum este definit în articolul 4. În acest scop, fiecare
Parte va desemna o persoană de contact disponibilă în regim 24 de ore, 7 zile pe
săptămână.
2. O Parte poate alege desemnarea unei persoane de contact deja existente conform paragrafului 1.
3. Persoana de contact a unei Părţi va avea capacitatea să realizeze schimbul de
informaţii cu persoana de contact a unei alte Părţi în regim de urgenţă.
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Articolul 8
Condiţii şi garanţii
1. Fiecare Parte trebuie să se asigure că implementarea prezentului Protocol, inclusiv stabilirea, implementarea şi incriminarea faptelor prevăzute la articolele 2-6,
se realizează cu respectarea obligaţiilor în materia drepturilor omului, în special, a
dreptului la libera circulaţie, libertatea de exprimare, libertatea de asociere şi libertatea religioasă aşa cum sunt prevăzute în Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice şi a altor obligaţii ce decurg din dreptul internaţional.
2. Stabilirea, implementarea şi incriminarea faptelor prevăzute la articolele 2-6
trebuie să respecte principiul proporţionalităţii în ceea ce priveşte scopurile legitime
urmărite şi necesitatea acestora într-o societate democratică şi trebuie să excludă
orice formă de arbitrar, de tratament discriminatoriu sau rasist.
Articolul 9
Relaţia dintre Protocol şi Convenţie
Cuvintele şi expresiile utilizate în prezentul Protocol urmează a fi interpretate
în sensul oferit de Convenţie. Între Părţi toate prevederile Convenţiei se vor aplica
corespunzător, cu excepţia articolului 9.
Articolul 10
Semnarea şi intrarea în vigoare
1. Prezentul Protocol este deschis pentru semnare de către Părţile semnatare ale
Convenţiei. Prezentul Protocol este supus ratificării, acceptării sau aprobării. O Parte semnatară nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul Protocol decât dacă a
ratificat, acceptat sau aprobat anterior Convenţia sau realizează acest fapt simultan.
Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare se depun la Secretarul General al
Consiliului Europei.
2. Prezentul Protocol intră în vigoare în prima zi a lunii ce urmează expirării termenului de 3 luni de la depunerea celui de-al şaselea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare, inclusiv de către cel puţin 4 state-membre ale Consiliului Europei.
3. Pentru orice alt stat semnatar care ulterior îşi depune instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare, prezentul Protocol intră în vigoare în prima zi a lunii
ce urmează expirării unui termen de 3 luni de la data depunerii instrumentelor de
ratificare, acceptare sau aprobare.
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Articolul 11
Aderarea la Protocol
1. După intrarea în vigoare a prezentului Protocol, orice stat care a aderat la Convenţie poate de asemenea adera la prezentul Protocol sau să realizeze aceasta simultan.
2. Pentru orice stat care aderă la prezentul Protocol în conformitate cu paragraful
1, Protocolul va intra în vigoare în prima zi a lunii ce urmează după expirarea unui
termen de 3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare la Secretarul General al Consiliului Europei.
Articolul 12
Aplicarea teritorială
1. Orice stat sau Uniunea Europeană poate, la momentul semnării sau depunerii
instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare, să specifice teritoriul ori
teritoriile pentru care se aplică prezentul Protocol.
2. Orice Parte poate, ulterior, printr-o declaraţie adresată Secretarului General
al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentului Protocol asupra oricărui alt
teritoriu specificat în declaraţie. Pentru acest teritoriu, prezentul Protocol intră în
vigoare în prima zi a lunii ce urmează expirării unui termen de 3 luni de la data primirii declaraţiei de către Secretarul General al Consiliului Europei.
3. Orice declaraţie făcută conform celor două paragrafe anterioare poate fi retrasă în ceea ce priveşte orice teritoriu specificat în respectiva declaraţie, prin intermediul unei notificări adresate Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea
are efecte în prima zi a lunii ce urmează expirării unui termen de 3 luni de la data
primirii de către Secretarul General al Consiliului Europei a notificării.
Articolul 13
Denunţarea
1. Orice Parte poate, în orice moment, să denunţe prezentul Protocol prin intermediul unei notificări adresate Secretarului General al Consiliului Europei.
2. Această denunţare începe să aibă efecte din prima zi a lunii ce urmează expirării unui termen de 3 luni de la data primirii notificării de către Secretarul General
al Consiliului Europei.
Articolul 14
Notificarea
Secretarul General al Consiliului Europei notifică statele-membre ale Consiliului
Europei, Uniunea Europeană, statele care nu sunt membre şi care au participat la
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elaborarea prezentului Protocol, precum şi orice stat care a aderat sau a fost invitat
să adere la prezentul Protocol, în legătură cu:
a) orice semnare;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului Protocol conform articolelor 10
şi 11;
d) orice alt act, declaraţie, notificare sau comunicare privind prezentul Protocol.
Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în mod corespunzător, au semnat prezentul Protocol.
Adoptat la Riga, la 22 octombrie 2015, în limbile engleză şi franceză, ambele
texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite o copie certificată conformă fiecărui stat-membru al Consiliului Europei, Uniunii Europene,
statelor care nu sunt membre şi care au participat la elaborarea prezentului Protocol
şi oricărui stat invitat să adere la acesta.
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36. CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND LUPTA
ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE
Adoptată la: Varşovia, 16 mai 2005.
Ratificată prin: Legea Parlamentului RM nr.67-XVI din 30 martie 2006.
În vigoare pentru RM: din 1 februarie 2008.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei
Convenţii,
Considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi;
Considerând că traficul de fiinţe umane constituie o violare a drepturilor omului
şi o atingere adusă demnităţii şi integrităţii fiinţei umane;
Considerând că traficul de fiinţe umane poate conduce la o situaţie de sclavie
pentru victime;
Considerând că respectarea drepturilor victimelor, protecţia acestora, precum şi
lupta împotriva traficului de fiinţe umane trebuie să reprezinte obiective primordiale;
Considerând că orice acţiune sau iniţiativă în domeniul luptei împotriva traficului de fiinţe umane trebuie să fie nediscriminatorie şi să ia în considerare egalitatea
dintre femei şi bărbaţi, precum şi o abordare bazată pe drepturile copilului;
Reamintind declaraţiile miniştrilor afacerilor externe ai statelor-membre de la
cea de-a 112-a (14 şi 15 mai 2003) şi 114-a (12 şi 13 mai 2004) Sesiune a Comitetului
de Miniştri, făcând apel la o acţiune întărită a Consiliului Europei în domeniul traficului de fiinţe umane;
Având în vedere Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale (1950) şi protocoalele sale;
Având în vedere următoarele recomandări ale Comitetului de Miniştri către statele Consiliului Europei: Recomandarea nr. R (91) privind exploatarea sexuală, pornografia, prostituţia, precum şi traficul de copii şi de tineri adulţi; Recomandarea
nr. (97)13 privind intimidarea martorilor şi drepturile apărării; Recomandarea nr. R
(2000)11 privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane în scopul exploatării sexuale; Recomandarea Rec (2001)16 privind protecţia copiilor împotriva exploatării
sexuale; Recomandarea Rec (2002)5 privind protecţia femeilor împotriva violenţei;
Având în vedere următoarele recomandări ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei: Recomandarea 1.325 (1997) privind traficul de femei şi prostituţia forţată în statele-membre ale Consiliului Europei; Recomandarea 1.450 (2000)
privind violenţa împotriva femeilor în Europa; Recomandarea 1.545 (2002) privind
campania împotriva traficului de femei; Recomandarea 1.610 (2003) privind migraţia în legătură cu traficul de femei şi prostituţie; Recomandarea 1.611 (2003) privind
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traficul de organe în Europa; Recomandarea 1.663 (2004) privind sclavia domestică:
aservirea, persoane au pair şi soţii cumpărate prin corespondenţă;
Având în vedere Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 19 iulie 2002
privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane; Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor
penale şi Directiva Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 2004 privind titlul
de şedere eliberat cetăţenilor statelor terţe, care sunt victime ale traficului de fiinţe
umane sau care au făcut obiectul unei acţiuni de facilitare a migraţiei ilegale şi care
cooperează cu autorităţile competente;
Ţinând cont de Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi de Protocolul la aceasta privind prevenirea, reprimarea şi sancţionarea traficului de persoane, în special, al femeilor şi copiilor, în scopul consolidării
protecţiei asigurate de aceste instrumente şi dezvoltării normelor enunţate de ele;
Ţinând cont de celelalte instrumente juridice internaţionale relevante în domeniul luptei împotriva traficului de fiinţe umane;
Ţinând cont de necesitatea de a elabora un instrument juridic internaţional global care să se concentreze pe drepturile fundamentale ale victimelor traficului şi să
stabilească un mecanism specific de monitorizare,
Au convenit următoarele:

Capitolul I
Obiective, domeniu de aplicare,
principiul nediscriminării şi definiţii
Articolul 1
Obiectivele Convenţiei
1. Obiectivele prezentei Convenţii sunt:
a) prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, garantând egalitatea dintre femei şi bărbaţi;
b) protecţia drepturilor fundamentale ale victimelor traficului, realizarea unui
cadru complet de protecţie şi asistenţă a victimelor şi martorilor, garantând
egalitatea dintre femei şi bărbaţi, precum şi asigurarea de anchete şi urmăriri
eficiente;
c) promovarea cooperării internaţionale în domeniul luptei împotriva traficului
de fiinţe umane.
2. Pentru a asigura o aplicare eficientă a dispoziţiilor sale de către părţi, prezenta
Convenţie stabileşte un mecanism specific de monitorizare.
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Articolul 2
Domeniul de aplicare
Prezenta Convenţie se aplică tuturor formelor de trafic de fiinţe umane, celor
naţionale sau transnaţionale, cu sau fără legătură cu criminalitatea organizată.
Articolul 3
Principiul nediscriminării
Aplicarea prevederilor prezentei Convenţii de către părţi, în special, cele privind
măsurile de protecţie şi promovare a drepturilor victimelor, trebuie asigurată fără
nicio discriminare bazată pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice
alte opinii, origine naţională ori socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere,
locul naşterii sau orice altă situaţie.
Articolul 4
Definiţii
Pentru scopurile prezentei Convenţii:
a) expresia „trafic de fiinţe umane” desemnează recrutarea, transportul, transferul, cazarea sau primirea persoanelor, prin ameninţarea cu ori prin utilizarea
forţei sau a altor forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz
de autoritate ori de o situaţie de vulnerabilitate sau prin oferirea ori acceptarea de plăţi sau de avantaje pentru obţinerea consimţământului unei persoane având autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării. Exploatarea cuprinde cel puţin exploatarea prostituţiei celorlalţi sau alte forme de
exploatare sexuală, munca ori serviciile forţate, sclavia sau practicile similare
acesteia, aservirea ori prelevarea de organe;
b) consimţământul unei victime a traficului de fiinţe umane la exploatarea
enunţată la lit. a) nu prezintă relevanţă, atunci când a fost utilizat unul dintre
mijloacele enunţate la lit. a);
c) recrutarea, transportul, transferul, cazarea sau primirea unui copil în scopul
exploatării se consideră trafic de fiinţe umane, chiar dacă nu implică niciunul
dintre mijloacele enunţate la lit. a);
d) termenul „copil” desemnează orice persoană cu vârsta mai mică de 18 ani;
e) termenul „victimă” desemnează orice persoană fizică care este supusă traficului de fiinţe umane, astfel cum acesta este definit în prezentul articol.
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Capitolul II
Prevenirea, cooperarea şi alte măsuri
Articolul 5
Prevenirea traficului de fiinţe umane
1. Fiecare parte va lua măsuri pentru stabilirea şi întărirea coordonării pe plan
naţional dintre diferite organisme cu atribuţii în prevenirea şi lupta împotriva traficului de fiinţe umane.
2. Fiecare parte va stabili şi/sau va susţine politici şi programe eficiente în vederea prevenirii traficului de fiinţe umane, prin mijloace cum ar fi: cercetări, campanii
de informare, sensibilizare şi educare, iniţiative sociale şi economice şi programe de
pregătire, destinate, în special, persoanelor vulnerabile la trafic şi profesioniştilor
implicaţi în combaterea traficului de fiinţe umane.
3. Fiecare parte va promova o abordare bazată pe drepturile fundamentale ale
omului şi va recurge la o abordare integrată a egalităţii dintre bărbaţi şi femei, precum şi la o abordare axată pe respectarea copiilor, în dezvoltarea, aplicarea şi evaluarea tuturor politicilor şi programelor prevăzute la paragraful 2.
4. Fiecare parte va lua măsurile corespunzătoare care sunt necesare pentru a asigura legalitatea migraţiilor, în special, prin transmiterea, prin intermediul autorităţilor competente, a informaţiilor exacte privind condiţiile care permit intrarea şi
şederea legală pe teritoriul acesteia.
5. Fiecare parte va lua măsuri specifice în scopul reducerii vulnerabilităţii copiilor faţă de trafic, în special, prin crearea unui mediu protector pentru aceştia.
6. Măsurile stabilite în conformitate cu prezentul articol vor implica, unde este
cazul, organizaţiile neguvernamentale, alte organizaţii competente şi reprezentanţi
ai societăţii civile angajaţi în prevenirea traficului de fiinţe umane, în protecţia sau în
asistarea victimelor.
Articolul 6
Măsurile pentru descurajarea cererii
Pentru a descuraja cererea care favorizează toate formele de exploatare a persoanelor, în special, a femeilor şi copiilor, care conduc la trafic, fiecare parte va adopta
ori va dezvolta cadrul juridic, administrativ, educativ, social, cultural sau de orice
altă natură, inclusiv:
a) cercetări privind cele mai bune practici, metode şi strategii;
b) măsuri de sensibilizare a opiniei publice asupra răspunderii şi rolului important al mass-media şi al societăţii civile pentru identificarea cererii drept una
dintre cauzele de bază ale traficului de fiinţe umane;
c) campanii de informare pentru grupuri-ţintă, care să implice în mod corespunzător, printre altele, autorităţile publice şi factorii de decizie politici;
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d) măsuri preventive, incluzând programe educative destinate fetelor şi băieţilor
pe perioada şcolarizării acestora, care să sublinieze caracterul inacceptabil
al discriminării bazate pe sex şi consecinţele ei negative, importanţa egalităţii dintre femei şi bărbaţi, precum şi demnitatea şi integritatea fiecărei fiinţe
umane.
Articolul 7
Măsuri privind frontiera
1. Fără a aduce prejudicii angajamentelor internaţionale privind libera circulaţie
a persoanelor, părţile vor întări, în măsura posibilului, controalele la frontieră necesare pentru prevenirea şi descoperirea traficului de fiinţe umane.
2. Fiecare parte va adopta măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru
prevenirea, în măsura posibilului, a utilizării mijloacelor de transport de către transportatorii comerciali pentru comiterea infracţiunilor stabilite în conformitate cu
prezenta Convenţie.
3. Când este cazul şi fără a prejudicia Convenţiile internaţionale aplicabile, aceste
măsuri vor prevedea obligaţia transportatorilor comerciali, inclusiv a oricărei companii de transport, proprietarului sau operatorului oricărui mijloc de transport, de a
verifica dacă toţi pasagerii sunt în posesia documentelor de călătorie solicitate pentru intrarea în statul de destinaţie.
4. Fiecare parte va lua măsurile necesare, în conformitate cu dreptul intern, pentru a prevedea sancţiuni în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la paragraful 3.
5. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a
permite, în conformitate cu dreptul său intern, refuzarea intrării sau revocarea vizei
persoanelor implicate în comiterea infracţiunilor stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie.
6. Părţile vor întări cooperarea dintre serviciile de control la frontieră, în special,
prin stabilirea şi menţinerea căilor de comunicare directe.
Articolul 8
Securitatea şi controlul documentelor
Fiecare parte va adopta măsurile necesare:
a) pentru a se asigura că documentele de călătorie sau de identitate pe care le
eliberează sunt de o calitate care nu permite cu uşurinţă folosirea improprie,
falsificarea, modificarea, reproducerea ori emiterea ilegală a acestora; şi
b) pentru asigurarea integrităţii şi securităţii documentelor de călătorie sau de
identitate eliberate de aceasta sau în numele său şi pentru împiedicarea creării şi eliberării ilegale a acestora.
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Articolul 9
Legitimitatea şi valabilitatea documentelor
La cererea celeilalte părţi, fiecare parte va verifica, în conformitate cu dreptul
intern şi într-un termen rezonabil, legitimitatea şi valabilitatea documentelor de călătorie sau de identitate eliberate ori presupuse că ar fi fost emise în numele său şi
care sunt suspectate de a fi utilizate pentru traficul cu fiinţe umane.

Capitolul III
Măsuri pentru protecţia şi promovarea drepturilor victimelor,
cu garantarea egalităţii între femei şi bărbaţi
Articolul 10
Identificarea victimelor
1. Fiecare parte se va asigura că autorităţile sale competente dispun de persoane
pregătite şi calificate în prevenirea şi lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi în
identificarea şi sprijinirea victimelor, în special, a copiilor, precum şi că autorităţile
competente implicate colaborează între ele şi cu organizaţiile de asistenţă relevante,
pentru a permite identificarea victimelor printr-o procedură care să aibă în vedere
situaţia specială a femeilor şi copiilor victime şi, atunci când este cazul, eliberarea de
permise de şedere în condiţiile art. 14.
2. Fiecare parte va lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru identificarea victimelor, atunci când este cazul, în colaborare cu alte părţi şi organizaţii
de asistenţă. Fiecare parte se va asigura că, dacă autorităţile competente consideră
că există motive temeinice pentru a crede că o persoană a fost victimă a traficului
de persoane, aceasta să nu fie îndepărtată de pe teritoriul său până la finalizarea, de
către autorităţile competente, a procedurii de identificare în calitate de victimă a infracţiunii prevăzute la art. 18 şi că aceasta va beneficia de asistenţa prevăzută la art.
12 paragrafele 1 şi 2.
3. În caz de incertitudine asupra vârstei victimei şi când există motive de a crede
că victima este copil, pe perioada de verificare a vârstei, se prezumă că aceasta este
copil şi i se acordă măsuri de protecţie specifice.
4. Din momentul în care un copil neînsoţit este identificat ca victimă, fiecare
parte:
a) va prevedea reprezentarea sa de către un tutore legal, o organizaţie sau o autoritate care acţionează în conformitate cu interesul superior al copilului;
b) va lua măsurile necesare pentru stabilirea identităţii şi naţionalităţii sale;
c) va depune toate eforturile pentru identificarea familiei, atunci când este în
interesul superior al copilului.
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Articolul 11
Protecţia vieţii private
1. Fiecare parte va proteja viaţa privată şi identitatea victimelor. Datele cu caracter personal în legătură cu acestea vor fi înregistrate şi utilizate în condiţiile prevederilor Convenţiei pentru protecţia persoanelor cu privire la procesarea automatizată a
datelor cu caracter personal (Seria Tratatelor europene nr. 108).
2. În special, fiecare parte va adopta măsuri pentru a se asigura că identitatea sau
elementele care permit identificarea unui copil victimă a traficului să nu fie făcute
publice prin mass-media ori prin alte mijloace, în afară de circumstanţe excepţionale care să permită găsirea membrilor familiei copilului sau a asigura bunăstarea şi
protecţia acestuia.
3. Cu respectarea art. 10 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale, aşa cum este interpretat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fiecare parte va avea în vedere adoptarea de măsuri pentru a încuraja
mass-media să apere viaţa privată şi identitatea victimelor, prin autoreglementare ori
prin intermediul măsurilor de reglementare sau de coreglementare.
Articolul 12
Asistenţa victimelor
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a
asista victimele în reabilitarea fizică, psihologică şi socială. O astfel de asistenţă va
include cel puţin:
a) condiţii de viaţă care să poată asigura subzistenţa lor, prin măsuri, precum
cazare corespunzătoare şi sigură, asistenţa psihologică şi materială;
b) accesul la îngrijiri medicale de urgenţă;
c) servicii de traducere şi interpretare, dacă este cazul;
d) consiliere şi informaţii privind, în special, drepturile prevăzute de lege pentru
ei şi serviciile ce le sunt puse la dispoziţie, într-o limbă pe care acestea o pot
înţelege;
e) asistenţă care să permită ca drepturile şi interesele lor să fie prezentate şi luate
în considerare în etapele procedurii penale desfăşurate împotriva autorilor
de infracţiuni;
f) accesul la educaţie pentru copii.
2. Fiecare parte va lua în considerare necesităţile în domeniul securităţii şi protecţiei victimelor.
3. În plus, fiecare parte va asigura asistenţa medicală necesară sau orice alt tip
de asistenţă victimelor care au reşedinţa legală pe teritoriul său şi care nu dispun de
resurse adecvate şi au nevoie de ele.
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4. Fiecare parte va adopta regulile prin care victimelor cu reşedinţa legală pe
teritoriul său le este permis accesul la piaţa muncii, la pregătire profesională şi la
învăţământ.
5. Dacă este cazul şi în condiţiile prevăzute în dreptul intern, fiecare parte va lua
măsuri pentru a coopera cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte organizaţii competente sau reprezentanţi ai societăţii civile care oferă asistenţă victimelor.
6. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a se
asigura că asistenţa acordată unei victime nu este condiţionată de dorinţa acesteia de
a fi martor.
7. Pentru aplicarea dispoziţiilor prevăzute în prezentul articol, fiecare parte se va
asigura că serviciile sunt furnizate cu acordul şi cu informarea victimelor, luând în
considerare nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile şi drepturile copiilor privind cazarea, educaţia şi îngrijirile medicale potrivite.
Articolul 13
Termenul de recuperare şi de reflecţie
1. Fiecare parte va prevedea în dreptul intern un termen de recuperare şi de reflecţie de cel puţin 30 de zile, atunci când există motive temeinice de a crede că persoana în cauză este o victimă. Acest termen trebuie să aibă o durată suficientă pentru
a permite persoanei în cauză să se recupereze, să evite influenţa traficanţilor şi/sau
să ia o decizie în cunoştinţă de cauză privind cooperarea cu autorităţile competente.
Pe durata acestui termen nicio măsură de expulzare nu va putea fi pusă în aplicare în
privinţa sa. Această prevedere nu afectează activităţile realizate de autorităţile competente în fiecare dintre etapele procedurii naţionale relevante, în special, pe durata
anchetei şi urmăririi penale. Pe durata acestui termen, părţile vor acorda persoanei
în cauză dreptul de şedere pe teritoriul lor.
2. Pe durata acestui termen, persoanele vizate la paragraful 1 au dreptul de a beneficia de măsurile prevăzute la art. 12 paragrafele 1 şi 2.
3. Părţile nu sunt obligate să respecte acest termen pentru motive de ordine publică sau dacă se descoperă că statutul de victimă a fost invocat în mod nejustificat.
Articolul 14
Permisul de şedere
1. Fiecare parte va elibera victimelor un permis de şedere reînnoibil fie în una
dintre următoarele ipoteze, fie în ambele:
a) autoritatea competentă consideră că şederea lor este necesară datorită situaţiei lor personale;
b) autoritatea competentă consideră că şederea lor este necesară datorită cooperării cu autorităţile competente în cadrul unei anchete sau proceduri penale.
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2. Atunci când legislaţia o impune, permisul de şedere al victimelor copii va fi
eliberat în conformitate cu interesul superior al acestora şi, dacă este cazul, prelungit
în aceleaşi condiţii.
3. Neprelungirea sau retragerea unui permis de şedere este supusă condiţiilor
prevăzute în dreptul intern al părţii.
4. Dacă o victimă depune o cerere pentru un permis de şedere de altă categorie,
partea în cauză va lua în considerare faptul că victima a beneficiat sau beneficiază de
un permis de şedere obţinut în baza paragrafului 1.
5. Având în vedere obligaţiile părţilor prevăzute la art. 40, fiecare parte se va asigura că acordarea unui permis, potrivit prezentei dispoziţii, nu va afecta dreptul de
a solicita şi de a beneficia de azil.
Articolul 15
Compensaţii şi recurs
1. Fiecare parte va garanta victimelor, de la primul contact cu autorităţile competente, accesul la informaţii privind procedurile judiciare şi administrative relevante
într-o limbă pe care acestea o pot înţelege.
2. Fiecare parte va prevedea în dreptul intern dreptul de a fi asistat de un apărător şi dreptul la asistenţă juridică gratuită pentru victime, în condiţiile prevăzute de
dreptul intern.
3. Fiecare parte va prevedea în dreptul intern dreptul victimelor de a fi compensate de către autorii infracţiunilor.
4. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a
asigura garantarea compensării victimelor, în condiţiile prevăzute de dreptul intern,
de exemplu, prin stabilirea unui fond pentru compensarea victimelor sau a altor măsuri ori programe destinate asistenţei şi integrării sociale a victimelor, care ar putea fi
finanţate prin sumele provenite din aplicarea măsurilor prevăzute la art. 23.
Articolul 16
Repatrierea şi returnarea victimelor
1. Partea al cărei cetăţean este victima sau în care aceasta avea dreptul de şedere
cu titlu permanent în momentul intrării pe teritoriul părţii primitoare va facilita şi
va accepta, ţinând cont de drepturile, securitatea şi demnitatea persoanei, returnarea
acesteia fără întârziere nejustificată sau neîntemeiată.
2. Atunci când o parte returnează o victimă în alt stat, această returnare va fi
efectuată ţinându-se cont de drepturile, securitatea şi demnitatea persoanei, precum
şi de stadiul oricărei proceduri judiciare legate de faptul că este victimă şi va fi, de
preferinţă, voluntară.
3. La cererea părţii primitoare, partea solicitată va verifica dacă persoana este
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cetăţeanul său sau dacă avea drept de şedere cu titlu permanent pe teritoriul ei în
momentul intrării pe teritoriul părţii primitoare.
4. Pentru a facilita returnarea unei victime care nu posedă documentele adecvate, partea al cărei cetăţean este această persoană sau în care aceasta avea drept
de şedere cu titlu permanent în momentul intrării pe teritoriul părţii primitoare va
accepta să elibereze, la cererea părţii primitoare, documentele de călătorie sau orice
altă autorizaţie necesară pentru a permite persoanei să călătorească şi să reintre pe
teritoriul său.
5. Fiecare parte va lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a stabili programe de repatriere cu participarea instituţiilor naţionale sau internaţionale
şi a organizaţiilor neguvernamentale implicate. Aceste programe vor avea ca scop
evitarea revictimizării. Fiecare parte va depune toate eforturile pentru a favoriza
reintegrarea victimelor în societatea statului de întoarcere, inclusiv reintegrarea în
sistemul educativ şi pe piaţa muncii, în special, prin dobândirea şi perfecţionarea
competenţelor profesionale. În ceea ce priveşte copiii, aceste programe ar trebui să
includă exercitarea dreptului la educaţie, precum şi măsurile destinate să le asigure
îngrijirea ori primirea adecvată de către familia lor sau de structurile de protecţie
corespunzătoare.
6. Fiecare parte va lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru punerea
la dispoziţia victimelor, după caz în colaborare cu orice parte implicată, a informaţiilor de contact privind structurile care le pot asista în ţara unde aceste victime sunt
returnate sau repatriate, cum ar fi autorităţile de aplicare a legii, organizaţiile neguvernamentale, juriştii în măsură de a-i consilia şi organismele de asistenţă socială.
7. Copiii victime nu vor fi repatriaţi într-un stat dacă, urmare unei evaluări privind riscul şi securitatea, există indicii că returnarea nu este în interesul superior al
copilului.
Articolul 17
Egalitatea între femei şi bărbaţi
Atunci când va aplica măsurile prevăzute în prezentul capitol, fiecare parte va urmări promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi şi va adopta o abordare de integrare
a egalităţii de gen în dezvoltarea, aplicarea şi evaluarea acestor măsuri.

Capitolul IV
Dreptul penal material
Articolul 18
Incriminarea traficului de fiinţe umane
Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a califica drept infracţiune faptele enunţate la art. 4, dacă au fost comise cu intenţie.
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Articolul 19
Incriminarea utilizării serviciilor unei victime
Fiecare parte va evalua posibilitatea adoptării unor măsuri legislative şi a altor
măsuri necesare pentru a califica drept infracţiune, în conformitate cu dreptul intern, utilizarea serviciilor care fac obiectul exploatării prevăzute la art. 4 lit. a), având
cunoştinţă de faptul că persoana în cauză este victimă a traficului de fiinţe umane.
Articolul 20
Incriminarea faptelor privind documentele de călătorie sau de identitate
Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a califica drept infracţiune următoarele fapte, atunci când acestea au fost comise cu intenţie
în scopul de a permite traficul de fiinţe umane:
a) confecţionarea unui document de călătorie sau de identitate falsificat;
b) procurarea sau furnizarea unui astfel de document;
c) reţinerea, sustragerea, ascunderea, deteriorarea ori distrugerea unui document de călătorie sau de identitate al unei alte persoane.
Articolul 21
Tentativa şi complicitatea
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a
califica drept infracţiune orice formă de complicitate comisă intenţionat pentru săvârşirea uneia dintre infracţiunile stabilite în conformitate cu art. 18 şi 20.
2. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a
califica drept infracţiune orice formă de tentativă intenţionată de comitere a uneia
dintre infracţiunile stabilite în conformitate cu art. 18 şi art. 20 lit. a).
Articolul 22
Răspunderea persoanelor juridice
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru asigurarea tragerii la răspundere a persoanelor juridice pentru infracţiunile prevăzute
de prezenta Convenţie, atunci când sunt comise în numele acestora de către orice
persoană fizică, care acţionează fie individual, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, care exercită o funcţie de conducere în cadrul acesteia, în
baza:
a) unei puteri de reprezentare a persoanei juridice;
b) unei autorităţi de a decide în numele persoanei juridice;
c) unei autorităţi de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.
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2. Cu excepţia cazurilor deja prevăzute la paragraful 1, fiecare parte va lua măsurile necesare pentru asigurarea tragerii la răspundere a persoanei juridice, atunci
când absenţa supravegherii sau controlului din partea persoanei fizice prevăzute la
paragraful 1 a făcut posibilă comiterea unei infracţiuni stabilite în conformitate cu
prezenta Convenţie, în interesul persoanei juridice, de către o persoană fizică care se
află sub autoritatea acesteia.
3. În funcţie de principiile juridice ale părţii, răspunderea persoanei juridice poate fi penală, civilă sau administrativă.
4. Această răspundere va fi stabilită fără a afecta răspunderea penală a persoanelor fizice care au comis infracţiunea.
Articolul 23
Sancţiuni şi măsuri
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a
institui sancţiuni efective, proporţionale şi preventive pentru infracţiunile stabilite
în aplicarea art. 18-21. Acestea vor cuprinde, pentru infracţiunile stabilite conform
art. 18 comise de persoane fizice, sancţiuni privative de libertate care pot conduce la
extrădare.
2. Fiecare parte va veghea ca persoanele juridice responsabile potrivit art. 22 să
facă obiectul sancţiunilor sau măsurilor penale ori de altă natură, efective, proporţionale şi preventive, inclusiv al sancţiunilor pecuniare.
3. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a-i
permite confiscarea sau privarea de mijloacele ori produsele infracţiunilor stabilite
în baza art. 18 şi art. 20 lit. a) sau a bunurilor a căror valoare corespunde acestor
produse.
4. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a
permite închiderea temporară sau definitivă a oricărui local utilizat pentru comiterea traficului de fiinţe umane, fără a încălca drepturile terţilor de bună-credinţă, ori
pentru a interzice autorului acestei infracţiuni, cu titlu temporar sau definitiv, desfăşurarea activităţii cu ocazia căreia infracţiunea a fost comisă.
Articolul 24
Circumstanţe agravante
Fiecare parte va lua măsurile necesare ca următoarele împrejurări să fie considerate circumstanţe agravante în determinarea sancţiunii aplicate infracţiunilor stabilite conform art. 18:
a) infracţiunea a pus în pericol viaţa victimei în mod deliberat sau prin neglijenţă gravă;
b) infracţiunea a fost comisă împotriva unui copil;
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c) infracţiunea a fost comisă de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu;
d) infracţiunea a fost comisă în cadrul unei reţele de crimă organizată.
Articolul 25
Condamnări anterioare
Fiecare parte va adopta măsurile legislative, precum şi de altă natură, pentru a
prevedea posibilitatea de a lua în considerare cu ocazia individualizării pedepsei
condamnările definitive pronunţate pe teritoriul altei părţi pentru infracţiunile prevăzute de prezenta Convenţie.
Articolul 26
Dispoziţia de nesancţionare
Fiecare parte va prevedea, potrivit principiilor fundamentale ale sistemului său
juridic, posibilitatea de a nu impune sancţiuni victimelor pentru că acestea au luat
parte la activităţi ilegale atunci când au fost constrânse.

Capitolul V
Investigări, urmăriri şi drept procedural
Articolul 27
Plângeri ex parte şi ex officio
1. Fiecare parte se va asigura că investigaţiile sau urmăririle pentru infracţiunile
stabilite conform prezentei Convenţii nu necesită depunerea unei declaraţii ori plângerea unei victime, cel puţin atunci când infracţiunea a fost comisă, total sau parţial,
pe teritoriul său.
2. Fiecare parte va veghea ca victimele unei infracţiuni comise pe teritoriul unei
părţi, alta decât cea în care acestea îşi au reşedinţa, să poată depune plângere la autorităţile competente ale statului lor de reşedinţă. Autoritatea competentă la care a
fost depusă plângerea, în măsura în care plângerea nu este de competenţa sa, o va
transmite fără întârziere autorităţii competente a părţii pe teritoriul căreia a fost comisă infracţiunea. Această plângere va fi soluţionată potrivit dreptului intern al părţii unde a fost comisă infracţiunea.
3. Fiecare parte va asigura, prin măsuri legislative sau de altă natură şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de dreptul său intern, pentru grupurile, fundaţiile,
asociaţiile ori organizaţiile neguvernamentale care au ca obiectiv lupta împotriva
traficului de fiinţe umane sau protecţia drepturilor omului, posibilitatea de a asista
şi/sau de a sprijini victima care consimte în acest sens pe durata procedurilor penale
privind infracţiunea stabilită conform art. 18.
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Articolul 28
Protecţia victimelor, martorilor şi persoanelor care colaborează
cu autorităţile judiciare
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru asigurarea unei protecţii efective şi adecvate faţă de posibilele represalii sau intimidări,
mai ales pe durata investigaţiilor şi a urmăririlor împotriva autorilor şi după finalizarea acestora:
a) pentru victime;
b) atunci când este necesar, pentru persoanele care furnizează informaţii privind infracţiunile stabilite în baza art. 18 sau care colaborează într-un alt
mod cu autorităţile însărcinate cu investigarea şi urmărirea;
c) pentru martorii care depun mărturie privind infracţiunile stabilite în baza
art. 18;
d) dacă este necesar, pentru membrii familiei persoanelor vizate la lit. a) şi c).
2. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a
asigura şi oferi diverse tipuri de protecţie. Asemenea măsuri pot include protecţia
fizică, atribuirea unui nou loc de reşedinţă, schimbarea identităţii şi sprijinul pentru
obţinerea unui loc de muncă.
3. Orice copil victimă va beneficia de măsurile de protecţie speciale ţinând cont
de interesul superior al acestuia.
4. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a
asigura, dacă este nevoie, protecţia adecvată faţă de posibilele represalii sau intimidări, mai ales pe durata investigărilor şi a urmăririlor împotriva autorilor şi după finalizarea acestora, pentru membrii grupurilor, fundaţiilor, asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţile enunţate la art. 27 paragraful 3.
5. Fiecare parte va avea în vedere încheierea de acorduri sau înţelegeri cu alte
state pentru aplicarea prezentului articol.
Articolul 29
Autorităţile specializate şi structurile de coordonare
1. Fiecare parte va adopta măsurile necesare pentru specializarea unor persoane
sau structuri în lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi în protecţia victimelor.
Aceste persoane sau structuri vor dispune de independenţa necesară, în conformitate
cu principiile fundamentale ale sistemului juridic al acestei părţi, pentru a fi în măsură să-şi îndeplinească atribuţiile cu eficienţă şi nu vor fi supuse presiunilor ilegale.
Persoanele menţionate sau personalul structurilor menţionate trebuie să dispună de
pregătire şi de resurse financiare adaptate atribuţiilor pe care le îndeplinesc.
2. Fiecare parte va adopta măsurile necesare pentru asigurarea coordonării politicii şi a activităţii serviciilor administraţiei sale şi a altor organisme publice care
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luptă împotriva traficului de fiinţe umane, dacă este necesar, prin înfiinţarea unor
structuri de coordonare.
3. Fiecare parte va asigura sau va întări formarea funcţionarilor responsabili cu
prevenirea şi lupta împotriva traficului de fiinţe umane, inclusiv formarea în domeniul
drepturilor omului. Pregătirea va putea fi adaptată la diferitele servicii şi va fi axată,
după caz, pe metodele utilizate pentru împiedicarea traficului, urmărirea autorilor şi
protecţia drepturilor victimelor, inclusiv protecţia victimelor faţă de traficanţi.
4. Fiecare parte va avea în vedere numirea unor raportori naţionali sau a unor
alte mecanisme cu atribuţii de monitorizare a activităţilor de luptă împotriva traficului de fiinţe umane desfăşurate de instituţiile statului şi cu îndeplinirea obligaţiilor
prevăzute de legislaţia naţională.
Articolul 30
Procedurile judiciare
În conformitate cu Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale, în special art. 6, fiecare parte va adopta acele măsuri legislative sau
alte măsuri necesare pentru a garanta în cursul procedurilor judiciare:
a) protecţia vieţii private a victimelor şi, dacă este cazul, a identităţii acestora;
b) siguranţa victimelor şi protecţia împotriva intimidării, în conformitate cu
condiţiile prevăzute de dreptul intern şi, în cazul victimelor copii, printr-o
grijă specială acordată nevoilor copiilor şi prin asigurarea dreptului lor la
măsuri speciale de protecţie.
Articolul 31
Jurisdicţia
1. Fiecare parte va adopta acele măsuri legislative sau alte măsuri necesare pentru
stabilirea jurisdicţiei sale asupra infracţiunilor stabilite în conformitate cu prezenta
Convenţie, când infracţiunea este comisă:
a) pe teritoriul său; sau
b) la bordul unei nave sub pavilionul acestei părţi; sau
c) la bordul unei aeronave înmatriculate în conformitate cu dreptul acestei părţi;
sau
d) de către unul dintre cetăţenii săi sau de către un apatrid care are reşedinţa
pe teritoriul său, dacă infracţiunea este pedepsită conform dreptului penal
aplicabil acolo unde a fost comisă ori dacă infracţiunea este comisă în afara
jurisdicţiei teritoriale a oricărui stat;
e) împotriva unuia dintre cetăţenii săi.
2. Fiecare parte poate, la momentul semnării sau al depunerii instrumentului de
ratificare, acceptare, aprobare ori aderare, printr-o declaraţie adresată Secretarului
General al Consiliului Europei, să declare că îşi rezervă dreptul de a nu aplica sau
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de a aplica numai în cazuri ori în condiţii specifice regulile de jurisdicţie stipulate în
paragraful 1 lit. d) şi e) al acestui articol sau al oricărei părţi a acestora.
3. Fiecare parte va adopta măsurile necesare pentru stabilirea jurisdicţiei sale
asupra infracţiunilor la care se face referire în prezenta Convenţie, în cazurile în care
presupusul autor este prezent pe teritoriul său şi nu poate fi extrădat către o altă parte
doar pe baza cetăţeniei acestuia, în urma unei cereri de extrădare.
4. Când mai multe părţi invocă jurisdicţia asupra unei presupuse infracţiuni stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie, părţile implicate se vor consulta, dacă este
cazul, pentru a determina jurisdicţia corespunzătoare pentru urmărirea infracţiunii.
5. Fără a aduce atingere normelor generale de drept internaţional, prezenta Convenţie nu exclude nicio jurisdicţie penală exercitată de o parte în conformitate cu
dreptul intern.

Capitolul VI
Cooperarea internaţională şi cooperarea cu societatea civilă
Articolul 32
Principii generale şi măsuri de cooperare internaţională
Părţile vor coopera între ele, în conformitate cu prevederile prezentei Convenţii
şi prin aplicarea instrumentelor regionale şi internaţionale relevante, aranjamentelor
agreate în baza legilor interne uniforme sau reciproce şi a dreptului lor intern, în cea
mai largă măsură posibilă, în scopul:
– prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane;
– protejării şi acordării de asistenţă victimelor;
– investigării sau desfăşurării procedurilor privind infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie.
Articolul 33
Măsuri privind persoanele dispărute sau aflate în pericol
1. Dacă o parte, pe baza informaţiilor de care dispune, are motive temeinice să
creadă că viaţa, libertatea sau integritatea fizică a unei persoane la care se referă art.
28 paragraful 1 se află în pericol iminent direct pe teritoriul unei alte părţi, într-o
asemenea situaţie de urgenţă, partea care are informaţiile le va transmite, fără întârziere, celeilalte părţi pentru a lua măsurile de protecţie corespunzătoare.
2. Părţile la prezenta Convenţie pot decide să-şi întărească cooperarea în ceea ce
priveşte căutarea persoanelor dispărute, în special, a copiilor dispăruţi, dacă informaţiile disponibile le determină să creadă că acestea/aceştia sunt victime ale traficului de fiinţe umane. În acest scop, părţile pot încheia între ele tratate bilaterale sau
multilaterale.
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Articolul 34
Informaţii
1. Partea solicitată va informa de îndată partea solicitantă asupra rezultatului final al acţiunii întreprinse în baza prezentului capitol. De asemenea, partea solicitată
va informa de îndată partea solicitantă asupra oricăror circumstanţe care fac imposibilă îndeplinirea acţiunii respective sau care o pot întârzia în mod semnificativ.
2. O parte poate, cu respectarea dreptului său intern, fără o solicitare prealabilă,
să comunice celeilalte părţi informaţiile obţinute în cadrul propriilor investigaţii,
când consideră că dezvăluirea unor asemenea informaţii poate ajuta partea destinatară în iniţierea şi desfăşurarea investigaţiilor şi procedurilor judiciare privind
infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie sau pot conduce la o
solicitare de cooperare formulată de această parte în baza prezentului capitol.
3. Înaintea comunicării unor asemenea informaţii, partea care le oferă poate solicita păstrarea confidenţialităţii acestora sau utilizarea lor cu anumite condiţii. Dacă
partea destinatară nu poate respecta o asemenea solicitare, va informa cealaltă parte, care va trebui să decidă atunci ce informaţii pot fi totuşi furnizate. Dacă partea
primitoare acceptă informaţiile cu condiţiile prevăzute, atunci va fi obligată să le
respecte.
4. Toate informaţiile solicitate cu privire la art. 13, 14 şi 16 şi care sunt necesare
pentru acordarea drepturilor prevăzute de acestea vor fi transmise fără întârziere la
solicitarea părţii interesate, cu respectarea art. 11.
Articolul 35
Cooperarea cu societatea civilă
Fiecare parte va încuraja autorităţile statului şi oficialii publici să coopereze cu
organizaţiile neguvernamentale, cu alte organizaţii relevante şi cu membrii societăţii
civile, în stabilirea unor parteneriate strategice pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei Convenţii.

Capitolul VII
Mecanismul de monitorizare
Articolul 36
Grupul de experţi pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane
1. Grupul de experţi pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane (denumit
în continuare GRETA) va monitoriza aplicarea prezentei Convenţii de către părţi.
2. GRETA va fi compus din minimum 10 membri şi maximum 15 membri, luând în considerare menţinerea echilibrului geografic şi de gen, precum şi expertiza
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multidisciplinară. Aceştia vor fi aleşi de Comitetul părţilor pentru un mandat de 4
ani, reînnoibil o singură dată, dintre cetăţenii statelor părţi la prezenta Convenţie.
3. Alegerea membrilor GRETA va fi bazată pe următoarele principii:
a) aceştia vor fi selectaţi dintre persoanele cu un înalt profil moral, cu o competenţă recunoscută în domeniul drepturilor omului, asistării şi protecţiei victimelor şi luptei împotriva traficului de fiinţe umane sau care au experienţă
profesională în domeniile acoperite de prezenta Convenţie;
b) aceştia îşi vor desfăşura activitatea în nume propriu, vor fi independenţi şi
imparţiali în exercitarea funcţiilor lor şi vor fi disponibili să îşi îndeplinească
sarcinile într-o manieră eficientă;
c) nu vor exista 2 membri GRETA cu cetăţenia aceluiaşi stat;
d) aceştia vor reprezenta principalele sisteme de drept.
4. Procedura de alegere a membrilor GRETA va fi decisă de Comitetul de Miniştri, după consultarea şi obţinerea acordului unanim al părţilor la prezenta Convenţie, în termen de un an de la intrarea în vigoare a Convenţiei. GRETA va adopta
propriile reguli de procedură.
Articolul 37
Comitetul părţilor
1. Comitetul părţilor va fi compus din reprezentanţii statelor părţi la prezenta
Convenţie în cadrul Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei şi din reprezentanţii părţilor la Convenţie, care nu sunt membri ai Consiliului Europei.
2. Comitetul părţilor va fi convocat de Secretarul General al Consiliului Europei.
Prima reuniune va fi organizată în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, pentru a alege membrii GRETA. Comitetul părţilor se va reuni ulterior
ori de câte ori o treime din numărul părţilor, preşedintele GRETA sau Secretarul
General solicită aceasta.
3. Comitetul părţilor va adopta propriile reguli de procedură.
Articolul 38
Procedura
1. Procedura de evaluare va privi părţile la Convenţie şi va fi împărţită în runde, a
căror durată este stabilită de GRETA. La începutul fiecărei runde, GRETA va selecta
prevederile specifice pe care se va baza procedura de evaluare.
2. GRETA va stabili cele mai potrivite mijloace pentru desfăşurarea acestei evaluări. GRETA poate, în special, să adopte un chestionar pentru fiecare rundă de evaluare, care poate servi ca bază pentru evaluarea aplicării de către părţi a prezentei Convenţii. Un asemenea chestionar va fi adresat tuturor părţilor. Părţile vor răspunde la
chestionar, precum şi la alte solicitări de informaţii formulate de GRETA.
3. GRETA poate solicita informaţii de la societatea civilă.
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4. GRETA poate organiza în subsidiar vizite de ţară în cooperare cu autorităţile
naţionale şi cu persoana de contact stabilită de acestea din urmă şi, dacă este necesar,
cu sprijinul experţilor naţionali independenţi. În timpul acestor vizite GRETA va fi
asistată de specialişti în domenii specifice.
5. GRETA va pregăti un proiect de raport, conţinând analiza sa asupra aplicării
prevederilor pe care se bazează evaluarea, precum şi sugestiile şi propunerile sale
privind modul în care partea în cauză poate soluţiona problemele identificate. Proiectul de raport va fi transmis pentru comentarii către partea care este evaluată. Comentariile acesteia vor fi luate în considerare de GRETA la redactarea raportului său.
6. Pe această bază, GRETA va adopta raportul şi concluziile sale privind măsurile
adoptate de partea în cauză pentru aplicarea prevederilor prezentei Convenţii. Acest
raport şi concluziile vor fi transmise părţii în cauză şi Comitetului părţilor. Raportul
şi concluziile GRETA vor fi făcute publice de la adoptarea lor, împreună cu eventualele comentarii ale părţii implicate.
7. Fără a aduce atingere procedurii stabilite în paragrafele 1–6, Comitetul părţilor
poate adopta, pe baza raportului şi concluziilor GRETA, recomandări adresate acestei părţi: a) privind măsurile care trebuie luate pentru aplicarea concluziilor GRETA,
stabilind, dacă este necesar, o dată pentru transmiterea de informaţii privind aplicarea acestora; şi b) având ca obiectiv promovarea cooperării cu acea parte pentru o
aplicare corespunzătoare a prezentei Convenţii.

Capitolul VIII
Relaţia cu alte instrumente internaţionale
Articolul 39
Relaţia cu Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea
traficului de persoane, în special, al femeilor şi copiilor,
adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii
transnaţionale organizate
Prezenta Convenţie nu va afecta drepturile şi obligaţiile care rezultă din prevederile Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane,
în special, al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva
criminalităţii transnaţionale organizate, şi are ca scop întărirea protecţiei acordate de
acesta şi dezvoltarea standardelor prevăzute de acesta.
Articolul 40
Relaţia cu alte instrumente internaţionale
1. Prezenta Convenţie nu va afecta drepturile şi obligaţiile rezultând din alte instrumente internaţionale la care părţile la prezenta Convenţie sunt părţi sau vor de-
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veni părţi şi care conţin prevederi în domenii acoperite de prezenta Convenţie şi care
asigură o mai mare protecţie şi asistenţă pentru victimele traficului.
2. Părţile la prezenta Convenţie pot încheia între ele acorduri bilaterale sau multilaterale în domenii acoperite de prezenta Convenţie, în scopul suplimentării şi întăririi prevederilor sale ori pentru a facilita aplicarea principiilor consacrate prin
aceasta.
3. Părţile care sunt membre ale Uniunii Europene vor aplica, în relaţiile lor reciproce, regulile comunitare şi ale Uniunii Europene, în măsura în care există reguli
comunitare sau ale Uniunii Europene guvernând un aspect particular şi aplicabile
unui caz specific, fără a aduce atingere obiectivului şi domeniului de aplicare a prezentei Convenţii şi fără a afecta aplicarea sa integrală în relaţiile cu alte părţi.
4. Nicio dispoziţie în prezenta Convenţie nu va afecta drepturile, obligaţiile şi
responsabilităţile statelor şi indivizilor decurgând din dreptul internaţional, inclusiv
dreptul internaţional umanitar şi dreptul internaţional al drepturilor omului, şi, în
special, unde este cazul, Convenţia din 1951 şi Protocolul din 1967 privind statutul
refugiaţilor, precum şi principiul nereturnării prevăzute de acestea.

Capitolul IX
Modificarea Convenţiei
Articolul 41
Amendamente
1. Orice propunere pentru modificarea prezentei Convenţii, prezentată de o parte, va fi comunicată Secretarului General al Consiliului Europei şi înaintată de acesta
statelor-membre ale Consiliului Europei, oricărui stat semnatar, oricărui stat parte,
Comunităţii Europene, oricărui stat invitat să semneze această Convenţie în conformitate cu prevederile art. 42 şi oricărui stat invitat să adere la această Convenţie în
conformitate cu art. 43.
2. Orice amendament propus de o parte va fi comunicat către GRETA, care va
prezenta Comitetului de Miniştri avizul său asupra modificării propuse.
3. Comitetul de Miniştri va analiza amendamentul propus şi avizul prezentat de
GRETA şi, după consultarea statelor părţi la prezenta Convenţie şi obţinerea acordului lor unanim, poate adopta amendamentul.
4. Textul oricărui amendament adoptat de Comitetul de Miniştri în conformitate
cu paragraful 3 va fi înaintat părţilor în vederea acceptării.
5. Orice amendament adoptat în conformitate cu paragraful 3 va intra în vigoare
în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de o lună de la data la care toate
părţile au informat Secretarul General că l-au acceptat.
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Capitolul X
Clauze finale
Articolul 42
Semnarea şi intrarea în vigoare
1. Prezenta Convenţie va fi deschisă spre semnare pentru statele-membre ale
Consiliului Europei, statele nemembre care au participat la elaborarea sa şi Comunitatea Europeană.
2. Prezenta Convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.
3. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care 10 semnatari, incluzând cel puţin 8
state-membre ale Consiliului Europei, şi-au exprimat consimţământul de a fi legaţi
de Convenţie, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.
4. Dacă orice stat menţionat în paragraful 1 sau Comunitatea Europeană îşi exprimă ulterior consimţământul să fie legat de Convenţie, aceasta va intra în vigoare
în ceea ce îl priveşte în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni
de la data depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare.
Articolul 43
Aderarea la Convenţie
1. După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, după consultarea părţilor la această Convenţie şi obţinerea acordului lor unanim, poate invita orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu a
participat la elaborarea Convenţiei, să adere la prezenta Convenţie, printr-o decizie
luată cu majoritatea prevăzută de art. 20 d din Statutul Consiliului Europei şi cu
votul unanim al reprezentanţilor statelor contractante care au dreptul să fie reprezentate în Comitetul de Miniştri.
2. Pentru orice stat care aderă, prezenta Convenţie va intra în vigoare în prima
zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare la Secretarul General al Consiliului Europei.
Articolul 44
Aplicare teritorială
1. Orice stat sau Comunitatea Europeană poate, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare ori aderare, să precizeze
teritoriul sau teritoriile pe care se va aplica prezenta Convenţie.
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2. Orice parte poate, la o dată ulterioară, printr-o declaraţie adresată Secretarului
General al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei Convenţii la orice alt
teritoriu precizat în declaraţie, pentru ale cărui relaţii internaţionale este responsabil
sau pentru care este autorizat să îşi asume obligaţii. Cu privire la un asemenea teritoriu, prezenta Convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării
unei perioade de 3 luni de la data primirii unei asemenea declaraţii de către Secretarul General al Consiliului Europei.
3. Orice declaraţie formulată în temeiul paragrafelor 1 şi 2 poate fi retrasă, cu privire la orice teritoriu menţionat într-o asemenea declaraţie, printr-o notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect în prima zi
a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la primirea unei asemenea
notificări de către Secretarul General al Consiliului Europei.
Articolul 45
Rezerve
Nicio rezervă nu poate fi formulată cu privire la oricare prevedere a prezentei
Convenţii, cu excepţia rezervei prevăzute de art. 31 paragraful 2.
Articolul 46
Denunţarea
1. Orice parte poate, în orice moment, să denunţe prezenta Convenţie printr-o
notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei.
2. O asemenea denunţare va avea efect din prima zi a lunii care urmează expirării
unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către Secretarul General al
Consiliului Europei.
Articolul 47
Notificări
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica statelor-membre ale Consiliului Europei, oricărui stat semnatar, oricărui stat parte, Comunităţii Europene,
oricărui stat invitat să semneze prezenta Convenţie în conformitate cu prevederile
art. 42 şi oricărui stat invitat să adere la prezenta Convenţie în conformitate cu prevederile art. 43:
a) orice semnătură;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei Convenţii în conformitate cu art.
42 şi 43;
d) orice amendament adoptat în conformitate cu art. 41 şi data la care un asemenea amendament intră în vigoare;
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e) orice denunţare formulată în temeiul prevederilor art. 46;
f) orice alt act, notificare sau comunicare privind prezenta Convenţie;
g) orice rezervă formulată în baza art. 45.
Drept care, subsemnaţii, împuterniciţi în acest scop, am semnat prezenta Convenţie.
Încheiată la Varşovia, la 16 mai 2005, în limbile engleză şi franceză, ambele texte
fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depozitat în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copii certificate
fiecărui stat-membru al Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat
la elaborarea prezentei Convenţii, Comunităţii Europene şi oricărui stat invitat să
adere la prezenta Convenţie.
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37. CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND SPĂLAREA
BANILOR, DEPISTAREA, SECHESTRAREA ŞI CONFISCAREA
VENITURILOR PROVENITE DIN ACTIVITATEA
INFRACŢIONALĂ ŞI FINANŢAREA TERORISMULUI
Adoptată la: Varşovia, 16 mai 2005.
Ratificată prin: Legea Parlamentului RM nr.165-XVI din 13 iulie 2007.
În vigoare pentru RM: din 1 mai 2008.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare,
Considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai mare unitate
între membrii săi;
Convinse de necesitatea de a aplica o politică penală comună urmărind protecţia
societăţii;
Considerând că lupta contra criminalităţii grave, devenind o problemă internaţională tot mai mare, impune folosirea unor metode moderne şi eficiente la nivel
internaţional;
Considerând că una dintre aceste metode constă în privarea delincvenţilor de
produsele infracţiunii şi instrumente similare;
Apreciind că pentru atingerea acestui obiectiv este necesar un sistem de cooperare internaţională bine pus la punct;
Ţinând cont de Convenţia Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea,
sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii (ETS nr. 141), denumită în cele ce
urmează Convenţia din 1990;
Ţinând cont şi de Rezoluţia 1373 (2001) privind ameninţările la adresa păcii şi
securităţii internaţionale, cauzate de acte de terorism, adoptată de Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite la 28 septembrie 2001, şi, în special, paragraful 3.d din
această rezoluţie;
Ţinând cont de Convenţia internaţională pentru reprimarea finanţării terorismului, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 9 decembrie 1999, în
special art. 2 şi 4, care obligă statele semnatare să considere activităţile de finanţare a
terorismului ca fapte penale;
Convinse de necesitatea de a lua măsuri imediate pentru a ratifica şi a implementa pe deplin Convenţia internaţională pentru reprimarea finanţării terorismului,
amintită mai sus;
Au convenit următoarele:
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Capitolul I
Terminologie
Articolul 1
Terminologie
În sensul prezentei Convenţii,
a) termenul „produs” se referă la orice avantaj economic, derivat din sau obţinut,
direct ori indirect, din infracţiuni. Acesta poate consta în orice bun, astfel cum este
definit la subparagraful b);
b) termenul „bun” înseamnă un bun de orice natură, corporal sau necorporal,
mobil ori imobil, precum şi acte juridice sau documente atestând un titlu ori un
drept cu privire la un bun;
c) termenul „instrument” se referă la orice bunuri folosite sau destinate a fi folosite, în orice mod, în totalitate ori în parte, pentru a comite una sau mai multe
infracţiuni;
d) termenul „confiscare” se referă la o măsură dispusă de o instanţă judecătorească ca urmare a unei proceduri referitoare la una sau mai multe infracţiuni, măsură
care are ca rezultat privarea permanentă de acel bun;
e) expresia „infracţiune predicat” se referă la orice infracţiune în urma căreia
produsele sunt rezultate şi susceptibile de a deveni obiectul unei infracţiuni prevăzute la art. 9;
f) expresia „unitate de informaţii financiare”, denumită în continuare UIF, reprezintă un organism naţional, central, responsabil cu primirea (şi, în măsura în care se
permite, solicitarea), analiza şi transmiterea de informaţii cu specific financiar către
autorităţile competente, informaţii:
i. privind produse susceptibile de a deveni surse potenţiale de finanţare a terorismului; sau
ii. necesare conform legislaţiei naţionale sau normelor în vigoare, pentru a
combate spălarea banilor şi finanţarea terorismului;
g) expresia „blocarea sau punerea sub sechestru” înseamnă interzicerea temporară a transferului, distrugerii, conversiei, înstrăinării ori deplasării bunurilor sau
luarea în custodie temporară ori preluarea controlului asupra bunurilor în baza unei
hotărâri emise de o instanţă sau de o altă autoritate competentă;
h) expresia „finanţarea terorismului” se referă la infracţiunile prevăzute la art. 2
din Convenţia pentru reprimarea finanţării terorismului, menţionată mai sus.
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Capitolul II
Finanţarea terorismului
Articolul 2
Aplicarea prezentei Convenţii în ceea ce priveşte
finanţarea terorismului
1. Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a permite aplicarea prevederilor prevăzute în cap. III, IV şi V.
2. În special, fiecare parte la prezenta Convenţie se va asigura că sunt posibile
percheziţionarea, urmărirea, identificarea, blocarea, punerea sub sechestru şi confiscarea bunurilor de origine licită sau ilicită, folosite ori destinate a fi folosite în
orice mod, în totalitate sau în parte, pentru finanţarea terorismului, sau produselor
rezultate din această infracţiune şi va asigura o cât mai bună cooperare în acest scop.

Capitolul III
Măsuri ce pot fi luate la nivel naţional
Secţiunea 1
Prevederi generale
Articolul 3
Măsuri de confiscare
1. Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a-i permite să confişte instrumente şi produse sau bunuri a căror valoare
corespunde acestor produse şi bunuri supuse spălării.
2. Cu condiţia ca paragraful 1 să se aplice în cazul spălării banilor şi al categoriilor de infracţiuni prevăzute în anexa la prezenta Convenţie, fiecare parte poate, în
momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că paragraful 1 se aplică:
a) doar în cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru această infracţiune
este închisoarea al cărei maxim depăşeşte un an. Cu toate acestea, fiecare parte poate
face o declaraţie cu privire la această prevedere referitoare la confiscarea produselor
rezultate din infracţiuni fiscale, cu unicul scop de a putea confisca astfel de produse,
atât la nivel naţional, cât şi prin cooperare internaţională, conform legislaţiei naţionale şi internaţionale privind recuperarea taxelor/datoriilor; şi/sau
b) doar pentru o listă de infracţiuni specificate.
3. Părţile pot institui prevederi pentru confiscarea obligatorie în cazul infracţiuni-
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lor care fac obiectul regimului confiscării. Părţile pot include, în special, infracţiunile
de spălare de bani, trafic de droguri, trafic de persoane şi orice altă infracţiune gravă.
4. Fiecare parte adoptă acele măsuri legislative şi alte măsuri care se dovedesc
necesare pentru ca, în cazul unei infracţiuni grave sau al infracţiunilor astfel cum
sunt prevăzute în legislaţia naţională, să oblige făptuitorul să dovedească originea
produselor sau a bunurilor susceptibile de confiscare, în măsura în care această obligaţie este conformă cu principiile legislaţiei interne.
Articolul 4
Măsuri de investigare şi măsuri provizorii
Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare
pentru a permite identificarea, urmărirea, blocarea sau punerea imediată sub sechestru a bunurilor care fac obiectul confiscării conform art. 3, pentru a facilita, în
deosebi, aplicarea unei măsuri ulterioare de confiscare.
Articolul 5
Blocarea, sechestrarea şi confiscarea
Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare
pentru a se asigura că măsurile privind blocarea, punerea sub sechestru şi confiscarea includ, de asemenea:
a) bunurile în care au fost transformate sau convertite produsele;
b) bunurile obţinute licit, în cazul în care produsele au fost amestecate, în totalitate sau în parte, cu astfel de bunuri, până la valoarea estimată a produselor;
c) câştigurile sau alte beneficii derivate din produse, din bunuri în care au fost
transformate sau convertite produsele rezultate din infracţiune sau din bunuri cu
care produsele infracţiunii au fost amestecate, până la valoarea estimată a produselor, în acelaşi mod şi în aceeaşi măsură ca produsele.
Articolul 6
Administrarea bunurilor blocate sau sechestrate
Fiecare parte va adopta măsurile legislative sau alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a asigura administrarea corespunzătoare a bunurilor blocate sau sechestrate, în conformitate cu art. 4 şi 5.
Articolul 7
Competenţe şi tehnici de investigare
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc
necesare pentru a împuternici instanţele sau alte autorităţi competente să dispună
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prezentarea registrelor bancare, financiare sau comerciale ori punerea acestora sub
sechestru pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute la art. 3, 4 şi 5. O parte nu poate
refuza să acţioneze potrivit prevederilor prezentului articol invocând secretul bancar.
2. Fără a aduce atingere paragrafului 1, fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare, care să îi permită:
a) să stabilească dacă o persoană fizică sau juridică este proprietarul ori beneficiarul unuia sau al mai multor conturi, de orice natură, la orice bancă situată pe
teritoriul statului respectiv, caz în care urmează să obţină toate datele conturilor
identificate;
b) să obţină datele conturilor bancare precizate şi ale operaţiunilor bancare care
au fost efectuate pe o anumită perioadă prin unul sau mai multe conturi specificate,
inclusiv datele oricărui cont din care sau în care se efectuează un transfer;
c) să monitorizeze într-o anumită perioadă operaţiunile bancare efectuate prin
unul sau mai multe conturi bancare specificate; şi
d) să se asigure că băncile nu divulgă clienţilor în cauză sau unei terţe părţi că
s-au solicitat ori că s-au obţinut informaţii în baza subparagrafelor a), b) sau c) ori că
o anchetă este în curs de derulare.
Părţile vor lua în considerare extinderea acestei prevederi şi asupra conturilor
deţinute în instituţii financiare sau de credit nebancare.
3. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc
necesare, care să permită folosirea tehnicilor speciale de investigare pentru a facilita
identificarea şi urmărirea produselor şi strângerea probelor privind aceste produse,
cum ar fi, spre exemplu, observarea, interceptarea telecomunicaţiilor, accesul la sistemele informatice şi ordinul de a prezenta anumite documente.
Articolul 8
Recursuri judiciare
Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare
pentru a se asigura că persoanele interesate, afectate de măsurile prevăzute la art. 3, 4
şi 5 şi de celelalte prevederi în materie din prezenta secţiune, dispun de posibilitatea
de a avea acces efectiv la justiţie pentru a-şi apăra drepturile.
Articolul 9
Infracţiuni de spălare a banilor
1. Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a conferi caracterul de infracţiune, conform dreptului său intern, atunci
când sunt comise cu intenţie, următoarelor fapte:
a) transformarea sau transferul bunurilor, cunoscând că aceste bunuri constituie
produse, în scopul de a disimula sau a ascunde originea ilicită a acestor bunuri ori de
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a ajuta orice persoană implicată în comiterea unei infracţiuni predicat să se sustragă
de la consecinţele juridice ale faptelor sale;
b) disimularea sau ascunderea naturii, originii, amplasării, dispunerii, circulaţiei
ori a proprietăţii reale a bunurilor sau a drepturilor relative la acestea, despre care
autorul ştie că acestea constituie produse; şi, sub rezerva principiilor sale constituţionale şi a conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic:
c) achiziţionarea, deţinerea sau folosirea bunurilor despre care cel care le achiziţionează, le deţine sau le foloseşte ştie, în momentul dobândirii lor, că acestea constituie produse;
d) participarea, asocierea, conspirarea pentru a comite una dintre infracţiunile
prevăzute în prezentul articol, precum şi tentativa, complicitatea, instigarea, facilitarea şi consilierea privind comiterea oricăreia dintre infracţiunile specificate în
prezentul articol.
2. În scopul punerii în practică sau al aplicării paragrafului 1:
a) nu are relevanţă faptul că infracţiunea predicat ţine sau nu ţine de jurisdicţia
penală a părţii;
b) se poate prevedea că infracţiunile enunţate în acest paragraf nu se aplică persoanelor care au săvârşit infracţiunea predicat;
c) cunoaşterea, intenţia sau scopul, ca element al uneia dintre infracţiunile prevăzute în acest paragraf, se poate deduce din circumstanţele obiective ale faptei.
3. Fiecare parte poate adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc
necesare pentru a conferi, în baza dreptului său intern, caracterul de infracţiune tuturor sau unora dintre faptele prevăzute la paragraful 1, în unul sau în ambele cazuri
prezentate mai jos, când infractorul:
a) a suspectat faptul că bunurile reprezentau produse;
b) trebuia să presupună că bunurile constituiau produse.
4. Cu condiţia ca paragraful 1 să se aplice în cazul infracţiunilor predicat prevăzute în anexa la prezenta Convenţie, fiecare parte din Comunitatea Europeană poate,
în momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că paragraful 1 se aplică:
a) doar în măsura în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea predicat este mai mare de un an sau pentru acele state care au un minim general pentru
infracţiuni în sistemul juridic propriu, în măsura în care infracţiunea este sancţionată cu privarea de libertate sau cu un ordin de reţinere pentru un minim mai mare
de 6 luni; şi/sau
b) doar în cazul unor infracţiuni predicat precizate; şi/sau
c) în cazul unei categorii de infracţiuni grave conform legislaţiei naţionale a părţii la prezenta Convenţie.
5. Fiecare parte se va asigura că o condamnare anterioară sau simultană pentru o
infracţiune predicat nu este o condiţie pentru o condamnare pentru spălare de bani.
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6. Fiecare parte se va asigura că este posibilă condamnarea pentru spălare de
bani, conform prezentului articol, acolo unde se dovedeşte faptul că bunurile ce fac
obiectul paragrafului 1 subparagrafele a) sau b) provin dintr-o infracţiune predicat
fără a fi necesar să se stabilească exact care infracţiune.
7. Fiecare parte se va asigura că infracţiunile predicat de spălare de bani acoperă
şi activităţi desfăşurate într-un alt stat şi care constituie o infracţiune în statul respectiv şi ar fi constituit o infracţiune predicat dacă ar fi avut loc pe teritoriul statului
respectiv. Fiecare parte poate stabili că singura condiţie este ca fapta să fi constituit o
infracţiune predicat dacă ar fi avut loc pe teritoriul propriului stat.
Articolul 10
Răspunderea persoanelor juridice
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a se
asigura că persoanele juridice pot fi trase la răspundere pentru infracţiunile de spălare
de bani, stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie, comise în interesul lor de orice persoană fizică ce acţionează fie în nume propriu, fie ca parte a unui organ al persoanei juridice, care deţine o funcţie de conducere în cadrul persoanei juridice, în baza:
a) unei împuterniciri de reprezentare a persoanei juridice; sau
b) unei atribuţii de a lua decizii în numele persoanei juridice; sau
c) unei atribuţii de a exercita un control în cadrul persoanei juridice respective,
precum şi în cazul implicării unei astfel de persoane fizice în calitate de complice sau instigator la infracţiunile menţionate mai sus.
2. În afară de cazurile prevăzute la paragraful 1, fiecare parte va lua măsurile
necesare pentru a se asigura că o persoană juridică poate fi trasă la răspundere în
cazul în care lipsa de supraveghere şi control de către o persoană fizică prevăzută
în paragraful 1 a făcut posibilă comiterea faptelor penale, menţionate la paragraful
1, în avantajul persoanei juridice respective, de către o persoană fizică subordonată
persoanei juridice respective.
3. Răspunderea unei persoane juridice în conformitate cu prezentul articol nu va
exclude procedurile judiciare penale împotriva persoanelor fizice care sunt autori,
instigatori sau complici la comiterea faptelor penale menţionate în paragraful 1.
4. Fiecare parte se va asigura că persoanele juridice răspunzătoare conform prezentului articol vor face obiectul unor sancţiuni penale sau de altă natură, efective,
proporţionale şi descurajatoare, inclusiv sancţiuni pecuniare.
Articolul 11
Hotărârile anterioare
Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare ce vor permite
luarea în considerare, atunci când se stabileşte o pedeapsă, a hotărârilor definitive
pronunţate într-o altă parte la prezenta Convenţie împotriva unei persoane fizice sau
juridice, privind infracţiuni definite conform prezentei Convenţii.

Capitolul II. TRATATE REGIONALE

467

Secţiunea a 2-a
Unitatea de informaţii financiare şi prevenirea
Articolul 12
Unitatea de informaţii financiare (UIF)
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a
înfiinţa UIF conform prevederilor prezentei Convenţii.
2. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a
asigura accesul UIF, în mod direct şi prompt, la informaţii financiare, cu caracter
administrativ şi privind aplicarea legii, ce îi sunt necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcţiilor sale, inclusiv analiza rapoartelor privind tranzacţii suspecte.
Articolul 13
Măsuri menite să împiedice activităţile de spălare de bani
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru instituirea unui regim intern complex de reglementări şi de supraveghere sau monitorizare pentru a împiedica spălarea banilor şi va lua în considerare standardele internaţionale în domeniu, în special, recomandările adoptate de Forţele de acţiune în
domeniul financiar privind spălarea banilor (FATF).
2. În această privinţă, fiecare parte va adopta acele măsuri legislative sau de altă
natură ce vor fi necesare pentru:
a) a solicita persoanelor fizice şi juridice implicate în activităţi ce pot fi folosite în
scopul spălării de bani şi privind aceste activităţi:
i. să identifice şi să verifice identitatea clienţilor acestora şi, unde este cazul, a
beneficiarilor finali ai acestora şi conduita în cadrul relaţiilor de afaceri, ţinându-se cont de o abordare bazată pe risc;
ii. să raporteze suspiciuni privind activităţi de spălare de bani ce fac obiectul
măsurilor de siguranţă;
iii. să ia măsuri secundare, cum ar fi crearea unei baze de date privind identitatea
clienţilor şi tranzacţiile, instruirea personalului şi stabilirea politicii şi procedurilor interne, dacă este cazul, adaptate la dimensiunea şi natura activităţii
desfăşurate;
b) a interzice persoanelor menţionate în subparagraful a) să divulge faptul că a
fost transmis un raport privind o tranzacţie suspectă sau informaţii ce au legătură
cu aceasta ori că este în curs de derulare o anchetă împotriva activităţilor de spălare
de bani;
c) a se asigura că persoanele menţionate în subparagraful a) fac obiectul unui
sistem eficient de monitorizare şi, unde este cazul, de supervizare, cu scopul de a se
asigura respectarea de către aceste persoane a condiţiilor privind combaterea spălării
banilor, acolo unde este cazul, în funcţie de riscurile implicate.
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3. În această privinţă, fiecare parte la prezenta Convenţie va adopta măsurile
legislative şi alte măsuri necesare pentru depistarea transporturilor importante de
bani gheaţă peste hotare.
Articolul 14
Amânarea tranzacţiilor interne suspecte
Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a permite UIF sau oricărei alte autorităţi ori instituţii competente să acţioneze rapid, acolo
unde există suspiciuni că o tranzacţie are legătură cu spălarea de bani, pentru a suspenda sau a refuza aprobarea derulării tranzacţiei, cu scopul de a analiza tranzacţia
şi a confirma suspiciunea. Fiecare stat poate restrânge astfel de acţiuni la cazurile
în care a fost prezentat un raport privind existenţa unei tranzacţii suspecte. Durata
maximă a suspendării sau a amânării derulării tranzacţiei se supune prevederilor
legislaţiei interne în domeniu.

Capitolul IV
Cooperarea internaţională
Secţiunea 1
Principiile cooperării internaţionale
Articolul 15
Principiile generale şi măsurile privind cooperarea internaţională
1. Părţile vor coopera cât mai mult posibil în vederea derulării anchetelor şi a
procedurilor judiciare ce au ca scop confiscarea instrumentelor şi a produselor.
2. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare ce îi vor
permite respectarea condiţiilor din prezentul capitol privind cereri:
a) de confiscare a anumitor bunuri ce reprezintă produse sau instrumente, precum şi de confiscare a produselor constând în cererea de a plăti o sumă de bani reprezentând contravaloarea produselor;
b) de asistenţă, în scopul cercetării şi luării măsurilor provizorii privind oricare
dintre formele de confiscare menţionate la subparagraful a).
3. Asistenţa în vederea derulării anchetei şi măsurile provizorii solicitate conform
paragrafului 2 subparagraful b) vor fi realizate în conformitate cu legislaţia internă
a părţii la prezenta Convenţie. Acolo unde solicitarea privind una dintre aceste măsuri specifică formalităţi sau proceduri necesare conform legislaţiei părţii solicitante,
chiar dacă necunoscute statului căruia i se adresează solicitarea, acesta din urmă va
da curs solicitării în măsura în care acţiunea solicitată nu contravine principiilor sale
legale fundamentale.
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4. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a se
asigura că solicitările venite din partea altor state de identificare, urmărire, blocare
sau punere sub sechestru a produselor şi instrumentelor au aceeaşi prioritate ca şi
solicitările adresate în cadrul procedurilor interne.

Secţiunea a 2-a
Asistenţa în faza cercetării penale
Articolul 16
Obligaţia de a acorda asistenţă
Părţile îşi vor acorda, la cerere, asistenţa reciprocă cea mai largă pentru identificarea şi urmărirea instrumentelor, produselor şi altor bunuri ce pot face obiectul
confiscării. Asistenţa va include orice măsuri de furnizare de probe privind existenţa,
situarea sau deplasarea, natura, statutul juridic sau valoarea bunurilor amintite.
Articolul 17
Cereri de informaţii privind conturi bancare
1. Fiecare parte, conform prevederilor prezentului articol, va lua măsurile necesare pentru a stabili, ca răspuns la solicitarea unui alt stat, dacă o persoană fizică sau
juridică ce face obiectul unei anchete deţine ori are sub control unul sau mai multe
conturi, oricare ar fi natura acestora, la orice bancă situată pe teritoriul său şi, dacă
este aşa, va furniza detaliile conturilor respective.
2. Obligaţia stipulată în prezentul articol se aplică doar în măsura în care informaţiile se află în posesia băncii la care este deschis contul.
3. În afara de condiţiile precizate în art. 37, în cererea sa, partea solicitantă:
a) va declara de ce consideră că informaţiile solicitate ar putea fi de o importanţă deosebită în ancheta privind infracţiunea respectivă;
b) va justifica de ce crede că banca din statul căruia i se adresează solicitarea
deţine contul respectiv şi va preciza, pe cât posibil, care sunt băncile şi/sau
conturile; şi
c) va include informaţiile suplimentare disponibile care pot facilita soluţionarea
cererii.
4. Statul căruia i se adresează solicitarea poate condiţiona soluţionarea cererii de
îndeplinirea aceloraşi condiţii ca şi în cazul solicitărilor de percheziţie sau punere
sub sechestru.
5. Fiecare stat sau Comunitatea Europeană, la momentul semnării sau odată
cu depunerea documentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare,
poate, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să
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declare că prezentul articol se aplică doar categoriilor de infracţiuni precizate în lista
cuprinsă în anexa la prezenta Convenţie.
6. Părţile pot extinde aceste prevederi la conturile deţinute în instituţii financiare nebancare. Astfel de extinderi pot fi operate cu respectarea principiului reciprocităţii.
Articolul 18
Solicitări de informaţii privind tranzacţiile bancare
1. La cererea unei alte părţi, partea căreia i se adresează solicitarea va furniza
detaliile conturilor specificate şi ale operaţiunilor bancare ce au fost realizate pe parcursul unei perioade specificate în unul sau mai multe conturi precizate în solicitare,
inclusiv detaliile privind orice cont de la care se trimit sau în care se primesc fonduri.
2. Obligaţia prevăzută în prezentul articol se aplică doar în măsura în care informaţiile solicitate se află în posesia băncii la care este deschis contul.
3. În afară de condiţiile stipulate în art. 37, partea care adresează solicitarea va
preciza în cererea sa de ce consideră că informaţiile solicitate sunt relevante pentru
ancheta penală privind infracţiunea respectivă.
4. Partea căreia i se adresează solicitarea poate condiţiona soluţionarea cererii de
îndeplinirea aceloraşi condiţii ca şi în cazul solicitărilor de percheziţie sau punere
sub sechestru.
5. Părţile pot extinde aceste prevederi la conturile deţinute în instituţii financiare
nebancare. Astfel de extinderi pot fi operate cu respectarea principiului reciprocităţii.
Articolul 19
Cereri de monitorizare a tranzacţiilor bancare
1. Fiecare parte se va asigura că, la solicitarea unei alte părţi, poate monitoriza, pe
o perioadă precizată, operaţiunile bancare realizate prin unul sau mai multe conturi
precizate în cerere şi poate comunica părţii solicitante rezultatele monitorizării.
2. În afară de condiţiile stipulate în art. 37, partea care adresează solicitarea va
preciza în cererea sa de ce consideră că informaţiile solicitate sunt relevante pentru
ancheta penală privind infracţiunea respectivă.
3. Decizia de monitorizare se va lua în fiecare caz în parte de autorităţile competente aparţinând statului căruia i se adresează solicitarea, cu respectarea legislaţiei
naţionale a statului respectiv.
4. Detaliile practice privind monitorizarea vor fi stabilite de autorităţile competente aparţinând celor două state – cel solicitant şi cel căruia i se adresează solicitarea.
5. Părţile pot extinde aceste prevederi la conturile deţinute în instituţii financiare
nebancare.
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Articolul 20
Transmiterea spontană de informaţii
Fără a prejudicia propriile sale cercetări sau proceduri, o parte poate, fără cerere prealabilă, să transmită unei alte părţi informaţii despre instrumente şi produse,
când apreciază că prin comunicarea acestor informaţii ar putea ajuta partea destinatară să iniţieze sau să ducă la bun sfârşit cercetări ori proceduri sau când aceste
informaţii ar putea conduce la formularea unei cereri de către această parte în baza
prezentului capitol.

Secţiunea a 3-a
Măsuri provizorii
Articolul 21
Obligaţia de a lua măsuri provizorii
1. La solicitarea unei alte părţi care a iniţiat proceduri penale sau proceduri în vederea confiscării, o parte va lua măsurile provizorii necesare, cum ar fi blocarea sau
punerea sub sechestru, pentru a împiedica manipularea, transferul sau înstrăinarea
bunurilor care, într-o etapă ulterioară, pot face obiectul unor cereri de confiscare sau
care ar permite satisfacerea cererii.
2. O parte care a primit o cerere de confiscare conform art. 23, dacă i se va solicita, va lua măsurile menţionate la paragraful 1, cu privire la orice bunuri ce fac
obiectul unei cereri sau care ar permite satisfacerea cererii.
Articolul 22
Executarea măsurilor provizorii
1. După adoptarea măsurilor provizorii solicitate conform paragrafului 1 al art.
21, partea solicitantă va furniza cât mai rapid posibil părţii căreia îi adresează solicitarea orice informaţii care ar putea pune în dubiu sau ar putea modifica măsurile
provizorii. Partea solicitantă va furniza, de asemenea, fără întârziere, toate informaţiile complementare cerute de partea căreia i se adresează solicitarea şi care sunt
necesare pentru implementarea şi continuarea măsurilor provizorii.
2. Înainte de ridicarea oricărei măsuri provizorii adoptate în conformitate cu prezentul articol, partea căreia îi este adresată solicitarea va da ocazia părţii solicitante,
acolo unde acest lucru este posibil, să prezinte motivele pentru menţinerea măsurii
respective.
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Secţiunea a 4-a
Confiscarea
Articolul 23
Obligaţia de a confisca
1. O parte care a primit o solicitare de confiscare din partea unei alte părţi privind instrumente sau produse aflate pe teritoriul său trebuie:
a) să execute o hotărâre de confiscare luată de o instanţă aparţinând unei părţi
solicitante, cu privire la astfel de instrumente ori produse; sau
b) să prezinte solicitarea autorităţilor sale competente, cu scopul de a obţine o
hotărâre de confiscare şi, dacă aceasta este acordată, să o execute.
2. În scopul aplicării paragrafului 1 subparagraful b), orice parte va avea, oricând
acest lucru este necesar, competenţa de a iniţia proceduri de confiscare în conformitate cu propria legislaţie.
3. Prevederile paragrafului 1 se aplică şi în cazul confiscărilor ce constau în obligaţia de a plăti o sumă de bani egală cu valoarea produselor, dacă bunurile asupra
cărora se aplică măsura de confiscare se găsesc pe teritoriul statului căruia i se adresează solicitarea. În astfel de cazuri, când se aplică măsura confiscării conform paragrafului 1, partea căreia i se adresează solicitarea va exercita, dacă nu se face plata,
măsura de confiscare asupra oricăror bunuri disponibile.
4. Dacă o cerere de confiscare priveşte anumite bunuri, părţile pot conveni ca
partea căreia i se adresează solicitarea să aplice măsura de confiscare sub forma unei
obligaţii la plata unei sume de bani corespunzătoare valorii bunurilor.
5. Părţile vor coopera cât mai mult posibil, conform legislaţiei interne, cu acele
părţi care solicită executarea măsurilor echivalente confiscării ce conduc la privarea
de bunuri, care nu constituie sancţiuni penale, atât timp cât astfel de măsuri sunt dispuse de o autoritate juridică aparţinând statului solicitant, vizavi de fapta penală, cu
condiţia să se fi stabilit că bunurile constituie produse sau alte bunuri în sensul art. 5.
Articolul 24
Executarea măsurii de confiscare
1. Procedurile de obţinere şi aplicare a confiscării conform art. 23 vor fi reglementate de legislaţia părţii căreia i se adresează solicitarea.
2. Partea căreia i se adresează solicitarea trebuie să ţină cont de probele privind
faptele în măsura în care acestea sunt precizate într-o sentinţă sau într-o hotărâre
judecătorească a statului solicitant ori în măsura în care sentinţele sau hotărârile
respective sunt întemeiate pe ele.
3. Fiecare stat sau Comunitatea Europeană poate, la momentul semnării sau odată cu depunerea documentelor de ratificare, de acceptare sau de aderare, printr-o de-
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claraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că paragraful
2 se aplică doar cu respectarea principiilor constituţionale proprii şi a conceptelor
fundamentale ale sistemului său juridic.
4. Dacă măsura confiscării constă în obligaţia de a plăti o sumă de bani, autoritatea competentă a părţii căreia i se adresează solicitarea va converti suma respectivă
în moneda statului respectiv la rata de schimb a zilei când a fost pronunţată hotărârea de executare a măsurii de confiscare.
5. În cazul art. 23 paragraful 1 subparagraful a), doar partea solicitantă are dreptul de a decide privind aplicarea revizuirii hotărârii de confiscare.
Articolul 25
Bunuri confiscate
1. Bunurile confiscate de o parte conform art. 23 şi 24 vor fi la dispoziţia părţii
respective în conformitate cu legislaţia internă şi procedurile administrative.
2. Atunci când răspund unei solicitări făcute de o altă parte conform art. 23 şi
24, în măsura în care legislaţia internă permite şi dacă li se solicită, părţile vor acorda prioritate returnării bunurilor confiscate părţii solicitante, astfel încât să poată
compensa victimele infracţiunii sau să restituie bunurile proprietarilor lor de drept.
3. Atunci când acţionează la cererea făcută de o altă parte în conformitate cu art.
23 şi 24, o parte poate acorda o atenţie deosebită încheierii de acorduri privind dispunerea în comun cu alte părţi, în mod regulat sau de la caz la caz, de aceste bunuri,
în conformitate cu legislaţia internă şi procedurile administrative.
Articolul 26
Dreptul de executare şi valoarea maximă a bunurilor supuse confiscării
1. O cerere de confiscare prezentată conform art. 23 şi 24 nu afectează dreptul
părţii solicitante de a aplica ea însăşi hotărârea de confiscare.
2. Nicio dispoziţie a prezentei Convenţii nu va fi interpretată astfel încât să permită ca valoarea totală a confiscării să depăşească valoarea sumei de bani specificate
în hotărârea de confiscare. Dacă o parte constată o astfel de situaţie, părţile interesate
vor începe consultări pentru evitarea unei astfel de situaţii.
Articolul 27
Privarea de libertate
Partea solicitată nu poate dispune privarea de libertate şi nici nu poate lua vreo
măsură restrictivă de libertate ca urmare a cererii prezentate în baza art. 23, dacă
partea solicitantă a precizat aceasta în cerere.
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Secţiunea a 5-a
Refuzul şi amânarea cooperării
Articolul 28
Motivele refuzului
1. Cooperarea conform prezentului capitol poate fi refuzată, dacă:
a) măsura solicitată contravine principiilor fundamentale ale sistemului juridic
al părţii căreia îi este adresată solicitarea; sau
b) executarea cererii riscă să aducă prejudicii suveranităţii, securităţii, ordinii
publice sau altor interese esenţiale ale părţii căreia îi este adresată solicitarea; sau
c) în opinia părţii căreia îi este adresată solicitarea, importanţa cazului nu justifică luarea acţiunii solicitate; sau
d) infracţiunea la care face referire solicitarea este o infracţiune de natură fiscală,
cu excepţia finanţării terorismului; sau
e) infracţiunea la care face referire solicitarea are legătură cu o infracţiune de
ordin politic, excepţie făcând finanţarea terorismului; sau
f) partea căreia îi este adresată solicitarea consideră că întreprinderea acţiunii
solicitate ar contraveni principiului ne bis in idem; sau
g) infracţiunea la care face referire cererea nu constituie o infracţiune conform legislaţiei părţii căreia îi este adresată solicitarea, dacă este comisă în jurisdicţia acesteia.
Totuşi, acest motiv de refuz se aplică, în cazul cooperării conform secţiunii a 2-a, doar
în măsura în care asistenţa solicitată presupune măsuri coercitive. Acolo unde este
necesară respectarea principiului dublei incriminări pentru cooperarea conform prezentului capitol, această condiţie va fi considerată ca fiind satisfăcută indiferent dacă
ambele părţi încadrează juridic similar fapta sau o denumesc cu aceeaşi terminologie,
cu condiţia ca ambele părţi să incrimineze fapta ce stă la baza infracţiunii.
2. Cooperarea conform secţiunii a 2-a, în măsura în care asistenţa solicitată implică acţiuni coercitive, şi conform secţiunii a 3-a din prezentul capitol poate fi, de
asemenea, refuzată dacă măsurile solicitate nu ar fi putut fi luate conform legislaţiei
părţii căreia îi este adresată solicitarea în scopul derulării anchetelor şi procedurilor
legale, dacă ar fi fost vorba de un caz similar intern.
3. Acolo unde legislaţia părţii căreia îi este adresată solicitarea cere acest lucru,
cooperarea conform secţiunii a 2-a, în măsura în care asistenţa solicitată implică
acţiuni coercitive, şi conform secţiunii a 3-a din prezentul capitol poate fi refuzată,
dacă măsurile solicitate sau orice alte măsuri cu efect similar nu sunt permise de
legislaţia părţii solicitante sau, în ceea ce priveşte autorităţile competente din statul
solicitant, dacă solicitarea nu este autorizată nici de judecător, nici de o altă autoritate
juridică, inclusiv de procurori, oricare dintre aceste autorităţi acţionând cu privire
la fapte penale.
4. Cooperarea conform secţiunii a 4-a din prezentul capitol poate fi, de asemenea, refuzată, dacă:
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a) conform legislaţiei părţii solicitate, măsura de confiscare nu este prevăzută
pentru tipul de infracţiune la care face referire cererea; sau
b) fără a aduce atingere obligaţiei impuse conform art. 23 paragraful 3, ar fi contrar principiilor legislaţiei interne a părţii căreia îi este adresată solicitarea, cu privire
la limitele confiscării în ceea ce priveşte relaţia dintre o infracţiune şi:
i. un avantaj economic ce poate fi considerat drept produs; sau
ii. bunuri ce pot fi considerate drept instrumente; sau
c) conform legii părţii căreia îi este adresată solicitarea, hotărârea de confiscare
nu mai poate fi pronunţată sau executată deoarece s-a prescris; sau
d) fără a aduce atingere art. 23 paragraful 5, cererea nu face referire la o condamnare anterioară sau la o decizie de natură juridică ori la o declaraţie într-o astfel de
decizie, conform căreia o infracţiune sau mai multe infracţiuni au fost comise, în
baza căreia a fost dispusă ori este solicitată confiscarea; sau
e) confiscarea fie nu se poate aplica în partea solicitantă, fie face încă obiectul
instrumentelor obişnuite de apel; sau
f) cererea are legătură cu o hotărâre de confiscare rezultată dintr-o hotărâre pronunţată în absenţa persoanei împotriva căreia hotărârea a fost emisă şi, în opinia
părţii căreia i se adresează solicitarea, procedurile derulate de partea solicitantă ce au
condus la o astfel de decizie nu au respectat drepturile minime la apărare recunoscute fiecărei persoane împotriva căreia se aduce o acuzaţie penală.
5. În scopul paragrafului 4 subparagraful f), nu se consideră că o hotărâre a fost
pronunţată în absenţă, dacă:
a) a fost confirmată sau pronunţată după manifestarea opiniei contrare a părţii
interesate; sau
b) a fost pronunţată în apel, cu condiţia ca apelul să fi fost făcut de către persoana
interesată.
6. Atunci când se examinează, în sensul paragrafului 4 subparagraful f), dacă
dreptul minim la apărare a fost respectat, partea solicitată va ţine seama de faptul că
persoana interesată a încercat în mod deliberat să se sustragă justiţiei sau că această
persoană, având posibilitatea de a recurge la o cale de atac împotriva hotărârii judecătoreşti pronunţate în absenţa sa, nu s-a folosit de această posibilitate. La fel se va
proceda atunci când persoana interesată nu s-a prezentat şi nici nu a cerut amânarea
judecăţii, deşi a fost legal citată.
7. O parte nu va putea invoca secretul bancar pentru a justifica refuzul de a coopera astfel cum prevede acest capitol. Atunci când dreptul său intern prevede, o parte
poate pretinde ca o cerere de cooperare care ar implica ridicarea secretului bancar să
fie autorizată fie de către judecător, fie de către o altă autoritate judiciară, inclusiv de
Ministerul Public, aceste autorităţi acţionând în materia infracţiunilor.
8. Fără prejudicierea motivului de refuz prevăzut la paragraful 1 subparagraful a):
a) faptul că persoana care face obiectul unei cercetări sau al unei hotărâri de
confiscare dispuse de autorităţile părţii solicitante este o persoană juridică nu poate
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fi invocat de partea solicitată ca un obstacol în calea oricărei colaborări în baza prezentului capitol;
b) faptul că persoana fizică împotriva căreia a fost luată o hotărâre de confiscare
a produselor a decedat ulterior sau faptul că o persoană juridică împotriva căreia a
fost luată o hotărâre de confiscare a produselor a fost dizolvată ulterior nu va putea
fi invocat ca obstacol în vederea acordării asistenţei prevăzute la art. 23 paragraful 1,
subparagraful a);
c) faptul că persoana anchetată sau care face obiectul unui ordin de confiscare
emis de autorităţile părţii solicitante este menţionată atât ca autorul faptei penale, cât
şi al activităţii de spălare de bani, în conformitate cu art. 9 paragraful 2 subparagraful
b), nu va fi invocat de partea căreia i se adresează solicitarea ca un obstacol în calea
cooperării conform prezentului capitol.
Articolul 29
Amânarea
Partea solicitată poate decide amânarea executării măsurilor solicitate printr-o
cerere, dacă acestea riscă să aducă prejudicii cercetărilor sau procedurilor iniţiate de
autorităţile sale.
Articolul 30
Soluţionarea parţială sau condiţionată a unei cereri
Înainte de a refuza sau de a amâna cooperarea în baza prezentului capitol, partea
solicitată examinează, dacă este cazul, după consultarea părţii solicitante, dacă poate
accepta cererea parţial sau sub rezerva unor condiţii pe care le consideră necesare.

Secţiunea a 6-a
Notificarea şi protejarea drepturilor terţelor părţi
Articolul 31
Notificarea documentelor
1. Părţile îşi vor acorda reciproc sprijinul cel mai larg posibil pentru notificarea
actelor judiciare cu privire la persoanele afectate de măsurile provizorii şi de confiscare.
2. Nicio dispoziţie a prezentului articol nu vizează să împiedice:
a) posibilitatea de a adresa acte judiciare pe canale poştale direct persoanelor
care se află în străinătate;
b) posibilitatea ca persoanele oficiale din cadrul ministerelor, funcţionarii sau
alte persoane competente din partea de unde sunt transmise documentele să
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procedeze la notificarea şi semnarea actelor judiciare direct prin intermediul
autorităţilor consulare ale acestei părţi sau prin grija oficialilor ministeriali,
funcţionarilor ori altor persoane competente ale părţii de destinaţie, exceptând cazul în care partea de destinaţie face o declaraţie contrară, adresată
Secretarului General al Consiliului Europei, în momentul semnării sau al
depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare.
3. Cu ocazia notificării în străinătate a actelor judiciare referitoare la persoane
faţă de care s-au luat măsuri provizorii sau hotărâri de confiscare ordonate în partea
de origine, această parte va informa persoanele în cauză cu privire la căile de atac în
justiţie prevăzute de legislaţia sa.
Articolul 32
Recunoaşterea hotărârilor străine
1. Sesizată cu o cerere de cooperare conform secţiunilor a 3-a şi a 4-a din prezentul capitol, partea solicitată va recunoaşte orice hotărâre judiciară luată în ţara
solicitantă în ceea ce priveşte drepturile revendicate de către terţi.
2. Recunoaşterea va putea fi refuzată:
a) dacă terţii nu au avut posibilitatea suficientă de a-şi valorifica drepturile; sau
b) dacă hotărârea este incompatibilă cu o hotărâre deja luată în partea solicitată
în aceeaşi problemă; sau
c) dacă este incompatibilă cu ordinea publică din partea solicitată; sau
d) dacă hotărârea a fost luată contrar dispoziţiilor în materie de competenţă
exclusivă prevăzută de dreptul părţii solicitate.

Secţiunea a 7-a
Reguli de procedură şi alte reguli generale
Articolul 33
Autoritatea centrală
1. Părţile vor desemna o autoritate centrală sau, dacă este necesar, mai multe
autorităţi, însărcinate să trimită cererile formulate în baza prezentului capitol, să răspundă la acestea, să le execute sau să le transmită autorităţilor care au competenţa
de a le executa.
2. Fiecare parte va comunica Secretarului General al Consiliului Europei, în
momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, denumirea şi adresa autorităţilor desemnate în aplicarea
paragrafului 1.
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Articolul 34
Comunicarea directă
1. Autorităţile centrale vor comunica direct între ele.
2. În caz de urgenţă, cererile şi comunicările prevăzute în prezentul capitol pot fi
trimise direct de către autorităţile judiciare, inclusiv de către procuratură, ale părţii
solicitante către autorităţile corespunzătoare ale părţii solicitate. Într-un astfel de caz
o copie trebuie trimisă simultan autorităţii centrale a părţii solicitate prin intermediul autorităţii centrale a părţii solicitante.
3. Orice cerere sau comunicare formulată în aplicarea paragrafelor 1 şi 2 poate
fi prezentată prin intermediul Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale (INTERPOL).
4. Dacă o cerere este prezentată în baza paragrafului 2 şi dacă autoritatea sesizată
nu este competentă pentru a-i da curs, aceasta o va transmite autorităţii competente
din ţara sa şi va informa direct partea solicitantă despre această situaţie.
5. Cererile sau comunicările prezentate în baza dispoziţiilor secţiunii a 2-a din
prezentul capitol, care nu implică măsuri coercitive, vor putea fi transmise direct de
către autoritatea competentă a părţii solicitante către autoritatea competentă a părţii
solicitate.
6. Proiectele de cerere şi comunicări prevăzute de prezentul capitol pot fi trimise direct de autorităţile judiciare ale părţii solicitante autorităţilor competente din
statul căruia i se adresează solicitarea, înainte de o cerere oficială, pentru a se asigura soluţionarea acesteia în mod eficient la primire şi pentru a se asigura că cererea
cuprinde suficiente informaţii şi documente ajutătoare pentru a îndeplini condiţiile
legislaţiei părţii căreia i se adresează solicitarea.
Articolul 35
Tipurile cererilor şi limbile folosite
1. Toate cererile prevăzute de prezentul capitol vor fi prezentate în scris. Ele pot
fi transmise electronic sau prin orice alt mijloc de telecomunicaţii, cu condiţia ca
partea solicitantă să fie pregătită să prezinte, la cerere, un exemplar scris al unei astfel
de comunicări şi originalul. Totuşi, fiecare parte poate oricând, printr-o declaraţie
adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să arate condiţiile în care este
gata să accepte şi să dea curs cererilor primite pe cale electronică sau prin orice alte
instrumente de comunicare.
2. În conformitate cu prevederile paragrafului 3, nu sunt necesare traducerile
cererilor sau ale documentelor anexate.
3. La momentul semnării sau odată cu depunerea documentelor de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, orice stat din Comunitatea Europeană poate
comunica Secretarului General al Consiliului Europei o declaraţie prin care specifică
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faptul că îşi rezervă dreptul de a cere ca solicitările ce îi sunt prezentate şi documentele asociate lor să fie însoţite de o traducere în limba ţării respective sau în una
dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei, ori în una dintre limbile indicate. Cu
aceeaşi ocazie, acesta poate declara că este de acord să accepte traduceri în orice altă
limbă pe care o va preciza. Celelalte părţi pot aplica regula reciprocităţii.
Articolul 36
Legalizarea
Documentele transmise conform prevederilor prezentului capitol vor fi scutite
de orice formalităţi de legalizare.
Articolul 37
Conţinutul cererii
1. Orice cerere de cooperare prevăzută de prezentul capitol trebuie să precizeze:
a) autoritatea de la care emană şi autoritatea însărcinată să pună în aplicare cercetările sau procedurile;
b) obiectul şi motivul cererii;
c) cauza, inclusiv faptele pertinente (cum ar fi: data, locul şi circumstanţele infracţiunii) la care se referă cercetările sau procedurile, exceptând cazul cererii de
notificare;
d) în măsura în care cooperarea implică măsuri coercitive:
i. textul dispoziţiilor legale sau, dacă nu este posibil, o prezentare a legii aplicabile; şi
ii. o indicaţie conform căreia măsura solicitată sau orice altă măsură având efecte similare ar putea fi luată pe teritoriul părţii solicitante în virtutea propriei
legislaţii;
e) dacă este necesar şi în măsura posibilului:
i. detalii privind persoana sau persoanele avute în vedere, incluzând numele,
data şi locul naşterii, cetăţenia şi locul unde se află, iar dacă este vorba despre
o persoană juridică, sediul acesteia; şi
ii. bunurile în legătură cu care se solicită cooperarea, amplasarea acestora, legăturile cu persoana sau persoanele în cauză, orice legătură cu infracţiunea,
precum şi orice informaţie cu privire la interesele altei persoane cu privire la
aceste bunuri; şi
f) orice procedură specială pe care partea solicitantă o solicită.
2. Atunci când o cerere privind o măsură provizorie conform secţiunii a 3-a din
prezentul capitol vizează punerea sub sechestru a unui bun care ar putea face obiectul unei hotărâri de confiscare constând în obligaţia de a plăti o sumă de bani, această
cerere trebuie, de asemenea, să indice suma maximă care se doreşte a fi recuperată
cu privire la acest bun.
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3. Pe lângă indicaţiile menţionate la paragraful 1, orice cerere formulată în aplicarea secţiunii a 4-a din prezentul capitol trebuie să conţină:
a) în cazul art. 23 paragraful 1 subparagraful a):
i. o copie certificată potrivit legii de pe hotărârea de confiscare dată de tribunalul părţii solicitante şi precizarea motivelor care stau la baza hotărârii, dacă
nu sunt indicate în hotărârea însăşi;
ii. o atestare din partea autorităţii competente a părţii solicitante, conform căreia hotărârea de confiscare este executorie şi nu este supusă căilor ordinare
de atac;
iii. informaţii privind măsura în care hotărârea trebuie să fie executată; şi
iv. informaţii cu privire la necesitatea de a lua măsuri provizorii;
b) în cazul art. 23 paragraful 1 subparagraful b), o expunere a faptelor, invocată
de partea solicitantă, care să fie suficientă pentru a permite părţii solicitate să obţină
o decizie în baza dreptului său intern;
c) atunci când terţii au avut posibilitatea de a-şi revendica drepturi, documente
care să dovedească faptul că ei au avut această posibilitate.
Articolul 38
Vicii ale cererilor
1. Dacă cererea nu este conformă dispoziţiilor prezentului capitol sau dacă informaţiile nu sunt suficiente pentru a permite părţii solicitate să ia o decizie cu privire
la cerere, această parte poate solicita părţii solicitante să îşi modifice cererea sau să o
completeze cu informaţii suplimentare.
2. Partea solicitată poate fixa un termen pentru obţinerea acestor modificări sau
informaţii.
3. În perioada în care aşteaptă obţinerea modificărilor sau a informaţiilor solicitate cu privire la o cerere prezentată în aplicarea secţiunii a 4-a din prezentul capitol,
partea solicitată poate dispune orice măsură avută în vedere în secţiunile a 2-a şi a
3-a din prezentul capitol.
Articolul 39
Concursul de cereri
1. Atunci când o parte solicitată primeşte mai mult decât o cerere, prezentată în
baza secţiunilor a 3-a şi a 4-a din prezentul capitol, cu privire la aceeaşi persoană sau
la aceleaşi bunuri, concursul de cereri nu împiedică partea solicitată să examineze
cererile pentru care trebuie luate măsuri provizorii.
2. În cazul unui concurs de cereri prezentate în baza secţiunii a 4-a din prezentul
capitol, partea solicitată va avea în vedere să consulte părţile solicitante.
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Articolul 40
Obligaţia de motivare
Partea solicitată trebuie să motiveze orice hotărâre de refuz, de amânare sau de
condiţionare a oricărei cooperări solicitate în baza prezentului articol.
Articolul 41
Informarea
1. Partea solicitată informează fără întârziere partea solicitantă:
a) despre măsurile luate imediat în baza unei cereri formulate în temeiul prezentului capitol;
b) despre rezultatul final al măsurilor luate ca urmare a cererii;
c) despre o hotărâre de refuz, de amânare sau de condiţionare, totală ori parţială,
în orice cooperare prevăzută de prezentul capitol;
d) despre orice împrejurări care fac imposibilă executarea măsurilor solicitate
sau care sunt de natură să o întârzie în mod considerabil; şi
e) în cazul măsurilor provizorii adoptate pe baza unei cereri formulate în aplicarea secţiunilor a 2-a şi a 3-a din prezentul capitol, despre dispoziţiile dreptului său intern care automat ar atrage ridicarea măsurii.
2. Partea solicitantă informează fără întârziere partea solicitată:
a) despre orice revizuire, decizie sau alt fapt care înlătură total ori parţial caracterul executoriu al hotărârii de confiscare;
b) despre orice schimbare, în fapt sau în drept, care ar face de acum înainte nejustificată orice acţiune întreprinsă în baza prezentului articol.
3. Când o parte solicită confiscarea bunurilor în mai multe părţi, în baza aceleiaşi
hotărâri de confiscare, ea va informa toate părţile în cauză cu privire la executarea
hotărârii.
Articolul 42
Utilizarea restrânsă
1. Partea solicitată poate condiţiona executarea unei cereri de faptul ca informaţiile sau elementele de probă obţinute să nu fie, fără consimţământul său prealabil,
utilizate sau transmise de către autorităţile părţii solicitante în scopul altor cercetări
sau proceduri decât al celor precizate în cerere.
2. Fiecare stat sau Comunitatea Europeană poate, la momentul semnării sau odată cu depunerea documentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prin declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să declare
că, fără consimţământul său prealabil, informaţiile şi probele furnizate de statul respectiv conform prevederilor prezentului capitol nu pot fi utilizate sau transmise de
către autorităţile părţii solicitante în alte anchete sau proceduri decât cele specificate
în cerere.
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Articolul 43
Confidenţialitatea
1. Partea solicitantă poate cere părţii solicitate să păstreze confidenţialitatea asupra cererii şi conţinutului acesteia, cu excepţia măsurilor necesare pentru executarea
acesteia. Dacă partea solicitată nu se poate conforma acestei condiţii de confidenţialitate, va trebui să informeze partea solicitantă în cel mai scurt termen posibil.
2. Partea solicitantă trebuie, dacă i se cere, cu condiţia ca cererea să nu fie contrară principiilor fundamentale ale dreptului său intern, să păstreze confidenţialitatea
asupra tuturor mijloacelor de probă şi informaţiilor comunicate de partea solicitată,
mai puţin în măsura în care dezvăluirea lor este necesară cercetărilor sau procedurii
descrise în cerere.
3. Sub rezerva dispoziţiilor dreptului său intern, o parte care a primit spontan
informaţii în baza art. 10 trebuie să se conformeze oricărei condiţii de confidenţialitate solicitate de partea care transmite informaţia. Dacă cealaltă parte nu se poate
conforma unei asemenea condiţii, ea trebuie să informeze despre aceasta partea care
transmite informaţia, în cel mai scurt termen.
Articolul 44
Cheltuieli
Cheltuielile obişnuite necesare pentru executarea unei cereri sunt în sarcina părţii solicitate. Atunci când cheltuieli importante sau extraordinare se dovedesc necesare pentru a da curs unei cereri, părţile se pun de acord pentru a stabili condiţiile
în care cererea se va executa, precum şi cu privire la modalitatea în care cheltuielile
vor fi suportate.
Articolul 45
Daune-interese
1. Atunci când o acţiune privind responsabilitatea în materie de daune rezultând
dintr-un act sau dintr-o omisiune în legătură cu cooperarea prevăzută în prezentul
capitol a fost iniţiată de către o persoană, părţile implicate se vor consulta, dacă este
cazul, asupra repartizării eventuale a reparaţiilor datorate.
2. O parte căreia îi este adresată o cerere de despăgubire va informa fără întârziere cealaltă parte pentru a stabili dacă aceasta poate avea un interes în acest caz.
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Capitolul V
Cooperarea între UIF
Articolul 46
Cooperarea între UIF
1. Părţile se vor asigura că UIF definite în prezenta Convenţie vor coopera în
scopul combaterii spălării banilor, pentru a aduna şi a analiza sau, dacă este cazul,
pentru a cerceta în cadrul UIF informaţii relevante privind orice fapte ce pot indica
activităţi de spălare de bani, în conformitate cu competenţele lor la nivel naţional.
2. În scopul paragrafului 1, fiecare parte se va asigura că UIF fac schimb, în mod
spontan sau la cerere, fie în conformitate cu prezenta Convenţie, fie în conformitate cu memorandumuri de înţelegere existente sau viitoare compatibile cu prezenta
Convenţie, de orice informaţii accesibile ce pot fi relevante în procesarea ori analiza
informaţiilor sau, dacă este cazul, ce pot fi utile în investigaţii derulate de UIF privind tranzacţiile financiare ce au legătură cu spălarea de bani şi persoanele fizice şi
juridice implicate.
3. Fiecare parte se va asigura că îndeplinirea funcţiilor UIF nu va fi afectată de
statutul lor intern, indiferent dacă acestea sunt unităţi administrative, de aplicare a
legii sau autorităţi juridice.
4. Fiecare cerere înaintată conform prezentului articol va fi însoţită de o scurtă
prezentare a faptelor cunoscute UIF solicitante. UIF va specifica în cererea sa cum
vor fi utilizate informaţiile solicitate.
5. Când se formulează o cerere conform prezentului articol, UIF solicitată va furniza toate informaţiile relevante, inclusiv informaţii de natură financiară disponibile
şi date privind aplicarea legii, solicitate în cerere, fără a fi necesară o scrisoare oficială
de cerere conform Convenţiilor sau acordurilor în vigoare între părţi.
6. UIF poate refuza să divulge informaţii ce pot pune în pericol o anchetă penală
aflată în derulare în statul solicitat sau, în situaţii excepţionale, atunci când divulgarea informaţiilor ar fi disproporţionată faţă de interesele legitime ale persoanei fizice
sau juridice ori ale părţii implicate sau ar contraveni principiilor fundamentale ale
legislaţiei naţionale a părţii solicitate. Orice astfel de refuz va fi explicat corespunzător UIF care solicită informaţiile.
7. Informaţiile sau documentele obţinute conform prezentului articol vor fi utilizate doar în scopurile precizate în paragraful 1. Informaţiile furnizate de o UIF omoloagă nu vor fi transmise unei terţe părţi şi nici nu vor fi utilizate de UIF beneficiară
în alte scopuri decât de analiză, fără consimţământul prealabil al UIF furnizoare a
informaţiilor.
8. La transmiterea de informaţii şi documente conform prezentului articol, UIF
care transmite informaţiile poate impune restricţii şi condiţii privind utilizarea informaţiilor în alte scopuri decât cele specificate în paragraful 7. UIF beneficiară va
respecta orice astfel de restricţii sau condiţii.
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9. Atunci când o parte doreşte să utilizeze informaţiile transmise sau documentele
pentru anchete penale ori urmăriri penale în scopurile specificate în paragraful 7, UIF
furnizoare de informaţii nu poate refuza să accepte o astfel de utilizare, cu excepţia
cazului în care se supune restricţiilor impuse de legislaţia naţională sau condiţiilor
prevăzute la paragraful 6. Orice refuz va fi în mod corespunzător justificat.
10. UIF vor lua toate măsurile necesare, inclusiv măsurile de securitate, pentru a
se asigura că informaţiile furnizate conform prezentului articol nu sunt accesibile şi
altor autorităţi, agenţii sau departamente.
11. Informaţiile prezentate vor fi protejate în conformitate cu Convenţia Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 privind protejarea persoanelor vizavi de prelucrarea automată a datelor personale (ETS nr. 108) şi ţinându-se cont de Recomandarea
nr. R (87)15 din 15 septembrie 1987 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei
ce reglementează utilizarea datelor personale în poliţie, prin cel puţin aceleaşi reguli
de confidenţialitate şi protecţie a datelor personale ca regulile ce se aplică în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă în cazul UIF solicitante.
12. UIF care transmite informaţiile se poate interesa privind utilizarea informaţiilor furnizate, iar UIF beneficiară va oferi răspunsurile cuvenite, ori de câte ori este
cazul.
Articolul 47
Cooperarea internaţională în vederea amânării tranzacţiilor suspecte
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare ce vor permite iniţierea rapidă a unor acţiuni de către UIF, la cererea unei UIF străine, pentru
suspendarea sau neacordarea acceptului pentru derularea unei tranzacţii pe perioadele şi în condiţiile prevăzute de legislaţia internă pentru amânarea tranzacţiilor.
2. Acţiunea prevăzută la paragraful 1 va fi întreprinsă atunci când UIF solicitată
este convinsă, după prezentarea justificărilor de către UIF solicitantă, că:
a) tranzacţia are legătură cu activităţi de spălare de bani; şi
b) tranzacţia ar fi fost suspendată sau acceptul pentru derularea ei nu ar fi fost
acordat dacă tranzacţia ar fi făcut obiectul unui raport privind o tranzacţie
internă suspectă.

Capitolul VI
Mecanismul de monitorizare şi soluţionarea diferendelor
Articolul 48
Mecanismul de monitorizare şi soluţionarea diferendelor
1. Conferinţa părţilor (COP) va răspunde de aplicarea în continuare a prezentei
Convenţii. COP:
a) va monitoriza implementarea adecvată a prezentei Convenţii de către părţi;
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b) la cererea unei părţi, va exprima o opinie privind orice chestiune legată de
interpretarea şi aplicarea prezentei Convenţii.
2. COP va îndeplini funcţiile prevăzute la paragraful 1 a), utilizând orice informări publice ale Comisiei de experţi pentru evaluarea măsurilor împotriva spălării
banilor (Moneyval, pentru ţările Moneyval) şi orice rapoarte publice FATF (pentru
ţările FATF), completate cu autoevaluări periodice, după caz. Procedura de monitorizare va acoperi domeniile vizate de prezenta Convenţie.
3. Dacă COP decide că are nevoie de mai multe informaţii în exercitarea funcţiilor sale, va lua legătura cu partea implicată, profitând de procedura şi mecanismul
Moneyval, dacă acest lucru este cerut de COP. Partea respectivă va informa apoi
COP. În baza acestei informări COP va decide dacă să deruleze sau nu o evaluare mai
detaliată a poziţiei părţii implicate. Acest lucru poate, dar nu implică în mod necesar
efectuarea vizitei unei echipe de evaluare în ţara respectivă.
4. În cazul unui diferend între părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii, acestea se vor strădui să ajungă la o reglementare a diferendului
prin negociere sau orice altă metodă paşnică aleasă de părţi, inclusiv prin prezentarea diferendului la COP, în faţa unei instanţe de arbitraj ale cărei decizii vor fi obligatorii pentru părţi sau în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie, conform acordului
comun al părţilor implicate.
5. COP va adopta propriile reguli de procedură.
6. Secretarul General al Consiliului Europei va reuni COP în termen de un an de
la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii. După aceea, vor avea loc întruniri periodice ale COP conform regulilor de procedură adoptate de COP.

Capitolul VII
Dispoziţii finale
Articolul 49
Semnarea şi intrarea în vigoare
1. Prezenta Convenţie va fi deschisă semnării de către statele-membre ale Consiliului Europei, ale Comunităţii Europene şi statele nemembre care au participat la
elaborarea ei. Statele respective sau Comunitatea Europeană pot exprima acceptul
lor prin:
a) semnarea fără rezerve privind ratificarea, acceptarea sau aprobarea;
b) semnarea privind ratificarea, acceptarea sau aprobarea, urmată de ratificare,
acceptare sau aprobare.
2. Documentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la biroul
Secretarului General al Consiliului Europei.
3. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii după expirarea unei
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perioade de 3 luni de la data la care 6 părţi semnatare, dintre care cel puţin 4 sunt state-membre ale Consiliului Europei, şi-au dat consimţământul să respecte prevederile
prezentei Convenţii în conformitate cu paragraful 1.
4. Pentru orice stat semnatar care îşi va exprima ulterior consimţământul de a
fi parte la prezenta Convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care
urmează după expirarea unei perioade de 3 luni după data exprimării consimţământului său de a fi legat prin Convenţie, conform dispoziţiilor paragrafului 1.
5. Niciuna dintre părţile la Convenţia din 1990 nu va ratifica, accepta sau aproba
prezenta Convenţie fără a se considera legată cel puţin de prevederile corespunzătoare celor ale Convenţiei din 1990 pe care este obligată să le respecte.
6. Odată cu intrarea sa în vigoare, părţile la prezenta Convenţie care sunt, în acelaşi timp, şi părţi la Convenţia din 1990:
a) vor aplica prevederile prezentei Convenţii în relaţiile reciproce;
b) vor aplica în continuare prevederile Convenţiei din 1990 în relaţiile cu alte
părţi la numita Convenţie, dar nu la prezenta Convenţie.
Articolul 50
Aderarea la Convenţie
1. După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, după consultarea părţilor la Convenţie, poate invita orice ţară nemembră a Consiliului şi care nu a participat la elaborarea documentului să adere la
prezenta Convenţie, printr-o hotărâre luată de majoritatea prevăzută la art. 20.d din
Statutul Consiliului Europei şi prin votul unanim al reprezentanţilor părţilor îndreptăţite să facă parte din Comitetul de Miniştri.
2. Cu privire la orice stat în curs de aderare, prezenta Convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii după expirarea perioadei de 3 luni de la data depunerii documentului de aderare la biroul Secretarului General al Consiliului Europei.
Articolul 51
Aplicarea teritorială
1. Orice stat sau Comunitatea Europeană poate specifica, la momentul semnării
sau odată cu depunerea documentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare,
teritoriul sau teritoriile în care se aplică prezenta Convenţie.
2. Orice stat va putea, în orice alt moment de la data primirii declaraţiei de către
Secretarul General al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei Convenţii
la orice alt teritoriu desemnat în declaraţie. Prezenta Convenţie va intra în vigoare
cu privire la acest teritoriu în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3
luni de la data primirii declaraţiei de către Secretarul General.
3. Orice declaraţie făcută în baza paragrafelor 1 şi 2 va putea fi retrasă, în ceea ce
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priveşte orice teritoriu desemnat prin această declaraţie, printr-o notificare adresată
Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect în prima zi a
lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de
către Secretarul General.
Articolul 52
Relaţiile cu alte Convenţii şi acorduri
1. Prezenta Convenţie nu afectează drepturile şi angajamentele părţilor, derivate
din documentele internaţionale multilaterale pe domenii specifice.
2. Părţile la prezenta Convenţie pot încheia între ele acorduri bilaterale sau multilaterale pe temele la care face referire prezenta Convenţie, cu scopul de a completa
sau de a consolida prevederile acesteia ori pentru a facilita aplicarea principiilor cuprinse în Convenţie.
3. Dacă două sau mai multe părţi au încheiat deja un acord sau un tratat pe o
temă tratată deja în prezenta Convenţie, ori şi-au reglementat în alt mod relaţiile
vizavi de acea temă, părţile vor avea dreptul să aplice tratatul sau acordul respectiv
pentru reglementarea relaţiilor, în locul prezentei Convenţii, dacă astfel se facilitează
cooperarea internaţională.
4. Fără a aduce atingere obiectului sau scopului prezentei Convenţii şi fără a aduce atingere aplicării complete a acesteia în relaţiile cu alte părţi, părţile care sunt
membre ale Uniunii Europene vor aplica în relaţiile reciproce regulile Comunităţii şi
ale Uniunii Europene, în măsura în care există reguli ale Comunităţii şi ale Uniunii
Europene ce reglementează tema vizată şi care sunt aplicabile în cazul respectiv.
Articolul 53
Declaraţii şi rezerve
1. Orice stat sau Comunitatea Europeană, la momentul semnării sau odată cu
depunerea documentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, poate face una sau mai multe declaraţii dintre cele prevăzute la art. 3 paragraful 2, art.
9 paragraful 4, art. 17 paragraful 5, art. 24 paragraful 3, art. 31 paragraful 2, art. 35
paragrafele 1 şi 3 şi la art. 42 paragraful 2.
2. Orice stat sau Comunitatea Europeană, la momentul semnării sau la depunerea documentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, poate, de asemenea, să
îşi rezerve dreptul de a nu aplica parţial sau în totalitate prevederile art. 7 paragraful
2 subparagraful c), art. 9 paragraful 6, art. 46 paragraful 5 şi ale art. 47.
3. Orice stat sau Comunitatea Europeană, la momentul semnării sau la depunerea documentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, printr-o
declaraţie, poate declara modul în care intenţionează să aplice art. 17 şi 19, ţinând, în
special, cont de acordurile internaţionale aplicabile în domeniul cooperării interna-
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ţionale în materie penală. Orice stat sau Comunitatea Europeană va comunica orice
modificare adusă acestor informaţii Secretarului General al Consiliului Europei.
4. Orice stat sau Comunitatea Europeană, la momentul semnării sau la depunerea documentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, poate
declara:
a) că nu va aplica art. 3 paragraful 4; sau
b) că va aplica art. 3 paragraful 4 doar parţial; sau
c) modul în care intenţionează să aplice art. 3 paragraful 4.
Orice stat sau Comunitatea Europeană va comunica orice modificare a acestor
informaţii Secretarului General al Consiliului Europei.
5. Nu se poate face nicio altă rezervă.
6. Orice parte care a exprimat o rezervă conform prezentului articol o poate retrage, total sau parţial, printr-o notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va intra în vigoare la data primirii notificării de către Secretarul General.
7. Partea care a exprimat o rezervă privitor la o prevedere a prezentei Convenţii
nu poate pretinde aplicarea prevederii respective de către nicio altă parte; dacă rezerva sa este parţială sau condiţionată, aceasta poate pretinde aplicarea prevederii
respective în măsura în care partea însăşi a acceptat-o.
Articolul 54
Amendamente
1. Amendamentele la prezenta Convenţie pot fi propuse de orice parte şi vor fi
comunicate de Secretarul General al Consiliului Europei statelor-membre ale Consiliului Europei, Comunităţii Europene şi tuturor statelor nemembre care au aderat sau
au fost invitate să adere la prezenta Convenţie în conformitate cu prevederile art. 50.
2. Orice amendament propus de o parte va fi comunicat Comitetului European
pentru Probleme Criminale (CDPC), care va prezenta Comitetului de Miniştri opinia sa privind amendamentul respectiv.
3. Comitetul de Miniştri va examina amendamentul propus şi opinia prezentată
de CDPC şi poate adopta amendamentul cu majoritatea prevăzută la art. 20.d din
Statutul Consiliului Europei.
4. Textul oricărui amendament adoptat de Comitetul de Miniştri conform paragrafului 3 se trimite statelor pentru acceptare.
5. Orice amendament adoptat în conformitate cu paragraful 3 va intra în vigoare
la 30 de zile după ce toate părţile l-au informat pe Secretarul General al Consiliului
Europei privind acceptul lor.
6. Pentru a actualiza categoriile de infracţiuni cuprinse în anexă, precum şi pentru a modifica art. 13 pot fi propuse amendamente de către orice parte sau de către
Comitetul de Miniştri. Acestea vor fi comunicate de Secretarul General al Consiliului Europei tuturor părţilor.
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7. După ce s-au consultat cu părţile care nu sunt membre ale Consiliului Europei
şi, dacă este necesar, cu CDPC, Comitetul de Miniştri poate adopta un amendament
propus în conformitate cu paragraful 6, cu majoritatea prevăzută de art. 20.d din
Statutul Consiliului Europei. Amendamentul va intra în vigoare după expirarea unei
perioade de un an de la data la care a fost trimis părţilor. În această perioadă, orice
parte poate notifica Secretarului General al Consiliului Europei orice obiecţie la intrarea în vigoare a amendamentului.
8. Dacă o treime din numărul părţilor îl înştiinţează pe Secretarul General al
Consiliului Europei despre existenţa unei obiecţii la intrarea în vigoare a amendamentului, amendamentul nu va intra în vigoare.
9. Dacă mai puţin de o treime din numărul părţilor notifică existenţa unei obiecţii, amendamentul va intra în vigoare pentru acele părţi care nu au notificat existenţa
unei obiecţii.
10. Odată intrat în vigoare un amendament conform paragrafelor 6-9, iar una
dintre părţi a notificat existenţa unei obiecţii, acest amendament va intra în vigoare
pentru partea respectivă în prima zi a lunii după data notificării Secretarului General
al Consiliului Europei a acceptului său. O parte care a făcut o obiecţie o poate retrage
oricând, anunţându-l pe Secretarul General al Consiliului Europei.
11. Dacă un amendament a fost adoptat de Comitetul de Miniştri al Consiliului
Europei, un stat sau Comunitatea Europeană nu îşi poate da acceptul pentru prezenta Convenţie fără a accepta, în acelaşi timp, şi amendamentul.
Articolul 55
Renunţarea
1. Orice parte poate oricând renunţa la prezenta Convenţie printr-o notificare
adresată Secretarului General al Consiliului Europei.
2. O astfel de renunţare va deveni efectivă în prima zi a lunii după expirarea unei
perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către Secretarul General al Consiliului Europei.
3. Prezenta Convenţie se va aplica, totuşi, în continuare, în privinţa art. 23 referitor la confiscare, pentru care a fost făcută o cerere, în conformitate cu prevederile
prezentei Convenţii, înainte de data la care are loc renunţarea.
Articolul 56
Notificări
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica statelor-membre ale Consiliului Europei, Comunităţii Europene, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei Convenţii, oricărui stat invitat să adere la aceasta şi oricărei părţi
la prezenta Convenţie:
a) orice semnare;
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b) depunerea unui document de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei Convenţii în conformitate cu art.
49 şi 50;
d) orice declaraţie sau rezervă în baza art. 53;
e) orice alt act, altă notificare sau comunicare privind prezenta Convenţie.
Drept care subsemnaţii, deplin autorizaţi în acest scop, au semnat prezenta Convenţie.
Adoptată la Varşovia, la 16 mai 2005, în limbile engleză şi franceză, ambele texte
fiind egal autentice, într-un singur exemplar, ce va fi depus în arhivele Consiliului
Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copii autentificate fiecărui stat-membru al Consiliului Europei, Comunităţii Europene, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei Convenţii şi oricărui stat invitat să
adere la aceasta.
Anexă
a) Participarea la un grup criminal organizat.
b) Terorismul, inclusiv finanţarea terorismului.
c) Traficul de persoane şi migraţia ilegală.
d) Exploatarea sexuală, inclusiv exploatarea sexuală a minorilor.
e) Traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope.
f) Traficul ilicit cu arme.
g) Traficul ilicit cu bunuri furate şi alte bunuri.
h) Corupţia şi darea de mită.
i) Înşelăciunea.
j) Contrafacerea de monedă.
k) Contrafacerea de produse.
l) Infracţiuni împotriva mediului înconjurător.
m) Omorul, vătămarea corporală gravă.
n) Răpirea, reţinerea ilegală şi luarea de ostatici.
o) Tâlhăria sau furtul.
p) Contrabanda.
q) Şantajul.
r) Falsificarea.
s) Pirateria.
t) Restricţionarea comerţului şi manipularea pieţei.
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38. CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI PENTRU PROTECŢIA
COPIILOR ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII SEXUALE ŞI A
ABUZURILOR SEXUALE
Adoptată la: Lansarote, 25 octombrie 2007.
Ratificată prin: Legea Parlamentului RM nr.263 din 19 decembrie 2011.
În vigoare pentru RM: din 1 iulie 2012.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei şi alţi semnatari ai prezentei Convenţii,
Considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă unitate
între membrii săi,
Considerând că orice copil are dreptul, din partea familiei, a societăţii şi a statului, la măsurile de protecţie decurgând din condiţia sa de minor, constatând că
exploatarea sexuală a copiilor, în special, sub forma pornografiei infantile şi a prostituţiei, precum şi toate formele de abuz sexual asupra copiilor, inclusiv faptele comise
în străinătate, pun în pericol grav sănătatea şi dezvoltarea psihosocială a copilului,
constatând că exploatarea sexuală şi abuzurile sexuale comise asupra copiilor au luat
proporţii îngrijorătoare la nivel atât naţional, cât şi internaţional, în special, prin
utilizarea tot mai extinsă a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) atât de
către copii, cât şi de către autorii de infracţiuni şi că prevenirea şi combaterea exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale asupra copiilor necesită cooperare internaţională,
Considerând că bunăstarea şi interesul superior ale copilului sunt valori fundamentale împărtăşite de toate statele-membre, care trebuie promovate fără niciun fel
de discriminare, reamintind Planul de acţiune adoptat în cadrul celei de-a treia Reuniuni la vârf a şefilor de stat şi de guvern din cadrul Consiliului Europei (Varşovia,
16–17 mai 2005), care preconiza elaborarea de măsuri menite să stopeze exploatarea
sexuală a copiilor, reamintind, în special, Recomandarea nr. R (91)11 a Comitetului de Miniştri referitoare la exploatarea sexuală, pornografia, prostituţia şi traficul
de copii şi tineri, Recomandarea Rec(2001)16 privind protecţia copiilor împotriva
exploatării sexuale şi Convenţia privind criminalitatea informatică (ETS nr. 185),
în special, art. 9 din aceasta, precum şi Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (ETS nr. 197), având în vedere Convenţia
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (1950, ETS nr. 5),
Carta socială europeană revizuită (1996, ETS nr. 163), Convenţia europeană privind
drepturile copiilor (1996, ETS nr. 160), ţinând cont de Convenţia Naţiunilor Unite
cu privire la drepturile copilului şi, în special, de art. 34 din aceasta, de Protocolul
facultativ privind vânzarea de copii, prostituţia infantilă şi pornografia infantilă, precum şi de Protocolul adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii organizate transnaţionale,
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Vizând prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special
femei şi copii, precum şi de Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind
interzicerea celor mai grele forme de muncă infantilă şi acţiunea imediată în vederea eliminării acestora, având în vedere Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene cu privire la combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pedopornografiei
(2004/68/JAI), Decizia cadru a Consiliului Uniunii Europene privind statutul victimelor în procesele penale (2001/220/JAI) şi Decizia-cadru a Consiliului Uniunii
Europene referitoare la lupta împotriva traficului de fiinţe umane (2002/629/JAI),
Luând în considerare şi alte instrumente juridice şi programe internaţionale
pertinente în acest domeniu, cu deosebire Declaraţia şi Programul de acţiune de la
Stockholm, adoptate în cadrul primului Congres mondial împotriva exploatării sexuale a copiilor în scop comercial (27–31 august 1996), Angajamentul mondial de la
Yokohama, adoptat în cadrul celui de-al doilea Congres mondial împotriva exploatării sexuale a copiilor în scop comercial (17–20 decembrie 2001), Angajamentul
şi Planul de acţiune de la Budapesta, adoptate în cadrul Conferinţei pregătitoare a
celui de-al doilea Congres mondial împotriva exploatării sexuale a copiilor în scop
comercial (20–21 noiembrie 2001), Rezoluţia Adunării Generale a Naţiunilor Unite
S-27/2 „O lume demnă pentru copii” şi Programul trienal „Construirea unei Europe
cu şi pentru copii”, adoptat în urma celei de-a treia Reuniuni la vârf a şefilor de stat şi
de guvern şi lansat de către Conferinţa de la Monaco (4–5 aprilie 2006), fiind hotărâte să contribuie efectiv la realizarea scopului comun al protejării copiilor împotriva
exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, indiferent de autori, şi să asigure asistenţă
victimelor, ţinând cont de necesitatea de a elabora un instrument internaţional cuprinzător axat pe aspecte de prevenţie, protecţie şi de drept penal ale luptei împotriva
tuturor formelor de exploatare sexuală şi de abuz sexual împotriva copiilor şi pe
înfiinţarea unui mecanism special de monitorizare,
Au convenit următoarele:

Capitolul I
Scopul, principiul nediscriminării şi definiţii
Articolul 1
Scopul
1. Scopurile prezentei Convenţii sunt:
a) prevenirea şi combaterea exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale comise asupra copiilor;
b) protejarea drepturilor copiilor care sunt victime ale exploatării sexuale şi ale
abuzurilor sexuale;
c) promovarea cooperării la nivel naţional şi internaţional împotriva exploatării
sexuale şi abuzurilor sexuale comise asupra copiilor.
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2. Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a prevederilor sale de către părţi,
prezenta Convenţie instituie un mecanism special de monitorizare.
Articolul 2
Principiul nediscriminării
Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Convenţii de către părţi, în special a
beneficiului măsurilor vizând protecţia drepturilor victimelor, trebuie asigurată fără
nicio discriminare bazată pe motive de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice ori de altă natură, naţionalitate sau origine socială, apartenenţa la o minoritate
naţională, avere, naştere, orientare sexuală, stare de sănătate, existenţa unui handicap
sau orice altă situaţie.
Articolul 3
Definiţii
În sensul prezentei Convenţii: a) prin termenul copil se înţelege orice persoană
cu vârsta mai mică de 18 ani; b) expresia exploatare şi abuz sexual asupra copiilor
include comportamentele prevăzute la art. 18–23; c) prin victimă se înţelege orice
copil victimă a exploatării sexuale sau a abuzurilor sexuale.

Capitolul II
Măsurile de prevenire
Articolul 4
Principii
Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a preveni orice formă de exploatare sexuală şi de abuz sexual asupra copiilor şi pentru
protecţia acestora.
Articolul 5
Recrutarea, pregătirea profesională şi creşterea gradului de conştientizare a
persoanelor care lucrează cu copiii
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a
încuraja conştientizarea referitoare la protecţia şi drepturile copiilor în rândul persoanelor care lucrează în mod regulat cu copiii în sectoarele învăţământ, sanitar,
protecţie socială, justiţie, forţe de ordine, precum şi în domeniile sportiv, cultural şi
divertisment.
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2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a
se asigura că persoanele prevăzute la paragraful 1 au cunoştinţe adecvate privind
exploatarea sexuală a copiilor şi abuzurile sexuale comise asupra acestora, mijloacele
pentru a le identifica şi posibilitatea menţionată la art. 12 paragraful 1.
3. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare, în conformitate cu dreptul său intern, pentru a se asigura, prin condiţiile impuse candidaţilor
la ocuparea acelor profesii care implică, în mod regulat, contactul cu copiii, că aceştia
nu au fost condamnaţi pentru fapte de exploatare sau de abuz sexual asupra copiilor.
Articolul 6
Educaţia pentru copii
Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se
asigura că toţi copiii primesc, în cadrul învăţământului primar şi secundar, informaţii cu privire la riscurile exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale, precum şi cu privire la mijloacele prin care se pot apăra, în funcţie de nivelul lor de dezvoltare. Aceste
informaţii, asigurate, după caz, în colaborare cu părinţii, vor fi furnizate în contextul
unei informări mai generale asupra sexualităţii şi vor acorda o atenţie specială situaţiilor de risc, în special, celor care implică folosirea noilor tehnologii ale informaţiei
şi comunicaţiilor.
Articolul 7
Programe sau măsuri de intervenţie preventivă
Fiecare parte se va asigura că persoanele care au temerea că ar putea săvârşi oricare dintre infracţiunile prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie pot avea
acces, după caz, la programe sau măsuri eficiente de intervenţie menite să evalueze şi
să prevină riscul comiterii infracţiunilor.
Articolul 8
Măsuri ce vizează publicul larg
1. Fiecare parte va promova sau organiza campanii de conştientizare adresate publicului larg cu privire la fenomenul exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale asupra
copiilor şi privind măsurile preventive ce pot fi luate.
2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a
preveni sau a interzice răspândirea de materiale publicitare pentru infracţiunile prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie.
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Articolul 9
Participarea copiilor, a sectorului privat, a mass-media şi a societăţii civile
1. Fiecare parte va încuraja participarea copiilor, în conformitate cu nivelul lor
de dezvoltare, la elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor, programelor sau altor
iniţiative legate de lupta împotriva exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale asupra
copiilor.
2. Fiecare parte va încuraja sectorul privat, în special, sectorul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, industria turismului şi a transportului, sectoarele bancare şi
financiare, precum şi societatea civilă să participe la elaborarea şi punerea în aplicare
a politicilor de prevenire a exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale asupra copiilor
şi să pună în aplicare norme interne prin autoreglementare sau prin colaborare în
materia reglementării.
3. Fiecare parte va încuraja mass-media să furnizeze informaţii corespunzătoare
privind toate aspectele exploatării şi abuzului sexual comise asupra copiilor, cu respectarea independenţei mass-mediei şi a libertăţii presei.
4. Fiecare parte va încuraja finanţarea, după caz, inclusiv prin crearea de fonduri,
a unor proiecte şi programe desfăşurate de către societatea civilă şi menite să prevină
şi să îi apere pe copii de exploatarea sexuală şi de abuzuri sexuale.

Capitolul III
Autorităţile specializate şi structuri de coordonare
Articolul 10
Măsuri naţionale de coordonare şi colaborare
1. Fiecare parte va lua măsurile necesare pentru a se asigura coordonarea la nivel
naţional sau local dintre diferitele autorităţi cu competenţe în domeniul protecţiei copiilor, al prevenirii şi luptei împotriva exploatării şi abuzurilor sexuale comise
asupra acestora, în special, în sectorul învăţământului şi al sănătăţii, al serviciilor
sociale, forţelor de ordine şi al autorităţilor judiciare.
2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru
înfiinţarea sau desemnarea:
a) unor instituţii naţionale sau locale independente care să promoveze şi să apere drepturile copilului, asigurându-le resursele şi stabilindu-le responsabilităţile specifice;
b) unor mecanisme sau centre de colectare a datelor, la nivel naţional ori local
şi în colaborare cu societatea civilă, cu scopul observării şi evaluării fenomenului exploatării sexuale şi al abuzurilor sexuale comise asupra copiilor, cu
respectarea cerinţelor de protecţie a datelor cu caracter personal.
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3. Fiecare parte va încuraja cooperarea dintre autorităţile publice competente,
societatea civilă şi sectorul privat pentru o mai bună prevenire şi combatere a exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale comise asupra copiilor.

Capitolul IV
Măsurile de protecţie şi asistenţă pentru victime
Articolul 11
Principii
1. Fiecare parte va stabili programe sociale eficiente şi va înfiinţa structuri multidisciplinare care să asigure sprijinul necesar pentru victime, pentru părinţii şi rudele
apropiate ale acestora şi pentru orice persoană care răspunde de îngrijirea lor.
2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se
asigura că, atunci când vârsta victimei nu este cunoscută cu certitudine şi există motive să se creadă că este vorba despre un copil, măsurile de protecţie şi asistenţă care
sunt prevăzute pentru copii vor fi acordate victimei (el sau ea) până la determinarea
vârstei sale.
Articolul 12
Raportarea suspiciunilor de exploatare sau de abuzuri sexuale
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se
asigura că regulile de confidenţialitate impuse de dreptul intern anumitor practicieni
care sunt solicitaţi să lucreze cu copiii nu constituie un obstacol pentru posibilitatea
acestora de a semnala serviciilor de protecţie a copilului orice situaţie în care există
motive rezonabile să creadă că un copil este victima exploatării sau a abuzului sexual.
2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru
a încuraja orice persoană care, cu bună-credinţă, cunoaşte sau are bănuieli despre
existenţa exploatării sexuale sau a abuzurilor sexuale comise asupra copiilor să sesizeze serviciile competente.
Articolul 13
Liniile de asistenţă
Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a încuraja şi sprijini înfiinţarea de servicii de comunicare, cum ar fi posturi telefonice
sau de internet care să permită consilierea solicitanţilor, chiar confidenţial sau cu
respectarea anonimatului acestora.
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Articolul 14
Asistenţa pentru victime
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a
se asigura asistenţă victimelor, pe termen scurt şi lung, în vederea recuperării fizice
şi psihosociale a acestora. Măsurile luate în aplicarea prezentului paragraf trebuie să
aibă în vedere opiniile, nevoile şi preocupările copilului.
2. Fiecare parte va lua măsuri, în condiţiile prevăzute de dreptul său intern, în vederea cooperării cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte organizaţii competente
sau cu alte structuri ale societăţii civile care acordă asistenţă victimelor.
3. Dacă părinţii sau persoanele în a căror îngrijire se află copilul sunt implicate
în exploatarea sexuală sau în abuzuri sexuale comise asupra acestuia, procedurile
de intervenţie adoptate în aplicarea art. 11 paragraful 1 vor include: – posibilitatea
îndepărtării autorului prezumat al faptei; – posibilitatea retragerii victimei din mediul său familial. Condiţiile şi durata acestei separări se stabilesc în conformitate cu
interesul superior al copilului.
4. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se
asigura că persoanele apropiate victimei pot beneficia, dacă este cazul, de asistenţă
terapeutică, în special, de asistenţă psihologică de urgenţă.

Capitolul V
Programele sau măsurile de intervenţie
Articolul 15
Principii generale
1. Fiecare parte va asigura sau promova, în conformitate cu dreptul său intern,
programe ori măsuri eficiente de intervenţie pentru persoanele prevăzute la art. 16
paragrafele 1 şi 2, în vederea prevenirii şi reducerii la minimum a riscurilor de repetare a infracţiunilor de natură sexuală comise asupra copiilor. Aceste programe sau
măsuri trebuie să fie accesibile în orice etapă a procesului, în mediul carceral şi în
libertate, în condiţiile prevăzute de dreptul intern.
2. Fiecare parte va asigura sau promova, în conformitate cu dreptul său intern,
dezvoltarea de parteneriate ori de alte forme de cooperare între autorităţile competente, în special între serviciile de sănătate şi cele sociale, şi autorităţile judiciare şi
alte organe care răspund de monitorizarea persoanelor prevăzute la art. 16 paragrafele 1 şi 2.
3. Fiecare parte va prevedea, în conformitate cu dreptul său intern, efectuarea
unei evaluări a gradului de pericol şi de risc posibil de repetare a infracţiunilor prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie de către persoanele prevăzute la art.
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16 paragrafele 1 şi 2, cu scopul identificării programelor sau măsurilor adecvate. 4.
Fiecare parte va prevedea, în conformitate cu dreptul său intern, efectuarea unei
evaluări a eficienţei programelor şi măsurilor puse în aplicare.
Articolul 16
Beneficiarii programelor şi ai măsurilor de intervenţie
1. Fiecare parte se va asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că persoanele
care sunt urmărite pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute în conformitate cu
prezenta Convenţie pot avea acces la programele sau măsurile menţionate la art. 15
paragraful 1, în condiţii care nu aduc prejudicii şi care nu sunt contrare drepturilor
la apărare şi cerinţelor unui proces echitabil şi imparţial, în special cu respectarea
regulilor ce guvernează principiul prezumţiei de nevinovăţie.
2. Fiecare parte se va asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că persoanele condamnate pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute în conformitate cu
prezenta Convenţie pot avea acces la programele sau măsurile prevăzute la art. 15
paragraful 1.
3. Fiecare parte se va asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că programele sau măsurile de intervenţie sunt aplicate ori adaptate pentru a răspunde nevoilor
de dezvoltare ale copiilor care au comis infracţiuni de natură sexuală, inclusiv celor
ale copiilor care nu au împlinit încă vârsta răspunderii penale, în scopul soluţionării
problemelor lor de comportament sexual.
Articolul 17
Informarea şi consimţământul
1. Fiecare parte se va asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că persoanele
prevăzute la art. 16 şi cărora li s-au propus programe sau măsuri de intervenţie sunt
pe deplin informate referitor la motivele pentru care li s-a făcut propunerea şi că ele
consimt să beneficieze de programul ori de măsura respectivă în deplină cunoştinţă
de cauză.
2. Fiecare parte se va asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că persoanele
cărora li s-au propus programe sau măsuri de intervenţie le pot refuza, iar în cazul
persoanelor condamnate, că acestea sunt informate cu privire la consecinţele posibile ale unui eventual refuz.
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Capitolul VI
Dreptul penal material
Articolul 18
Abuzuri sexuale
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se
asigura de incriminarea următoarelor fapte comise cu intenţie:
a) activităţi sexuale cu un copil care, potrivit prevederilor în vigoare ale dreptului
naţional, nu a împlinit vârsta legală pentru viaţa sexuală;
b) activităţi sexuale cu un copil dacă: – se folosesc constrângerea, forţa ori ameninţările; sau – se abuzează de o poziţie recunoscută ca fiind de încredere, de autoritate sau de influenţă asupra copilului, inclusiv în cadrul familiei; sau – se abuzează
de o situaţie de vulnerabilitate deosebită a copilului, mai ales datorită unui handicap
psihic sau fizic ori datorită unei situaţii de dependenţă.
2. În scopul aplicării paragrafului 1, fiecare parte va decide vârsta până la care
este interzisă desfăşurarea de activităţi sexuale cu un copil.
3. Prevederile paragrafului 1 lit. a) nu se aplică activităţilor sexuale consimţite
între minori.
Articolul 19
Infracţiuni referitoare la prostituţia infantilă
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se
asigura de incriminarea următoarelor fapte comise cu intenţie:
a) recrutarea unui copil pentru a practica prostituţia sau determinarea unui copil
să participe la prostituţie;
b) constrângerea unui copil să se prostitueze sau obţinerea unui profit din această
activitate ori exploatarea în altă manieră a unui copil în asemenea scopuri;
c) recurgerea la prostituţia infantilă.
2. În sensul prezentului articol, sintagma prostituţie infantilă desemnează faptul
de a folosi un copil pentru activităţi sexuale, atunci când se oferă ori se promit sume
de bani sau orice altă formă de remuneraţie, ori de răsplată, indiferent dacă această
plată, promisiune sau răsplată se oferă copilului ori unei terţe persoane.
Articolul 20
Infracţiuni referitoare la pornografia infantilă
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru incriminarea următoarelor fapte comise cu intenţie şi fără drept:
a) producţia de pornografie infantilă;
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b) oferirea sau punerea la dispoziţie a pornografiei infantile;
c) distribuirea sau transmiterea pornografiei infantile;
d) procurarea de pornografie infantilă pentru sine sau pentru altul; e) deţinerea
de pornografie infantilă;
f) obţinerea accesului cu bună ştiinţă, prin intermediul tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor, la pornografia infantilă.
2. În sensul prezentului articol, sintagma pornografie infantilă desemnează orice
material care înfăţişează, în manieră vizuală, un copil care desfăşoară un comportament sexual explicit, real ori simulat, sau orice reprezentare a organelor sexuale ale
unui copil, în principal, pentru scopuri sexuale.
3. Fiecare parte îşi poate rezerva dreptul de a nu aplica, integral sau parţial, prevederile paragrafului 1 lit. a) şi e) în ceea ce priveşte producţia şi deţinerea:
– de materiale pornografice ce constau exclusiv în reprezentări simulate sau
imagini realiste ale unui copil inexistent;
– de materiale pornografice care implică copii care au împlinit vârsta prevăzută
în aplicarea art. 18 paragraful 2, dacă aceste imagini sunt produse şi deţinute
de către aceştia cu consimţământul lor şi numai pentru a fi folosite de către
aceştia în intimitate.
4. Fiecare parte îşi poate rezerva dreptul de a nu aplica, integral sau parţial, prevederile paragrafului 1 lit. f).
Articolul 21
Infracţiunile legate de participarea unui copil la spectacole pornografice
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a
incrimina următoarele fapte comise cu intenţie:
a) recrutarea unui copil în vederea participării la spectacole pornografice sau
favorizarea participării unui copil la asemenea spectacole;
b) constrângerea unui copil să participe la spectacole pornografice sau obţinerea unui profit din această activitate, ori exploatarea în altă manieră a unui
copil în asemenea scopuri;
c) faptul de a asista, în cunoştinţă de cauză, la spectacole pornografice care implică participarea copiilor.
2. Fiecare parte îşi poate rezerva dreptul de a limita aplicarea paragrafului 1 lit. c)
la cazurile în care copiii au fost recrutaţi sau constrânşi în conformitate cu paragraful
1 lit. a) sau b).
Articolul 22
Coruperea copiilor
Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru incriminarea faptei de a determina cu intenţie, în scopuri sexuale, un copil care nu
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a împlinit vârsta prevăzută de art. 18 paragraful 2 să asiste la comiterea unui abuz
sexual sau la desfăşurarea de activităţi sexuale, chiar dacă nu este obligat să participe
la acestea.
Articolul 23
Acostarea copiilor în scopuri sexuale
Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a incrimina propunerea făcută cu intenţie de către un adult, prin intermediul tehnologiilor de comunicare şi informare, pentru a întâlni un copil care nu a împlinit vârsta
prevăzută de art. 18 paragraful 2, în scopul comiterii asupra acestuia a oricărei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 18 paragraful 1 lit. a) sau la art. 20 paragraful 1
lit. a), dacă propunerea a fost urmată de fapte materiale care conduc la o asemenea
întâlnire.
Articolul 24
Complicitatea şi tentativa
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a
incrimina, atunci când este săvârşită cu intenţie, complicitatea la comiterea oricăreia
dintre infracţiunile prevăzute în prezenta Convenţie.
2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a
prevedea ca infracţiune, atunci când este săvârşită cu intenţie, tentativa de comitere
a infracţiunilor prevăzute în prezenta Convenţie.
3. Fiecare parte îşi poate rezerva dreptul de a nu aplica, integral sau în parte,
prevederile paragrafului 2 în legătură cu infracţiunile prevăzute la art. 20 paragraful
1 lit. b), d), e) şi f), art. 21 paragraful 1 lit. c), art. 22 şi art. 23.
Articolul 25
Competenţa
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a-şi
stabili competenţa în legătură cu orice infracţiune prevăzută în conformitate cu prezenta Convenţie, atunci când infracţiunea este comisă:
a) pe teritoriul său; sau
b) la bordul unei nave aflate sub pavilionul părţii respective; sau
c) la bordul unei aeronave înregistrate conform legilor părţii respective; sau d)
de către unul dintre cetăţenii săi; sau
e) de către o persoană care îşi are reşedinţa obişnuită pe teritoriul său.
2. Fiecare parte se va strădui să ia măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a-şi stabili competenţa în legătură cu orice infracţiune prevăzută în con-
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formitate cu prezenta Convenţie, atunci când aceasta este comisă împotriva unuia
dintre cetăţenii săi sau împotriva unei persoane care îşi are reşedinţa obişnuită pe
teritoriul său.
3. Fiecare parte poate, la momentul semnării sau la depunerea instrumentului
său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prin intermediul unei declaraţii
adresate Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că îşi rezervă dreptul
de a nu aplica ori de a aplica numai în anumite cazuri sau cu anumite condiţii regulile de competenţă prevăzute la paragraful 1 lit. e) din prezentul articol.
4. În vederea urmăririi infracţiunilor prevăzute la art. 18, 19, art. 20 paragraful
1 lit. a) şi art. 21 paragraful 1 lit. a) şi b), fiecare parte va lua măsurile legislative sau
de altă natură necesare pentru a se asigura că competenţa sa în ceea ce priveşte prevederile paragrafului 1 lit. d) nu este supusă condiţiei ca faptele să fie incriminate la
locul comiterii lor.
5. Fiecare parte poate, la momentul semnării sau la depunerea instrumentului
său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prin intermediul unei declaraţii
adresate Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că îşi rezervă dreptul
de a limita aplicarea prevederilor paragrafului 4 din prezentul articol, în ceea ce priveşte infracţiunile stabilite în conformitate cu art. 18 paragraful 1 lit. b) pct. 2 şi 3, la
cazurile în care cetăţeanul său îşi are reşedinţa obişnuită pe teritoriul său.
6. În vederea urmăririi infracţiunilor stabilite în conformitate cu art. 18, 19, art.
20 paragraful 1 lit. a) şi art. 21, fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă
natură necesare pentru ca stabilirea competenţei sale în ceea ce priveşte paragraful 1
lit. d) şi e) să nu fie supusă condiţiei ca urmărirea să fie precedată de o plângere din
partea victimei sau de un denunţ efectuată/efectuat de către statul pe teritoriul căruia
a fost comisă infracţiunea.
7. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a-şi
stabili competenţa cu privire la infracţiunile prevăzute în prezenta Convenţie, în cazurile în care autorul prezumat se află pe teritoriul său şi nu poate fi extrădat către o
altă parte din motive de cetăţenie.
8. Dacă mai multe părţi se consideră competente cu privire la o infracţiune presupusă a fi stabilită în conformitate cu prezenta Convenţie, părţile implicate se consultă, după caz, în vederea stabilirii celei mai adecvate competenţe pentru urmărirea
infracţiunii respective.
9. Fără a afecta normele generale de drept internaţional, prezenta Convenţie nu
exclude nicio competenţă penală exercitată de către o parte în conformitate cu dreptul său intern.
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Articolul 26
Răspunderea persoanelor juridice
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru ca
persoana juridică să poată fi trasă la răspundere pentru infracţiunile prevăzute în
conformitate cu prezenta Convenţie, atunci când au fost comise în beneficiul său de
către orice persoană fizică care a acţionat fie individual, fie în calitate de membru
al unui organ al persoanei juridice, care exercită o funcţie de conducere în cadrul
persoanei juridice, în baza:
a) împuternicirii de reprezentare a persoanei juridice;
b) autorităţii de a lua decizii în numele persoanei juridice;
c) autorităţii de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.
2. În afară de cazurile prevăzute la paragraful 1, fiecare parte va lua măsurile
legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că persoana juridică poate
răspunde pentru cazul în care lipsa de supraveghere ori control din partea unei persoane fizice dintre cele menţionate la paragraful 1 a făcut posibilă comiterea unei infracţiuni prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie, în folosul acelei persoane
juridice, de către o persoană fizică ce acţiona sub autoritatea persoanei juridice.
3. În conformitate cu normele juridice ale părţii, răspunderea persoanei juridice
poate fi penală, civilă sau administrativă.
4. Această răspundere nu afectează răspunderea penală a persoanelor fizice care
au comis infracţiunea.
Articolul 27
Sancţiuni şi măsuri
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru
ca infracţiunile prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie să fie pedepsite
cu sancţiuni efective, proporţionale şi descurajante, ţinând seama de gravitatea lor.
Aceste sancţiuni vor include pedepse privative de libertate care pot face obiectul unei
proceduri de extrădare.
2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru ca
persoanele juridice răspunzătoare potrivit art. 26 să fie pasibile de sancţiuni efective,
proporţionale şi descurajante, care includ amenzi penale sau nepenale şi alte măsuri,
în special:
a) excluderea de la un beneficiu sau ajutor public;
b) interzicerea temporară sau permanentă a desfăşurării de activităţi comerciale;
c) punerea sub supraveghere judiciară; d) o dispoziţie judiciară privind dizolvarea.
3. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru:
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a) a permite reţinerea şi confiscarea: – bunurilor, documentelor şi altor instrumente folosite pentru săvârşirea sau care au facilitat săvârşirea infracţiunilor
prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie; – produselor infracţiunilor
sau a contravalorii acestora;
b) a permite închiderea temporară sau permanentă a oricărei unităţi folosite
pentru săvârşirea oricăreia dintre infracţiunile stabilite în conformitate cu
prezenta Convenţie, fără a afecta drepturile terţilor de bună-credinţă, sau
a interzice temporar ori permanent ca făptaşul să mai exercite profesia sau
activitatea voluntară care implică contactul cu copiii şi în cadrul căreia s-a
săvârşit infracţiunea.
4. Fiecare parte poate adopta şi alte măsuri în legătură cu autorii de infracţiuni,
cum ar fi decăderea acestora din drepturile părinteşti sau monitorizarea ori supravegherea persoanelor condamnate.
5. Fiecare parte poate prevedea că produsele infracţiunii sau bunurile confiscate
potrivit prevederilor prezentului articol pot fi transferate într-un fond special pentru
finanţarea programelor de prevenire şi asistenţă pentru victimele oricăror infracţiuni dintre cele prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie.
Articolul 28
Circumstanţele agravante
Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se
asigura că următoarele împrejurări, în măsura în care nu fac deja parte din elementele constitutive ale infracţiunii, pot, în conformitate cu prevederile dreptului intern,
să fie luate în considerare ca circumstanţe agravante la stabilirea sancţiunilor pentru
infracţiunile prevăzute în prezenta Convenţie:
a) infracţiunea a adus o atingere gravă sănătăţii fizice sau psihice a victimei;
b) infracţiunea a fost precedată ori însoţită de acte de tortură sau de violenţă
gravă;
c) infracţiunea a fost comisă asupra unei victime deosebit de vulnerabile;
d) infracţiunea a fost comisă de către un membru al familiei, de către o persoană care locuia împreună cu copilul sau de către o persoană care a abuzat de
autoritatea sa;
e) infracţiunea a fost comisă de către mai multe persoane ce au acţionat împreună;
f) infracţiunea a fost comisă în cadrul unui grup infracţional organizat;
g) autorul a mai fost condamnat pentru infracţiuni de aceeaşi natură.
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Articolul 29
Condamnările anterioare
Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a prevedea posibilitatea luării în considerare, la stabilirea pedepsei, a condamnărilor definitive pronunţate de către altă parte la prezenta Convenţie în legătură cu infracţiunile prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie.

Capitolul VII
Cercetarea, urmărirea şi dreptul procedural
Articolul 30
Principii
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a
se asigura că cercetările şi procedurile penale se desfăşoară în interesul superior al
copilului şi cu respectarea drepturilor acestuia.
2. Fiecare parte va adopta o abordare protectoare faţă de victime, asigurându-se
că cercetările şi procesele penale nu agravează trauma trăită de copil şi că răspunsul
justiţiei penale este urmat de acordarea de asistenţă, dacă este cazul.
3. Fiecare parte se va asigura că cercetările şi procesele penale sunt soluţionate cu
prioritate şi se desfăşoară fără întârzieri nejustificate.
4. Fiecare parte se va asigura că măsurile adoptate în conformitate cu prezentul
capitol nu afectează dreptul la apărare şi exigenţele unui proces echitabil şi imparţial, în conformitate cu art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale.
5. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare, în conformitate cu principiile fundamentale ale dreptului său intern: – pentru a garanta
cercetarea şi urmărirea eficientă a infracţiunilor prevăzute în prezenta Convenţie,
stipulând, acolo unde este cazul, posibilitatea desfăşurării de anchete sub acoperire;
– pentru a permite organelor sau serviciilor de cercetare să identifice victimele infracţiunilor stabilite în conformitate cu art. 20, în special, prin analizarea materialelor de pornografie infantilă, cum ar fi fotografiile şi înregistrările audiovizuale transmise sau puse la dispoziţie prin folosirea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor.
Articolul 31
Măsuri generale de protecţie
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a
apăra drepturile şi interesele victimelor, cu deosebire ale martorilor, pe parcursul
tuturor etapelor cercetării şi procesului penal, în special, prin:
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a) informarea lor cu privire la drepturile pe care le au şi la serviciile care le stau la
dispoziţie şi, cu excepţia cazului în care nu doresc să primească asemenea informaţii, cu privire la modul în care este examinată plângerea lor, la acuzaţiile formulate,
la evoluţia generală a cercetărilor sau a procesului şi la rolul lor în cadrul acestora,
precum şi cu privire la soluţia pronunţată în cauza lor;
b) asigurarea, cel puţin în cazurile în care victimele şi familiile lor ar putea fi în
pericol, că acestea vor putea fi informate, dacă este necesar, atunci când persoana
urmărită sau condamnată este pusă în libertate temporar ori definitiv;
c) acordarea permisiunii victimelor, într-o manieră conformă cu regulile procedurale ale dreptului intern, de a fi ascultate, de a furniza dovezi şi de a alege modul
de prezentare şi examinare a opiniilor, nevoilor şi preocupărilor lor, direct sau prin
intermediar;
d) asigurarea de servicii de asistenţă adecvate pentru victime, pentru ca drepturile şi interesele lor să fie prezentate şi luate în considerare în mod corespunzător;
e) protejarea vieţii private, a identităţii şi a imaginii victimelor, prin luarea de
măsuri în conformitate cu dreptul intern, în vederea prevenirii răspândirii în public
a oricăror informaţii care ar putea duce la identificarea lor;
f) garantarea siguranţei victimelor, precum şi a familiilor şi a martorilor care
depun mărturie în favoarea victimelor, împotriva intimidării, răzbunării şi a unei
noi victimizări;
g) asigurarea evitării contactului dintre victime şi infractori în sediile instanţelor
şi ale autorităţilor de anchetă, cu excepţia cazului în care autorităţile competente stabilesc altfel în interesul superior al copilului sau atunci când cercetările ori procesul
necesită acest contact.
2. Fiecare parte va garanta victimelor, încă de la primul contact cu autorităţile competente, accesul la informaţii privind procedurile judiciare şi administrative
pertinente.
3. Fiecare parte se va asigura că victimele au acces gratuit, dacă acest lucru se
justifică, la asistenţă juridică, atunci când este posibil ca ele să aibă calitatea de părţi
la procesul penal.
4. Fiecare parte va prevedea posibilitatea ca autorităţile judiciare să desemneze
un reprezentant special pentru victimă atunci când, conform dreptului intern, aceasta poate avea calitatea de parte în procedura judiciară, iar deţinătorii răspunderii
părinteşti nu pot reprezenta copilul în proces din pricina unui conflict de interese
existent între ei şi victimă.
5. Fiecare parte va prevedea, prin intermediul unor măsuri legislative sau de altă
natură, în conformitate cu condiţiile prevăzute de dreptul intern, posibilitatea ca
grupurile, fundaţiile, asociaţiile sau organizaţiile guvernamentale ori neguvernamentale să acorde asistenţă şi/sau sprijin victimelor, cu consimţământul acestora, pe
parcursul proceselor penale referitoare la infracţiuni prevăzute în conformitate cu
prezenta Convenţie.
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6. Fiecare parte se va asigura că informaţiile furnizate victimelor în conformitate
cu prevederile prezentului articol vor fi într-o manieră adaptată vârstei lor şi gradului lor de maturitate şi într-o limbă pe care acestea o înţeleg.
Articolul 32
Iniţierea procedurii
Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se
asigura că cercetarea ori urmărirea infracţiunilor prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie nu este condiţionată de existenţa unei plângeri sau acuzaţii formulate de către victimă şi că procesul poate continua chiar dacă victima şi-a retras
declaraţiile.
Articolul 33
Prescripţia
Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se
asigura că termenul de prescripţie pentru iniţierea procedurilor în legătură cu infracţiunile stabilite în conformitate cu art. 18, art. 19 paragraful 1 lit. a) şi b) şi art. 21
paragraful 1 lit. a) şi b) continuă pe o perioadă de timp suficientă pentru a permite
demararea eficientă a urmăririi după ce victima a împlinit vârsta majoratului şi că
este proporţională cu gravitatea infracţiunii respective.
Articolul 34
Cercetările
1. Fiecare parte va adopta măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele,
unităţile sau serviciile care răspund de efectuarea cercetărilor sunt specializate în
domeniul combaterii exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale comise asupra copiilor ori că persoanele respective sunt pregătite profesional în acest scop. Unităţile sau
serviciile trebuie să beneficieze de resurse financiare adecvate.
2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se
asigura că incertitudinea în legătură cu vârsta reală a victimei nu împiedică iniţierea
procesului penal.
Articolul 35
Audierile copilului
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se
asigura că: a) audierile copilului au loc fără întârzieri nejustificate după ce faptele au
fost sesizate autorităţilor competente;
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b) interviurile cu copilul au loc, dacă este necesar, în spaţii concepute sau amenajate în acest scop;
c) audierile copilului sunt desfăşurate de către profesionişti pregătiţi anume pentru aceasta;
d) aceleaşi persoane, dacă este posibil şi adecvat, desfăşoară toate audierile cu
copilul;
e) numărul audierilor este cât mai limitat posibil, menţinându-se în limitele minime necesare pentru scopurile procesului penal;
f) copilul poate fi însoţit de către reprezentantul său legal ori, dacă este adecvat,
de către un adult ales de către copil, cu excepţia cazului în care o decizie motivată
prevede contrariul în legătură cu persoana respectivă.
2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se
asigura că toate audierile victimei ori, după caz, ale unui martor care este copil pot
fi înregistrate video şi că aceste înregistrări pot fi acceptate ca probe în instanţă, în
conformitate cu regulile prevăzute de dreptul său intern.
3. Dacă vârsta victimei este incertă şi există motive să se creadă că este vorba
despre un copil, măsurile prevăzute la paragrafele 1 şi 2 se aplică până la confirmarea
vârstei acesteia.
Articolul 36
Procedura judiciară
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare, în conformitate cu normele interne care reglementează autonomia profesiilor juridice, pentru a se asigura că toate persoanele implicate în derularea procedurii şi, în special,
judecătorii, procurorii şi avocaţii beneficiază de pregătire profesională în materia
drepturilor copilului, a combaterii exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale asupra
copiilor.
2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se
asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că:
a) judecătorul poate dispune desfăşurarea şedinţei de judecată cu uşile închise;
b) victima poate fi audiată fără a fi prezentă în sala de judecată, în special, prin
folosirea tehnologiilor de comunicaţii adecvate.
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Capitolul VIII
Înregistrarea şi stocarea datelor
Articolul 37
Înregistrarea şi stocarea datelor naţionale privind infractorii condamnaţi
1. În scopul prevenirii şi reprimării infracţiunilor prevăzute în conformitate cu
prezenta Convenţie, fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru colectarea şi stocarea, în conformitate cu prevederile în vigoare privind
protecţia datelor cu caracter personal şi cu alte reguli şi garanţii adecvate prevăzute de dreptul intern, de date referitoare la identitatea şi profilul genetic (ADN) ale
persoanelor condamnate pentru infracţiunile prevăzute în conformitate cu prezenta
Convenţie.
2. La momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare ori aderare, fiecare parte va comunica Secretarului General al Consiliului Europei denumirea şi adresa unei singure autorităţi naţionale care răspunde
de implementarea prevederilor paragrafului 1.
3. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se
asigura că informaţiile menţionate la paragraful 1 pot fi transmise autorităţii competente a unei alte părţi, în conformitate cu condiţiile prevăzute de dreptul său intern
şi cu instrumentele internaţionale în materie.

Capitolul IX
Cooperarea internaţională
Articolul 38
Principii generale şi măsuri de cooperare internaţională
1. Părţile vor coopera, în conformitate cu prevederile prezentei Convenţii, şi prin
aplicarea instrumentelor pertinente aplicabile la nivel internaţional şi regional, a
aranjamentelor încheiate în baza legislaţiei uniforme sau pe bază de reciprocitate şi a
legilor interne, în cea mai mare măsură posibilă, în vederea:
a) prevenirii şi combaterii exploatării sexuale a copiilor şi a abuzurilor sexuale
comise asupra acestora;
b) protejării şi asigurării de asistenţă victimelor;
c) desfăşurării cercetărilor sau proceselor având ca obiect infracţiunile prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie.
2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se
asigura că victimele unei infracţiuni prevăzute în conformitate cu prezenta Conven-
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ţie, aflate pe teritoriul unei alte părţi decât cea în care îşi au reşedinţa, pot formula
plângere la autorităţile competente din statul lor de reşedinţă.
3. Dacă o parte care condiţionează asistenţa judiciară reciprocă în materie penală
sau extrădarea de existenţa unui tratat primeşte o cerere de asistenţă judiciară ori de
extrădare din partea unei părţi cu care nu a încheiat un astfel de tratat poate considera prezenta Convenţie drept bază juridică pentru acordarea asistenţei judiciare în
materie penală sau a extrădării în legătură cu infracţiunile prevăzute în conformitate
cu prezenta Convenţie.
4. Fiecare parte se va strădui să integreze, dacă este cazul, prevenirea şi lupta
împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale comise asupra copiilor în programe de asistenţă pentru dezvoltare furnizate unor terţe state.

Capitolul X
Mecanismul de monitorizare
Articolul 39
Comitetul părţilor
1. Comitetul părţilor se compune din reprezentanţi ai părţilor la prezenta Convenţie.
2. Comitetul părţilor va fi convocat de către Secretarul General al Consiliului
Europei. Prima sa reuniune va avea loc în termen de un an de la intrarea în vigoare a
prezentei Convenţii pentru cea de-a zecea parte semnatară care a ratificat-o. Ulterior, acesta se va reuni la solicitarea a cel puţin o treime dintre părţi sau a Secretarului
General.
3. Comitetul părţilor îşi adoptă propriile reguli de procedură.
Articolul 40
Alţi reprezentanţi
1. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, Comisarul pentru Drepturile
Omului, Comitetul European pe Probleme Penale (CDPC), precum şi alte comitete
interguvernamentale competente ale Consiliului Europei vor numi fiecare câte un
reprezentant în Comitetul părţilor.
2. Comitetul de Miniştri poate invita şi alte organe ale Consiliului Europei să
numească un reprezentant în Comitetul părţilor, după consultarea cu acesta.
3. Reprezentanţii societăţii civile şi, în special, ai organizaţiilor neguvernamentale pot fi admişi în calitate de observatori în Comitetul părţilor, potrivit procedurii
stabilite de regulile Consiliului Europei.
4. Reprezentanţii numiţi potrivit prevederilor paragrafelor 1–3 vor participa la
reuniunile Comitetului părţilor fără a avea drept de vot.
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Articolul 41
Atribuţiile Comitetului părţilor
1. Comitetul părţilor va monitoriza implementarea prezentei Convenţii. Regulile
de procedură ale Comitetului părţilor trebuie să stabilească procedura de evaluare a
implementării prezentei Convenţii.
2. Comitetul părţilor va facilita colectarea, analiza şi schimbul de informaţii, experienţă şi bune practici între state, spre îmbunătăţirea capacităţii lor de prevenire
şi combatere a exploatării sexuale a copiilor şi a abuzurilor sexuale comise asupra
acestora.
3. Comitetul părţilor mai are, după caz, următoarele atribuţii:
a) facilitează sau îmbunătăţeşte folosirea şi implementarea eficientă a prezentei
Convenţii, inclusiv identificarea oricăror probleme şi a efectelor oricărei declaraţii sau rezerve formulate conform prezentei Convenţii;
b) îşi exprimă opinia asupra oricărei chestiuni legate de aplicarea prezentei Convenţii şi facilitează schimbul de informaţii asupra progreselor juridice, de politici sau tehnologice importante.
4. În îndeplinirea atribuţiilor sale prevăzute de prezentul articol, Comitetul părţilor va fi asistat de către Secretariatul Consiliului Europei.
5. Comitetul European pe Probleme Penale (CDPC) va fi informat periodic despre activităţile menţionate la paragrafele 1, 2 şi 3.

Capitolul XI
Relaţia cu alte instrumente internaţionale
Articolul 42
Relaţia cu Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului şi
cu Protocolul facultativ la aceasta, referitor la vânzarea de copii, prostituţia
infantilă şi pornografia infantilă
Prezenta Convenţie nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor decurgând din
prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului şi ale Protocolului facultativ la aceasta, referitor la vânzarea de copii, prostituţia infantilă şi
pornografia infantilă, şi este menită să sporească protecţia acordată de către aceste
prevederi şi să dezvolte şi să completeze standardele cuprinse în acestea.
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Articolul 43
Relaţia cu alte instrumente internaţionale
1. Prezenta Convenţie nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care decurg
din alte instrumente internaţionale la care părţile la prezenta Convenţie sunt părţi
sau vor deveni părţi şi care conţin prevederi legate de chestiunile guvernate de prezenta Convenţie şi asigură mai multă protecţie şi asistenţă pentru copiii care sunt
victime ale exploatării sau abuzurilor sexuale.
2. Părţile la prezenta Convenţie pot încheia acorduri bilaterale sau multilaterale
referitoare la problemele reglementate de prezenta Convenţie, în scopul completării
ori consolidării prevederilor sale sau facilitării aplicării principiilor pe care le consacră.
3. Părţile care sunt membre ale Uniunii Europene vor aplica în relaţiile dintre ele
regulile comunitare şi cele ale Uniunii Europene, în măsura în care există reguli comunitare sau ale Uniunii Europene, care guvernează subiectul vizat şi sunt aplicabile
în speţă, fără a afecta obiectul şi scopul prezentei Convenţii şi fără a afecta aplicarea
sa integrală cu alte părţi.

Capitolul XII
Modificări ale Convenţiei
Articolul 44
Modificările
1. Orice propunere de modificare a prezentei Convenţii prezentată de către o
parte se comunică Secretarului General al Consiliului Europei, care o înaintează statelor-membre ale Consiliului Europei, oricărui alt stat semnatar, oricărui stat parte,
Comunităţii Europene, oricărui stat invitat să semneze prezenta Convenţie potrivit
prevederilor art. 45 paragraful 1 şi oricărui stat invitat să adere la prezenta Convenţie
potrivit prevederilor art. 46 paragraful 1.
2. Orice modificare propusă de către o parte se comunică Comitetului European
pe Probleme Penale (CDPC), opinia acestuia asupra modificării propuse fiind depusă apoi la Comitetul de Miniştri.
3. Comitetul de Miniştri examinează modificarea propusă şi opinia depusă de către CDPC şi, după consultarea cu părţile la prezenta Convenţie care nu sunt membre,
poate adopta modificarea.
4. Textul oricărei modificări adoptate de către Comitetul de Miniştri în conformitate cu paragraful 3 din prezentul articol se înaintează părţilor spre acceptare.
5. Orice modificare adoptată potrivit paragrafului 3 din prezentul articol intră în
vigoare în prima zi a lunii ce urmează expirării termenului de o lună de la data la care
toate părţile au informat Secretarul General despre acceptarea acesteia.
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Capitolul XIII
Clauze finale
Articolul 45
Semnarea şi intrarea în vigoare
1. Prezenta Convenţie este deschisă spre semnare statelor-membre ale Consiliului Europei, statelor care nu sunt membre şi care au participat la elaborarea acesteia,
precum şi Comunităţii Europene.
2. Prezenta Convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare se depun la Secretarul General al Consiliului Europei.
3. Prezenta Convenţie intră în vigoare în prima zi a lunii ce urmează expirării
termenului de 3 luni de la data la care 5 state semnatare, dintre care cel puţin 3
state-membre ale Consiliului Europei, şi-au exprimat consimţământul în legătură
cu obligativitatea prevederilor prezentei Convenţii în conformitate cu prevederile
paragrafului precedent.
4. Pentru orice stat menţionat la paragraful 1 sau Comunitatea Europeană care îşi
exprimă ulterior consimţământul în legătură cu obligativitatea prevederilor acesteia,
prezenta Convenţie intră în vigoare în prima zi a lunii ce urmează expirării termenului de 3 luni de la data depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau
aprobare.
Articolul 46
Aderarea la Convenţie
1. După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, după consultarea cu părţile la prezenta Convenţie şi după ce a obţinut consimţământul unanim al acestora, poate invita orice stat care nu este membru
al Consiliului Europei şi care nu a participat la elaborarea prezentei Convenţii să
adere la prezenta Convenţie, prin intermediul unei decizii adoptate de către majoritatea prevăzută la art. 20 lit. d) din Statutul Consiliului Europei şi prin votul unanim
al reprezentanţilor statelor contractante care au dreptul de a face parte din Comitetul
de Miniştri.
2. Pentru orice stat care aderă la prezenta Convenţie, aceasta intră în vigoare în
prima zi a lunii ce urmează expirării termenului de 3 luni de la data depunerii instrumentului său de aderare la Secretarul General al Consiliului Europei.

514

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

Articolul 47
Aplicarea teritorială
1. Orice stat sau Comunitatea Europeană poate, fie la momentul semnării, fie la
cel al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să
precizeze teritoriul ori teritoriile cărora urmează să li se aplice prezenta Convenţie.
2. Orice parte poate, la orice dată ulterioară, prin intermediul unei declaraţii
adresate Secretarului General al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei
Convenţii la orice alt teritoriu precizat în declaraţie ale cărui relaţii internaţionale
şi le asumă sau în numele căruia este împuternicită să facă angajamente. Pentru un
asemenea teritoriu, prezenta Convenţie intră în vigoare în prima zi a lunii ce urmează expirării termenului de 3 luni de la data primirii declaraţiei de către Secretarul
General.
3. Orice declaraţie făcută potrivit paragrafelor 1 şi 2 poate fi retrasă, în legătură cu oricare teritoriu precizat în aceasta, prin intermediul unei notificări adresate
Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea începe să producă efecte în
prima zi a lunii ce urmează expirării termenului de 3 luni de la data primirii notificării respective de către Secretarul General.
Articolul 48
Rezervele
Nu se admite nicio rezervă referitoare la prevederile prezentei Convenţii, cu excepţia celor prevăzute în mod expres. Orice rezervă poate fi retrasă în orice moment.
Articolul 49
Denunţarea
1. Orice parte poate, în orice moment, să denunţe prezenta Convenţie prin intermediul unei notificări adresate Secretarului General al Consiliului Europei.
2. Denunţarea produce efecte începând cu prima zi a lunii ce urmează expirării
termenului de 3 luni de la data primirii notificării respective de către Secretarul General.
Articolul 50
Notificarea
Secretarul General al Consiliului Europei notifică statele-membre ale Consiliului
Europei, orice stat semnatar, orice stat parte, Comunitatea Europeană, orice stat invitat să semneze prezenta Convenţie potrivit prevederilor art. 45 şi orice stat invitat
să adere la prezenta Convenţie potrivit prevederilor art. 46 în legătură cu:
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a) orice semnare a prezentei Convenţii;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
c) orice dată a intrării în vigoare a prezentei Convenţii în conformitate cu art.
45 şi 46;
d) orice modificare adoptată potrivit prevederilor art. 44 şi data la care modificarea respectivă intră în vigoare;
e) orice denunţare formulată potrivit prevederilor art. 49;
f) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezenta Convenţie;
g) orice rezervă formulată potrivit art. 48.
Drept care subsemnaţii, fiind împuterniciţi în mod corespunzător, au semnat
prezenta Convenţie. Adoptată la Lanzarote, astăzi, 25 octombrie 2007, în limbile
engleză şi franceză, ambele texte fiind autentice, într-un singur exemplar, care se
depune la arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei
transmite copii certificate fiecărui stat-membru al Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei Convenţii, Comunităţii Europene
şi oricărui stat invitat să adere la prezenta Convenţie.
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39. CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI CU PRIVIRE LA
CONTRAFACEREA PRODUSELOR MEDICALE ŞI
INFRACŢIUNILE SIMILARE CARE AMENINŢĂ
SĂNĂTATEA PUBLICĂ
Adoptată la: Moscova, 28 octombrie 2011.
Ratificată prin: Legea Parlamentului RM nr.67 din 16 aprilie 2014.
În vigoare pentru RM: din 1 ianuarie 2016.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte Părţi Semnatare ale prezentei
Convenţii,
Considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă
între membrii săi;
Constatând că contrafacerea produselor medicale şi infracţiunile similare, prin
natura lor, pun în pericol grav sănătatea publică;
Reamintind Planul de Acţiuni adoptat la cel de-al Treilea Summit al şefilor de
stat şi de guvern al Consiliului Europei (Varşovia, 16-17 mai 2005), care recomandă
dezvoltarea măsurilor de consolidare a securităţii cetăţenilor europeni;
Luând în considerare Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, proclamată
de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948, Convenţia pentru
apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (1950, ETS nr.5), Carta
Socială Europeană (1961, ETS nr.35), Convenţia privind elaborarea unei farmacopee
europene (1964, ETS nr.50) şi Protocolul său (1989, ETS nr.134), Convenţia pentru
Protecţia Drepturilor Omului şi a Demnităţii Fiinţei Umane faţă de Aplicaţiile Biologiei şi Medicinii, Convenţia privind Drepturile Omului şi Biomedicina (1997, ETS
nr.164) şi Protocoalele sale adiţionale (1998, ETS nr.168, 2002, ETS nr.186, 2005,
CETS nr.195, 2008, CETS nr.203) şi Convenţia privind criminalitatea informatică
(2001, ETS nr.185);
De asemenea, ţinând seama de alte lucrări relevante ale Consiliului Europei, în
special, deciziile Comitetului de Miniştri şi lucrările Adunării Parlamentare, în special, Rezoluţia AP (2001)2 privind rolul farmacistului în cadrul securităţii sanitare,
răspunsurile adoptate de către Comitetul de Miniştri la data de 6 aprilie 2005 şi la 26
septembrie 2007, în ceea ce priveşte, respectiv, Recomandările Adunării Parlamentare 1673 (2004) privind „Contrafacerea: probleme şi soluţii”, şi 1794 (2007) privind
„Calitatea medicamentelor în Europa”, precum şi programele relevante efectuate de
către Consiliul Europei;
Având în vedere alte instrumente legale şi programe internaţionale relevante,
efectuate, în deosebi, de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în special, activitatea
grupului IMPACT şi de către Uniunea Europeană, precum şi în forumul G8;
Hotărâte să contribuie eficient la realizarea scopului comun de combatere a cri-
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minalităţii care implică contrafacerea produselor medicale şi alte infracţiuni care
pun în pericol sănătatea publică, în special, prin introducerea de noi infracţiuni şi
sancţiuni penale în raport cu aceste infracţiuni;
Considerând că scopul prezentei Convenţii este de a preveni şi combate ameninţările la adresa sănătăţii publice, punerea în aplicare a dispoziţiilor Convenţiei privind legea penală de fond va trebui să fie efectuată ţinând seama de scopul acesteia
şi principiul proporţionalităţii;
Având în vedere că prezenta Convenţie nu urmăreşte să abordeze probleme legate de drepturile proprietăţii intelectuale;
Luând în considerare necesitatea de a elabora un instrument internaţional cuprinzător, care să fie centrat pe aspectele legate de prevenirea, protecţia victimelor şi
legea penală în combaterea tuturor formelor de contrafacere a produselor medicale
şi infracţiunile similare care implică ameninţări la adresa sănătăţii publice şi care
stabileşte un anumit mecanism de monitorizare;
Recunoscând faptul că pentru a combate eficient ameninţarea globală reprezentată de contrafacerea produselor medicale şi infracţiunile similare, cooperare internaţională strânsă între statele-membre ale Consiliului Europei, precum şi a statelor
nemembre, ar trebui să fie încurajată,
Au convenit după cum urmează:

Capitolul I
Obiectul şi scopul, principiul nondiscriminării,
domeniul de aplicare, definiţii
Articolul 1
Obiectul şi scopul
1. Scopul prezentei Convenţii este de a preveni şi combate ameninţările la adresa
sănătăţii publice prin:
a) incriminarea anumitor acte;
b) protejarea drepturilor victimelor infracţiunilor stabilite în temeiul prezentei
Convenţii;
c) promovarea cooperării naţionale şi internaţionale.
2. Pentru a asigura o aplicare eficientă a dispoziţiilor sale de către Părţi, prezenta
Convenţie stabileşte un mecanism specific de monitorizare.
Articolul 2
Principiul nondiscriminării
Aplicarea prevederilor prezentei Convenţii de către Părţi, în special, cele privind
măsurile de protecţie a drepturilor victimelor, trebuie asigurată fără nicio discrimi-
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nare bazată pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii,
origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere,
orientare sexuală, stare a sănătăţii, handicap sau orice altă situaţie.
Articolul 3
Domeniul de aplicare
Prezenta Convenţie se referă la produsele medicale, dacă acestea sunt protejate
în conformitate cu drepturile de proprietate intelectuală sau nu, sau dacă acestea
sunt generice sau nu, inclusiv accesoriile desemnate pentru a fi utilizate împreună
cu dispozitivele medicale, precum şi substanţele active, excipienţi, componente şi
materiale desemnate de a fi utilizate în producerea de produse medicale.
Articolul 4
Definiţii
În sensul prezentei Convenţii:
a) termenul „produs medical” înseamnă produse medicamentoase şi dispozitive
medicale;
b) termenul „produs medicamentos” înseamnă medicamente pentru uz uman şi
veterinar, care pot fi:
i. orice substanţă sau combinaţie de substanţe cu proprietăţi pentru tratarea sau
prevenirea bolilor la om sau animale;
ii. orice substanţă sau combinaţie de substanţe care pot fi utilizate sau administrate oamenilor sau animalelor, fie cu scopul de a restabili, corecta sau
modifica funcţiile fiziologice prin exercitarea unei acţiuni farmacologice,
imunologice sau metabolice, sau pentru stabilirea unui diagnostic medical;
iii. un produs medicamentos experimental;
c) termenul „substanţă activă” înseamnă orice substanţă sau amestec de substanţe, desemnate pentru a fi utilizate la fabricarea unui produs medicamentos şi care
atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs medicamentos devin un ingredient activ al produsului medicamentos;
d) termenul „excipient” înseamnă orice substanţă care nu este o substanţă activă
sau un produs medicamentos finit, dar este o parte componentă a unui produs medicamentos pentru uz uman sau veterinar şi esenţial pentru integritatea produsului finit;
e) termenul „dispozitiv medical” înseamnă orice instrument, aparat, echipament, software, material sau alt articol, utilizat fie singur sau în combinaţie, inclusiv
software-ul, desemnat de către producătorul său de a fi utilizat în mod specific pentru diagnosticare şi/sau scopuri terapeutice şi necesar pentru aplicarea sa corespunzătoare, desemnat de producător pentru a fi folosit în beneficiul fiinţelor umane în
scop de:
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i. diagnostic, prevenire, monitorizare, tratament sau alinare a durerii;
ii. diagnostic, supraveghere, tratament alinare sau compensare a unei leziuni ori
a unui handicap;
iii. investigaţie, înlocuire ori modificare a anatomiei sau a unui proces fiziologic;
iv. control al concepţiei;
şi care nu îndeplineşte acţiunea sa principală prevăzută în sau pe organismul
uman, prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice dar care poate fi
asistat în funcţia sa prin astfel de mijloace;
f) termenul „accesoriu” înseamnă un articol care, deşi nu este un dispozitiv medical, este desemnat în mod special de către producătorul său să fie folosit împreună cu
un dispozitiv medical, pentru a permite ca acesta să fie utilizat în conformitate cu utilizarea dispozitivului medical destinat de către producătorul dispozitivului medical;
g) termenii „componente” şi „materiale” înseamnă toate părţile şi materialele
construite şi desemnate pentru utilizarea dispozitivelor medicale şi care sunt esenţiale pentru integritatea acestora;
h) termenul „document” înseamnă orice document legat de un produs medical, o substanţă activă, un excipient, o piesă, un material sau un accesoriu, inclusiv
ambalarea, etichetarea, instrucţiunile de utilizare, certificatul de origine sau orice
alt certificat ce-l însoţeşte, sau altfel direct asociat cu fabricaţia şi/sau distribuirea
acestora;
i) termenul „fabricare” înseamnă:
i. cu privire la un produs medicamentos, orice parte a procesului de producere
a produsului medicamentos sau a substanţei active, sau a excipientului unui
astfel de produs, sau de aducere a produsului medicamentos, substanţei active sau excipientului la etapa sa finită;
ii. cu privire la un dispozitiv medical, orice parte a procesului de producere a
dispozitivului medical, precum şi componentele sau materialele unui asemenea dispozitiv, inclusiv proiectarea dispozitivului, componentelor sau materialelor, sau de aducere a dispozitivului medical, a componentelor sau materialelor la starea lor finită;
iii. cu privire la un accesoriu, orice parte a procesului de producere a accesoriului, inclusiv proiectarea accesoriului sau de aducere a accesoriului la starea
sa finită;
j) termenul „contrafacere” înseamnă o reprezentare falsă în ceea ce priveşte identitatea şi/sau sursa;
k) termenul „victimă” înseamnă orice persoană fizică care suferă de efecte adverse fizice sau psihologice, ca urmare a folosirii unui produs medical contrafăcut sau a
unui produs medical fabricat, livrat sau introdus pe piaţă fără autorizaţie sau fără a fi
în concordanţă cu cerinţele de conformitate descrise în articolul 8.
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Capitolul II
Dreptul penal material
Articolul 5
Fabricarea falsurilor
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a califica drept infracţiuni în conformitate cu cadrul legislativ naţional, fabricarea intenţionată de produse medicale contrafăcute, substanţe active, excipienţi, componente,
materiale şi accesorii.
2. În ceea ce priveşte produsele medicamentoase şi, după caz, dispozitivele medicale, substanţele active şi excipienţii, alineatul 1 se va aplica, de asemenea, pentru
orice contrafacere cu privire la acestea.
3. Fiecare stat sau Uniunea Europeană poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare, printr-o
declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că îşi rezervă dreptul de a nu aplica sau de a aplica numai în cazuri sau condiţii specifice,
alineatul 1, cu privire la excipienţi, componente şi materiale, şi alineatul 2, cu privire
la excipienţi.
Articolul 6
Furnizarea, oferirea de a furniza, precum şi traficul de falsuri
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a califica drept infracţiuni în conformitate cu cadrul legislativ naţional, atunci când sunt
comise cu intenţie, furnizarea sau oferirea de a furniza, inclusiv brokerajul, traficul,
inclusiv menţinerea în stoc, importul şi exportul de produse medicale contrafăcute,
substanţe active, excipienţi, componente, materiale şi accesorii.
2. Fiecare stat sau Uniunea Europeană poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare, printr-o
declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că îşi rezervă dreptul de a nu aplica sau de a aplica numai în cazuri sau condiţii specifice,
alineatul 1, cu privire la excipienţi, componente şi materiale.
Articolul 7
Falsificarea de documente
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative necesare şi alte măsuri pentru a stabili
drept infracţiuni în conformitate cu cadrul legislativ naţional, realizarea documentelor false sau actul de falsificare al documentelor, atunci când se comite cu intenţie.
2. Fiecare stat sau Uniunea Europeană poate, în momentul semnării sau în mo-
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mentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare, printr-o
declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că îşi rezervă dreptul de a nu aplica sau de a aplica numai în cazuri sau condiţii specifice,
alineatul 1 cu privire la documentele legate de excipienţi, componente şi materiale.
Articolul 8
Infracţiuni similare care ameninţă sănătatea publică
Fiecare parte va lua măsurile legislative necesare şi alte măsuri pentru a stabili
drept infracţiuni în conformitate cu cadrul legislativ naţional, atunci când sunt comise cu intenţie, în măsura în care asemenea activitate nu este reglementată de articolele 5, 6 şi 7:
a) fabricarea, menţinerea în stoc pentru furnizare, importul, exportul, furnizarea, oferirea de a furniza sau introducerea pe piaţă a:
i. produselor medicamentoase fără autorizaţie, în cazul în care o astfel de autorizaţie este necesară în temeiul cadrului legislativ naţional al Părţii; sau
ii. dispozitivelor medicale fără a fi în concordanţă cu cerinţele de conformitate,
în cazul în care astfel de conformitate este necesară în temeiul dreptului intern al Părţii;
b) utilizarea comercială a documentelor originale în afara destinaţiei acestora în
cadrul medico-legal al produsului lanţului de aprovizionare, după cum este specificat de dreptul intern al Părţii.
Articolul 9
Complicitatea şi tentativa
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a
califica drept infracţiune orice formă de complicitate comisă intenţionat pentru săvârşirea uneia din infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie.
2. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a
califica drept infracţiune orice formă de tentativă intenţionată de comitere a uneia
dintre infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie.
3. Fiecare stat sau Uniunea Europeană poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare, printr-o
declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că îşi rezervă dreptul de a nu aplica sau de a aplica numai în cazuri, sau condiţii specifice,
alineatul 2 la infracţiunile stabilite în conformitate cu articolele 7 şi 8.
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Articolul 10
Jurisdicţia
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru
stabilirea jurisdicţiei sale asupra infracţiunilor stabilite în conformitate cu prezenta
Convenţie, în cazul în care infracţiunea este comisă:
a) pe teritoriul său; sau
b) la bordul unei nave sub pavilionul acestei Părţi;
c) la bordul unei aeronave înmatriculate în conformitate cu dreptul acestei Părţi;
sau
d) de către unul dintre cetăţenii săi sau de către o persoană care are reşedinţa
obişnuită pe teritoriul său.
2. Fiecare parte va lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru stabilirea jurisdicţiei sale asupra oricărei infracţiuni stabilite în conformitate cu prezenta
Convenţie, în cazul în care victima infracţiunii este unul dintre cetăţenii săi sau o
persoană care are reşedinţa obişnuită pe teritoriul său.
3. Fiecare parte va lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru stabilirea jurisdicţiei sale asupra oricărei infracţiuni stabilite în conformitate cu prezenta
Convenţie, în cazul în care presupusul infractor este prezent pe teritoriul său şi nu
poate fi extrădat unei alte Părţi din cauza cetăţeniei sale.
4. Fiecare stat sau Uniunea Europeană poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare, printr-o
declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să declare că îşi rezervă dreptul de a nu aplica sau de a aplica numai în cazuri, sau condiţii specifice,
normele de jurisdicţie prevăzute în alineatul 1, subalineatul d), şi alineatul 2 al acestui articol.
5. Când mai multe Părţi invocă jurisdicţia asupra unei presupuse infracţiuni stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie, părţile implicate se vor consulta, dacă
este cazul, pentru a determina jurisdicţia corespunzătoare pentru urmărirea infracţiunii.
6. Fără a aduce atingere normelor Generale de drept internaţional, prezenta Convenţie nu exclude nici o jurisdicţie penală exercitată de către o parte în conformitate
cu dreptul intern.
Articolul 11
Răspunderea persoanelor juridice
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru asigurarea tragerii la răspundere a persoanelor juridice pentru infracţiunile prevăzute
de prezenta Convenţie, atunci când sunt comise în numele sau în interesul lor de
orice persoană fizică, care acţionează fie individual, fie în calitate de membru al unui

523

Capitolul II. TRATATE REGIONALE

organ al persoanei juridice, care exercită o funcţie de conducere în cadrul acesteia,
în baza:
a) unei împuterniciri de reprezentare a persoanei juridice;
b) unei autorităţi de a decide în numele persoanei juridice;
c) unei autorităţi de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.
2. Cu excepţia cazurilor deja prevăzute la paragraful 1, fiecare Parte va lua măsurile necesare pentru asigurarea tragerii la răspundere a persoanei juridice, atunci
când absenţa supravegherii sau controlului din partea persoanei fizice prevăzute la
paragraful 1 a făcut posibilă comiterea unei infracţiuni stabilite în conformitate cu
prezenta Convenţie, în numele sau în interesul persoanei juridice, de către o persoană fizică care se află sub autoritatea acesteia.
3. În funcţie de principiile juridice ale părţii, răspunderea persoanei juridice poate fi penală, civilă sau administrativă.
4. Această răspundere va fi stabilită fără a afecta răspunderea penală a persoanelor fizice care au comis infracţiunea.
Articolul 12
Sancţiuni şi măsuri
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative necesare şi alte măsuri pentru a se asigura că infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie sunt pedepsite
prin sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive, inclusiv prin sancţiuni monetare
penale sau nonpenale, ţinând cont de gravitatea acestora. Aceste sancţiuni vor include, pentru infracţiunile stabilite în conformitate cu articolele 5 şi 6, atunci când
sunt săvârşite de persoane fizice, pedepse privative de libertate care pot conduce la
extrădare.
2. Fiecare parte va lua măsurile legislative necesare şi alte măsuri pentru a se
asigura că persoanele juridice trase la răspundere în conformitate cu articolul 11
sunt supuse unor sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive, inclusiv sancţiuni
monetare penale sau nonpenale, şi pot include alte măsuri, cum ar fi:
a) interdicţia temporară sau permanentă de a exercita activităţi comerciale;
b) punerea sub supraveghere judiciară;
c) măsură judiciară de lichidare.
3. Fiecare Parte va lua măsurile legislative necesare şi alte măsuri pentru:
a) a permite sechestrarea şi confiscarea:
i. produselor medicale, substanţelor active, excipienţilor, componentelor, materialelor şi accesoriilor, precum şi a bunurilor, documentelor şi a altor instrumente folosite pentru comiterea infracţiunilor stabilite în conformitate cu
prezenta Convenţie sau pentru facilitarea comiterii lor;
ii. veniturilor provenite din aceste infracţiuni sau a bunurilor a căror valoare
corespunde acestor venituri;
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b) a permite distrugerea produselor medicale, substanţelor active, excipienţilor,
componentelor, materialelor şi accesoriilor confiscate, care fac obiectul unei infracţiuni stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie;
c) a lua orice alte măsuri corespunzătoare ca răspuns la o infracţiune, pentru a
preveni viitoarele infracţiuni.
Articolul 13
Circumstanţe agravante
Fiecare parte va lua măsurile legislative necesare şi alte măsuri pentru a se asigura că următoarele circumstanţe, în măsura în care acestea nu fac deja parte din
elementele constitutive ale infracţiunii, pot, în conformitate cu prevederile relevante
din dreptul naţional, să fie luate în considerare ca circumstanţe agravante în determinarea sancţiunilor în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în conformitate cu
prezenta Convenţie:
a) infracţiunea a cauzat moartea sau a adus prejudicii sănătăţii fizice sau psihice
a victimei;
b) infracţiunea a fost săvârşită de către persoane abuzând de încrederea acordată
în calitate de profesionişti;
c) infracţiunea a fost comisă de către persoane abuzând de încrederea acordată
în calitate de producători precum şi furnizori;
d) infracţiunile de furnizare şi oferire de a furniza au fost comise recurgând la
mijloace de distribuţie pe scară largă, cum ar fi sistemele de informaţii, inclusiv Internetul;
e) infracţiunea a fost comisă în cadrul unei organizaţii criminale;
f) autorul infracţiunii a fost condamnat anterior pentru infracţiuni de aceeaşi
natură.
Articolul 14
Condamnări anterioare
Fiecare parte va lua măsurile legislative necesare şi alte măsuri pentru a prevedea
posibilitatea de a lua în considerare cu ocazia individualizării pedepsei, sentinţele
definitive pronunţate de către o altă Parte în privinţa infracţiunilor de aceeaşi natură.
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Capitolul III
Investigaţia, urmărirea penală şi dreptul procedural
Articolul 15
Iniţierea şi confirmarea procedurilor
Fiecare parte va lua măsurile legislative necesare şi alte măsuri pentru a se asigura ca investigaţiile sau urmăririle penale pentru infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie nu vor fi subordonate unei plângeri şi că procedurile vor
putea continua chiar dacă plângerea va fi retrasă.
Articolul 16
Anchetele penale
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative necesare şi alte măsuri pentru a se
asigura că persoanele, unităţile sau serviciile responsabile de anchetele penale sunt
specializate în domeniul combaterii falsificării de produse medicale şi a infracţiunilor similare care implică ameninţări la adresa sănătăţii publice sau că aceste persoane
sunt instruite în acest scop, inclusiv în domeniul investigaţiilor financiare. Astfel de
unităţi sau servicii vor avea resurse adecvate.
2. Fiecare parte va lua măsurile legislative necesare şi alte măsuri, în conformitate
cu principiile dreptului său intern, pentru a asigura eficienţa anchetei şi urmăririi
penale în cazul infracţiunilor stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie, care să
permită, dacă este cazul, posibilitatea de a efectua investigaţii financiare, a operaţiunilor sub acoperire, livrări controlate şi alte tehnici speciale de investigaţie.

Capitolul IV
Cooperarea autorităţilor şi schimbul de informaţii
Articolul 17
Măsurile naţionale de cooperare şi schimb de informaţii
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative necesare şi alte măsuri pentru a se asigura ca reprezentanţii autorităţilor din domeniul sănătăţii, vamal, poliţienesc şi alte
autorităţi competente vor face schimb de informaţii şi vor coopera, în conformitate
cu cadrul legislativ naţional, pentru a preveni şi combate în mod eficient contrafacerea de produse medicale şi infracţiunile similare care ameninţă sănătatea publică.
2. Fiecare parte va depune eforturi pentru a asigura cooperarea dintre autorităţile
sale competente şi sectoarele comerciale şi industriale în ceea ce priveşte gestionarea
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riscurilor produselor medicale contrafăcute şi infracţiunile similare care ameninţă
sănătatea publică.
3. Cu respectarea cerinţelor de protecţie a datelor cu caracter personal, fiecare
Parte va lua măsurile legislative necesare şi alte măsuri în vederea instituirii sau consolidării mecanismelor pentru:
a) primirea şi colectarea de informaţii şi date, inclusiv prin intermediul punctelor de contact, la niveluri naţionale sau locale şi în colaborare cu sectorul
privat şi societatea civilă, în scopul prevenirii şi combaterii contrafacerii produselor medicale şi infracţiunilor similare care ameninţă sănătatea publică;
b) punerea la dispoziţie a informaţiilor şi datelor obţinute de autorităţile din
domeniul sănătăţii, vamal, poliţienesc şi alte autorităţi competente pentru
cooperarea dintre ele.
4. Fiecare parte va lua măsurile necesare pentru a se asigura ca persoanele, unităţile sau serviciile responsabile de cooperare şi schimb de informaţii sunt instruite în
acest scop. Astfel de unităţi sau servicii vor dispune de resurse adecvate.

Capitolul V
Măsuri de prevenire
Articolul 18
Măsuri preventive
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative necesare şi alte măsuri pentru a stabili
cerinţele de calitate şi siguranţă a produselor medicale.
2. Fiecare parte va lua măsurile legislative necesare şi alte măsuri pentru a asigura
siguranţa distribuţiei produselor medicale.
3. Cu scopul de a preveni falsificarea de produse medicale, substanţe active, excipienţi, componente, materiale şi accesorii, fiecare Parte va lua măsurile necesare
pentru a prevedea, inter-alia:
a) instruirea cadrelor medicale, furnizorilor, autorităţilor vamale şi poliţieneşti,
precum şi a autorităţilor relevante de reglementare;
b) promovarea campaniilor de sensibilizare adresate publicului larg pentru oferirea de informaţii despre produsele medicale contrafăcute;
c) prevenirea furnizării ilegale de produse medicale contrafăcute, substanţe active, excipienţi, componente, materiale şi accesorii.
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Capitolul VI
Măsuri de protecţie
Articolul 19
Protecţia victimelor
Fiecare parte va lua măsurile legislative necesare şi alte măsuri pentru a proteja
drepturile şi interesele victimelor, în special, prin:
a) asigurarea că victimele au acces la informaţii relevante pentru cazul lor şi care
sunt necesare pentru protecţia sănătăţii acestora;
b) asistarea victimelor în recuperarea lor fizică, psihologică şi socială;
c) prevederea în legislaţia naţională a dreptului victimelor de a primi compensaţii din partea infractorilor.
Articolul 20
Statutul victimelor în cadrul anchetelor şi procedurilor penale
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a proteja drepturile şi interesele victimelor în toate etapele investigaţiilor şi procedurilor
penale, în special, prin:
a) informarea acestora despre drepturile şi serviciile lor disponibile şi, cu excepţia cazului în care ele nu doresc să primească această informaţie, despre
măsurile luate privind plângerea lor, eventuale puneri sub acuzare, progresul
General al investigaţiei sau al procedurilor, rolul lor în cadrul acestora precum şi rezultatul cazurilor în care sunt implicate;
b) acordarea permisiunii, în conformitate cu normele procedurale naţionale, de
a fi ascultate, de a prezenta probe şi de a alege modul în care să-şi expună
opiniile, necesităţile şi preocupările, prezentate în mod direct sau printr-un
intermediar şi care să fie luate în considerare;
c) oferirea serviciilor de sprijin adecvate pentru ca drepturile şi interesele acestora să fie prezentate şi luate în considerare în mod corespunzător;
d) luarea de măsuri eficiente pentru siguranţa lor, precum şi cea a membrilor
familiilor lor, cât şi a martorilor care sunt de partea acestora, împotriva la
intimidări şi represalii.
2. Fiecare parte se va asigura ca victimele să aibă acces, din primul contact cu
autorităţile competente, la informaţia cu privire la procedurile relevante legale şi administrative.
3. Fiecare parte se va asigura ca victimele care au statut de Părţi la procedurile
penale, atunci când se justifică, să aibă acces la asistenţă juridică gratuită.
4. Fiecare parte va lua măsurile legislative necesare şi alte măsuri pentru a se
asigura ca victimele unei infracţiuni stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie
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şi comise pe teritoriul unei Părţi altul decât cel în care victimele au viză de reşedinţă
să poată depună plângere în faţa autorităţilor competente din ţara lor de reşedinţă.
5. Fiecare parte va prevedea, prin intermediul măsurilor legislative sau altor măsuri, conform condiţiilor stabilite de legea naţională, posibilitatea grupurilor, fundaţiilor, asociaţiilor sau organizaţiilor guvernamentale sau nonguvernamentale, de a
asista şi/sau de a sprijini victimele, cu consimţământul acestora, în timpul desfăşurării procedurilor penale în privinţa infracţiunilor stabilite în conformitate cu prezenta
Convenţie.

Capitolul VII
Cooperare internaţională
Articolul 21
Cooperarea internaţională în materie penală
1. Părţile vor coopera între ele, în conformitate cu dispoziţiile prezentei Convenţii şi în temeiul instrumentelor internaţionale şi regionale relevante, a acordurilor
convenite pe baza legislaţiei uniforme şi reciproce şi a legislaţiei lor naţionale, în
cea mai mare măsură posibilă, în scopul investigaţiilor sau procedurilor privind infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie, inclusiv prin măsuri de
sechestrare şi confiscare.
2. Părţile vor coopera în cea mai mare măsură posibilă, în temeiul tratatelor internaţionale, regionale şi bilaterale relevante privind extrădarea şi asistenţa juridică
reciprocă în materie penală cu referire la infracţiunile stabilite în conformitate cu
prezenta Convenţie.
3. Dacă o parte care face extrădare sau acordă asistenţă juridică reciprocă în materie penală condiţionată de existenţa unui tratat primeşte o cerere de extrădare sau
de asistenţă juridică în materie penală de la o Parte cu care nu are un astfel de tratat,
aceasta acţionând în deplină conformitate cu obligaţiile sale ce derivă din dreptul
internaţional şi în condiţiile prevăzute de legea Părţii solicitate, poate considera prezenta Convenţie ca bază legală de extrădare sau de asistenţă juridică reciprocă în
ceea ce priveşte infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta Convenţie.
Articolul 22
Cooperarea internaţională în materie penală cu privire
la prevenire şi alte măsuri administrative
1. Părţile vor coopera pentru protejarea şi acordarea de asistenţă victimelor.
2. Părţile, fără a influenţa sistemele interne de raportare, vor desemna un punct
naţional de contact care va fi responsabil de transmiterea şi primirea cererilor de
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informare şi/sau cooperare în legătură cu lupta împotriva contrafacerii produselor
medicale şi infracţiunilor similare care ameninţă sănătatea publică.
3. Fiecare parte va depune eforturi să integreze, în caz de necesitate, prevenirea
şi combaterea contrafacerii produselor medicale şi infracţiunilor similare care ameninţă sănătatea publică în programele de asistenţă sau de dezvoltare prevăzute în
beneficiul statelor terţe.

Capitolul VIII
Mecanismul de monitorizare
Articolul 23
Comitetul Părţilor
1. Comitetul Părţilor va fi format din reprezentanţi ai Părţilor Convenţiei.
2. Comitetul Părţilor va fi convocat de către Secretarul General al Consiliului Europei. Prima sa şedinţă va avea loc într-un termen de un an după intrarea în vigoare
a prezentei Convenţii pentru cel de-al zecelea semnatar care a ratificat-o. Membrii
Comitetului se vor întâlni ulterior ori de câte ori cel puţin 1/3 din reprezentanţii
Părţilor sau Secretarului General va solicita acest lucru.
3. Comitetul Părţilor va adopta propriile reguli de procedură.
4. Comitetul Părţilor va fi asistat de către Secretariatul Consiliului Europei în
îndeplinirea funcţiilor sale.
5. O Parte Contractantă care nu este membru al Consiliului Europei va contribui
la finanţarea Comitetului Părţilor, într-un mod care urmează să fie stabilit de către
Comitetul de Miniştri, după consultarea cu partea implicată.
Articolul 24
Alţi reprezentanţi
1. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Comitetul European pentru
Problemele Criminale, precum şi alte comitete interguvernamentale sau ştiinţifice
relevante ale Consiliului Europei vor numi fiecare câte un reprezentant în Comitetul
Părţilor pentru a contribui la o abordare multisectorială şi multidisciplinară.
2. Comitetul de Miniştri poate invita alte organe ale Consiliului Europei să desemneze un reprezentant la Comitetul Părţilor după consultarea acestora.
3. Reprezentanţi ai organismelor internaţionale relevante pot fi admişi ca observatori la Comitetul Părţilor conform procedurii stabilite de normele relevante ale
Consiliului Europei.
4. Reprezentanţi ai organismelor oficiale relevante ale Părţilor pot fi admişi ca
observatori la Comitetul Părţilor conform procedurii stabilite de normele relevante
ale Consiliului Europei.
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5. Reprezentanţi ai societăţii civile şi, în special, ai organizaţiilor non-guvernamentale, vor putea fi admişi ca observatori la Comitetul Părţilor conform procedurii
stabilite de normele relevante ale Consiliului Europei.
6. La numirea reprezentanţilor în conformitate cu alineatele 2-5, o reprezentare
echilibrată a diferitor sectoare şi discipline va fi asigurată.
7. Reprezentanţii numiţi în conformitate cu alineatele 1-5 de mai sus, vor participa la reuniunile Comitetului Părţilor, fără drept de vot.
Articolul 25
Funcţiile Comitetului Părţilor
1. Comitetul Părţilor va monitoriza punerea în aplicare a prezentei Convenţii.
Regulile de procedură ale Comitetului Părţilor va stabili procedura de evaluare a
punerii în aplicare a prezentei Convenţii, folosind o abordare multisectorială şi multidisciplinară.
2. Comitetul Părţilor va facilita, de asemenea, colectarea, analiza şi schimbul de
informaţii, experienţă şi bune practici între State pentru îmbunătăţirea capacităţii lor
de a preveni şi combate contrafacerea de produse medicale şi infracţiunile similare
care ameninţă sănătatea publică. Comitetul poate beneficia de competenţa altor comitete şi organe relevante ale Consiliului Europei.
3. De asemenea, în caz de necesitate, Comitetul Părţilor:
a) va facilita utilizarea şi punerea în aplicare eficientă a prezentei Convenţii, inclusiv identificarea oricăror probleme şi efectele oricărei declaraţii sau rezerve formulate în temeiul prezentei Convenţii;
b) va exprima o opinie asupra oricărei întrebări privind aplicarea prezentei Convenţii şi va facilita schimbul de informaţii cu privire la evoluţiile semnificative legale, politice sau tehnologice;
c) va face recomandări specifice Părţilor cu privire la punerea în aplicare a prezentei Convenţii.
4. Comitetul European pentru problemele privind criminalitatea va fi informat
periodic în ceea ce priveşte activităţile menţionate la alineatele 1, 2 şi 3 din prezentul
articol.

Capitolul IX
Relaţiile cu alte instrumente internaţionale
Articolul 26
Relaţiile cu alte instrumente internaţionale
1. Prezenta Convenţie nu va afecta drepturile şi obligaţiile rezultând din alte instrumente internaţionale la care Părţile la prezenta Convenţie sunt Părţi sau vor deveni Părţi şi care conţin prevederi în domenii acoperite de prezenta Convenţie.
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2. Părţile la prezenta Convenţie pot încheia între ele acorduri bilaterale sau multilaterale în domenii acoperite de prezenta Convenţie, în scopul suplimentării sau
întăririi prevederilor sale sau pentru a facilita aplicarea principiilor consacrate prin
aceasta.

Capitolul X
Amendamente la Convenţie
Articolul 27
Amendamente
1. Orice propunere de modificare a prezentei Convenţii, prezentată de o parte, va
fi comunicată Secretarului General al Consiliului Europei şi înaintată de către acesta
părţilor, statelor-membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei Convenţii sau care se bucură de statutul de observator
în cadrul Consiliului Europei, Uniunii Europene, precum şi oricărui stat care a fost
invitat să semneze prezenta Convenţie.
2. Orice amendament propus de o Parte va fi comunicat Comitetului European
pentru problemele privind criminalitatea, precum şi altor comitete interguvernamentale sau ştiinţifice relevante ale Consiliului Europei, care vor prezenta Comitetului Părţilor opiniile lor asupra amendamentelor propuse.
3. Comitetul Miniştrilor, după ce va examina amendamentul propus şi avizul
prezentat de Comitetul Părţilor, poate adopta amendamentul.
4. Textul oricărui amendament adoptat de către Comitetul Miniştrilor, în conformitate cu alineatul 3 al prezentului articol, va fi transmis Părţilor pentru acceptare.
5. Orice amendament adoptat în conformitate cu alineatul 3 al acestui articol va
intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de o lună de la
data la care toate Părţile au informat Secretarul General că l-au acceptat.

Capitolul XI
Clauze finale
Articolul 28
Semnarea şi intrarea în vigoare
1. Prezenta Convenţie va fi deschisă spre semnare pentru statele-membre ale
Consiliului Europei, Uniunea Europeană şi statele nemembre care au participat la
elaborarea sa sau se bucură de statutul de observator la Consiliul Europei. Aceasta va
fi, de asemenea, deschisă spre semnare pentru orice alt stat-membru al Consiliului
Europei, la invitaţia Comitetului de Miniştri. Decizia de a invita un stat nemembru
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să semneze Convenţia va fi luată cu majoritatea prevăzută la articolul 20.d din Statutul Consiliului Europei şi de votul unanim al reprezentanţilor Statelor Contractante care au dreptul să fie în Comitetul de Miniştri. Această decizie va fi luată după
obţinerea în unanimitate a acordului celorlalte State/Uniunea Europeană care şi-au
exprimat consimţământul de a fi legate prin prezenta Convenţie.
2. Prezenta Convenţie urmează să fie ratificată, acceptată sau aprobată. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretarul General al
Consiliului Europei.
3. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data la care cinci semnatari, incluzând cel puţin
trei state-membre ale Consiliului Europei, şi-au exprimat consimţământul de a fi
legaţi de Convenţie, în conformitate cu prevederile alineatului precedent.
4. Dacă orice stat sau Uniunea Europeană îşi exprimă ulterior consimţământul
să fie legate de Convenţie, aceasta va intra în vigoare în ceea ce îi priveşte în prima zi
a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare.
Articolul 29
Aplicarea teritorială
1. Orice stat sau Uniunea Europeană poate, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, sau aprobare, să precizeze teritoriul
sau teritoriile pe care se va aplica prezenta Convenţie.
2. Orice parte poate, la o dată ulterioară, printr-o declaraţie adresată Secretarului
General al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei Convenţii la orice alt
teritoriu precizat în declaraţie, pentru ale cărui relaţii internaţionale este responsabil
sau pentru care este autorizat să asume obligaţii. Cu privire la un asemenea teritoriu,
Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade
de trei luni de la data primirii unei asemenea declaraţii de către Secretarul General.
3. Orice declaraţie formulată în temeiul celor două alineate precedente poate fi
retrasă, cu privire la orice teritoriu menţionat într-o asemenea declaraţie, printr-o
notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va avea
efect în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la primirea unei asemenea notificări de către Secretarul General.
Articolul 30
Rezerve speciale
1. Nici o rezervă nu poate fi formulată cu privire la oricare prevedere a prezentei
Convenţii, cu excepţia celor prevăzute în mod expres.
2. Fiecare parte care a formulat o rezervă poate, în orice moment, să o retragă în
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întregime sau parţial printr-o notificare adresată Secretarului General al Consiliului
Europei. Retragerea va produce efecte de la data primirii unei asemenea notificării
de către Secretarul General.
Articolul 31
Reglementarea amiabilă
Comitetul Părţilor, în strânsă cooperare cu Comitetul European pentru Problemele Criminale şi alte comitete interguvernamentale sau ştiinţifice relevante ale
Consiliului Europei, va urmări punerea în aplicare a prezentei Convenţii şi va facilita, atunci când este necesar, reglementarea amiabilă a tuturor dificultăţilor legate de
aplicarea sa.
Articolul 32
Denunţarea
1. Orice parte poate, în orice moment, să denunţe prezenta Convenţie printr-o
notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei.
2. O asemenea denunţare va avea efect din prima zi a lunii care urmează expirării
unei perioade de trei luni de la data primirii notificării de către Secretarul General.
Articolul 33
Notificarea
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica Părţile, statele-membre ale
Consiliului Europei, statele non-membre care au participat la elaborarea prezentei
Convenţii sau care se bucură de statutul de observator la Consiliul Europei, Uniunea
Europeană, precum şi orice alt stat care a fost invitat să semneze prezenta Convenţie,
în conformitate cu dispoziţiile articolului 28:
a) orice semnătură;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei Convenţii conform articolului 28;
d) orice amendament adoptat conform articolului 27, precum şi data de intrare
în vigoare a acestui amendament;
e) orice rezervă emisă conform articolelor 5, 6, 7, 9 şi 10, precum şi orice retragere a unei rezerve, făcută conform articolului 30;
f) orice denunţare efectuată conform dispoziţiilor articolului 32;
g) oricare alt document, notificare sau comunicat legat de prezenta Convenţie.
Drept pentru care, subsemnaţii, care au fost împuterniciţi în acest scop, au semnat prezenta Convenţie.
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Încheiată la Moscova, la 28 octombrie 2011, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depozitat în arhivele
Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copii
certificate fiecărui stat-membru al Consiliului Europei, statelor nemembre care au
participat la elaborarea prezentei Convenţii sau care se bucură de statutul de observator în cadrul Consiliului Europei, Uniunii Europene şi oricărui alt stat invitat să
semneze prezenta Convenţie.

Capitolul III
TRATATE BILATERALE
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40. TRATAT ÎNTRE UNIUNEA REPUBLICILOR SOVIETICE
SOCIALISTE ŞI REPUBLICA POPULARĂ UNGARĂ PRIVIND
ACORDAREA ASISTENŢEI JURIDICE ÎN MATERIE CIVILĂ,
FAMILIALĂ ŞI PENALĂ
Semnat la: Moscova, 15 iulie 1958.
În vigoare pentru RM: din 19 octombrie 2007.
Prezidiumul Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi
Prezidiumul Republicii Populare Ungare,
Conduşi de voinţa de consolidare a relaţiilor de prietenie apropiată şi durabilă
între popoarele ambelor state inclusiv în domeniul relaţiilor juridice, au convenit să
încheie Tratatul privind acordarea asistenţei juridice în materie civilă, familială şi
penală.
În acest scop, au împuternicit:
Prezidiumul Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste – pe
dl Patolicev Nicolae Semion, Prim-viceministru al Afacerilor Extrene al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste,
Prezidiumul Republicii Populare Ungare – pe dl Ferenţ Nezvala, Ministrul Justiţiei al Republicii Populare Ungare, care, în urma schimbului cu deplinele puteri ale
fiecăruia, considerate a fi în ordinea cuvenită şi forma cerută,
Au convenit asupra celor ce urmează:

Titlul I
Dispoziţii generale
Articolul 1
Protecţia juridică
1. Cetăţenii (persoanele fizice şi juridice) uneia dintre Părţile Contractante se
bucură pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante de aceeaşi protecţie juridică a personalităţii şi patrimoniului ca şi cetăţenii proprii ale acestei Părţi Contractante.
2. Cetăţenii uneia dintre Părţile Contractante au dreptul să acţioneze în faţa organelor altei Părţi Contractante, de competenţa cărora ţin cauzele civile, familiale şi
penale, pot să înainteze acţiunile de chemare în judecată, să înainteze demersuri şi
plângeri în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii celeilalte Părţi Contractante.
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Articolul 2
Acordarea asistenţei juridice
1. Instanţele de judecată, organele procuraturii şi birourilor notariale de stat ale
Părţilor Contractante acordă reciproc asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi
penale.
2. Instituţiile menţionate la p.1 acordă asistenţă juridică, de asemenea, şi altor
instituţii de competenţa cărora ţin cauzele civile, familiale şi penale.
Articolul 3
Modul de legătură
1. La acordarea asistenţei juridice instituţiile, indicate la p.1 al art.2, comunică
între ele prin intermediul organelor sale centrale, deoarece prezentul Tratat nu stabileşte o altă ordine.
2. Alte instituţii, care activează în domeniul cauzelor civile, familiale şi penale,
înaintează cererile sale de acordare a asistenţei juridice organelor indicate la p. 1 al
art.2, dacă în cazuri aparte prezentul Tratat nu prevede altceva.
Articolul 4
Volumul asistenţei juridice
Asistenţa juridică se acordă prin realizarea acţiunilor procesuale distincte, în
special: prin efectuarea percheziţiilor, ridicarea şi sechestrarea averii, transmiterea şi
emiterea probelor materiale, interogarea acuzaţilor, martorilor şi experţilor, audierea
părţilor şi altor persoane, examinarea judecătorească, executarea cererilor de înmânare a documentelor, transmiterea materialelor dosarelor, întocmirea şi transmiterea
documentelor.
Articolul 5
Forma cererii de acordare a asistenţei juridice
1. Cererea de acordare a asistenţei juridice trebuie să conţină următoarele date:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) denumirea instituţiei solicitate;
c) denumirea cauzei în care se solicită asistenţă juridică;
d) prenumele şi numele părţilor, acuzaţilor, inculpaţilor sau condamnaţilor, domiciliul sau reşedinţa lor, cetăţenia, ocupaţia, iar în cazurile penale, după posibilitate, şi locul şi data naşterii inculpaţilor, şi numele părinţălor;
e) numele şi adresa persoanelor împuternicite;
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f) conţinutul cererii şi informaţii necesare privind fondul cererii, iar în cauzele
penale şi descrierea componentelor infracţiunii.
2. Materiale transmise în baza prezentului Tratat trebuie să fie semnate şi certificată cu sigiliu.
3. La adresarea cu o cerere de acordare a asistenţei juridice Părţile Contractante
utilizează formulare în două limbi, exemple ale cărora îşi comunică reciproc.
Articolul 6
Modul de îndeplinire
1. Pentru îndeplinirea cererii de asistenţă juridică, instituţia solicitată aplică legislaţia statului său. Această instituţie, însă, poate să aplice, la rugămintea instituţiei
solicitante, normele procesuale ale Părţii Contractante solicitante, deoarece acestea
nu contravin legislaţiei propriului stat.
2. Dacă instituţia solicitată nu este competentă să soluţioneze cererea, ea o va
transmite instituţiei competente şi va informa despre aceasta instituţia solicitantă.
3. La cererea instituţiei solicitante, instituţia solicitată o va anunţa la timp despre
data şi locul îndeplinirii cererii.
4. După îndeplinirea cererii, instituţia solicitată remite documentele instituţiei
silicitante sau îi aduce la cunoştinţă circumstanţele care împiedică îndeplinirea cererii.
Articolul 7
Inviolabilitatea martorilor şi experţilor
1. Martorul sau expertul, care la chemarea înmânată de instituţia Părţii Contractante solicitate, se va prezenta în instituţia Părţi Contractante solicitante, nu poate,
să fie tras la răspundere penală sau arestat nici pentru infracţiunea care face obiectul
cauzei, nici pentru o altă infracţiune, comisă până la traversarea frontierei de stat
a Părţii solicitante, precum şi nu poate fi pedepsit pentru asemenea infracţiuni pe
teritoriul Părţii Contractante solicitante.
2. Martorul sau expertul nu se va bucura de acest privilegiu, dacă nu va părăsi
teritoriul Părţii Contractante solicitante, până la expirarea termenului unei luni din
momemtul când instituţia care l-a interogat îi va comunica despre lipsa necesităţii
prezenţei lui pe viitor. În acest termen nu este inclus timpul în care martorul sau
expertul nu a putut părăsi teritoriul Părţii Contractante solicitante din motive ce nu
au depins de voinţa lui.
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Articolul 8
Cererea de înmânare a documentelor
1. Instituţia solicitată înmânează actele conform modalităţii aplicabile înmânării
documentelor în statul său, dacă actele ce urmează a fi înmânate sunt perfectate în
limba Părţii Contractante solicitate sau sunt însoţite de traducere certificată. În caz
contrar, instituţia solicitată înmânează documentele destinatarului, dacă acesta este
de acord binevol să le primească.
2. În cererea de înmânare a documentelor trebuie să fie indicată adresa exactă a
destinatarului şi denumirea documentului ce urmează a fi înmânat.
3. Dacă documentele nu pot fi înmânate pe adresa indicată în cerere, atunci instituţia solicitată din iniţiativa proprie întreprinde măsuri necesare pentru stabilirea
adresei. Dacă stabilirea adresei de către instituţia solicitată nu va fi posibilă, ea informează despre acest fapt instituţia solicitantă şi-i remite documentele ce urmau a
fi înmânate.
Articolul 9
Dovada de înmânare a actelor
Dovada de înmânare a actelor se întocmeşte în conformitate cu regulile privind
înmânarea documentelor aplicabile în statul solicitat. În dovada de înmânare trebuie
să fie indicate data şi locul înmânării.
Articolul 10
Înmânarea documentelor propriilor cetăţeni
1. Părţile Contractante au dreptul să înmâneze documentele cetăţenilor proprii
prin intermediul reprezentanţelor sale diplomatice sau oficiilor consulare.
2. Apelând la asemenea modalitate de înmânare, nu pot fi aplicate măsuri coercitive.
Articolul 11
Cheltuieli legate de acordarea asistenţei juridice
1. Partea Contractantă căreia îi este adresată cererea nu va pretinde restituirea
cheltuielilor ocazionate de acordare a asistenţei juridice. Părţile Contractante suportă
singure toate cheltuielile ocazionate de acordare a asistenţei juridice pe teritoriul lor.
2. Instituţia căreia îi este adresată cererea comunică instituţiei de la care porneşte
cererea cuantumul cheltuielilor efectuate. Dacă instituţia de la care porneşte cererea
va percepe aceste cheltuieli de la persoana obligată să le plătească, sumele încasate
revin în folosul Părţii Contractante care le-a perceput.
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Articolul 12
Informaţii
Comisia Juridică pe lângă Consiliul de Miniştri URSS şi Ministerul Justiţiei Republicii Populare Ungare, la cerere, prezintă reciproc informaţii despre legislaţia în
vigoare sau cea care a acţionat în statele lor, precum şi informaţii privind explicaţiile
instanţelor judecătoreşti corespunzătoare ale Părţilor Contractante în privinţa actelor legislative.
Articolul 13
Utilizarea limbilor la acordarea asistenţei juridice
În relaţii reciproce privind acordarea asistenţei juridice instituţiile Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste folosesc limba rusă, pe când instituţiile Republicii Populare Ungare – limba ungară.
Articolul 14
Certificarea şi recunoaşterea actelor
1. Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante au fost formulate, întocmite
sau certificate de către instituţia sau o persoană oficială în limitele competenţei lor şi
care sunt certificate cu sigiliul cu blazon, sunt acceptate pe teritoriul celeilalte Părţi
Contractante fără vreo legalizare.
2. Actele oficiale întocmite pe teritoriul unei Părţi Contractante care sunt şi pe
teritoriul celielalte Părţi Contractante au aceeaşi forţă probantă de acte oficiale.

Titlul II
Partea specială

Capitolul I
Asistenţa juridică în cauze civile şi familiale
Scutirea de suportarea cheltuielilor de judecată şi perceperea cheltuielilor
Articolul 15
Cetăţenii unei Părţi Contractante, prezenţi în faţa instanţelor judecătoreşti ale
altei Părţi Contractante şi care se află pe teritoriul uneia dintre Părţile Contractante,
nu pot fi obligaţi să asigure achitarea cheltuielilor de judecătă exclusiv în temeiul
faptul că aceştea sunt cetăţeni străini sau nu au în acest stat domiciliul sau reşedinţa.
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Articolul 16
1. Dacă cetăţenii scutiţi, în baza articolului precedent, de achitarea cheltuielilor
de judecată, au fost obligaţi să restituie cheltuieli de judecată, instanţa corespuzătoare
altei Părţi Contractante permite la cerere gratuit perceperea silită a acestor cheltuieli.
2. În cheltuieli de judecată, de asemenea, se includ şi cheltuieli legate de traducere şi certificare a documentelor menţionate în art.17 prezentului Tratat.
Articolul 17
1. La demersul privind încuviinţarea executării silite a cheltuielilor de judecată
urmează a fi anexată copia certificată a hotărârii judecătoreşti privind cheltuielile,
precum şi certificatul emis de instanţa de judecată care a adoptat hotărârea care atestă faptul că această hotărâre a intrat în vigoare şi este susceptibilă de executare.
2. Documentele menţionate trebuie să fie însoţite cu traducerea în limba Părţii
Contractante pe teritoriul căreia se efectuează perceperea cheltuielilor.
3. Instanţa care încuviinţează executarea hotărârii privind perceperea cheltuielilor de judecată examinează doar:
a) faptul dacă hotărârea a intrat în vigoare şi este susceptibilă de executare;
b) existenţa traducerii certificate a documentelor indicate în p.1.
Articolul 18
Demersul privind perceperea cheltuielilor de judecată pe teritoriul celeilalte
Părţi Contractante poate fi înaintat:
a) instanţei care a adoptat hotărârea privind cheltuielile, fie instanţei care a examinat cauza în prima instanţă. Această instanţă judecătorească transmite demersul
instanţei judecătoreşti competente a celeilalte Părţi Contractante prin modalitatea
indicată în p.1 al art. 3 al prezentului Tratat.
b) nemijlocit instanţei celeilalte Părţi Contractante, competente să adopte hotărârea privind perceperea cheltuielilor de judecată, dacă persoana interesată se află pe
teritoriul acelei Părţi Contractante.
Articolul 19
1. Instanţa examinează demersul de percepere a cheltuielilor de judecată fără
audierea părţilor.
2. Instanţa competentă să adopte hotărârea privind perceperea cheltuielilor, decide şi asupra perceperii cheltuielilor indicate în p.2 al art. 16 al prezentului Tratat.
Aceste cheltuieli se stabilesc de către instanţa competentă Părţii Contractante pe teritoriul căreia au fost suportate.
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3. Acceptarea demersului nu poate fi refuzată din motivul că creditorul nu a achitat un avans pentru cheltuieli legate de o astfel de percepere.

Eliberarea de la achitarea cheltuielilor judiciare
Articolul 20
1. Cetăţenilor uneia dintre Părţile Contractante li se acordă pe teritoriul altei
Părţi Contractante eliberarea de la plata cheltuielilor judiciare şi a taxelor, precum şi
dreptul de suspendare a termenului pentru achitarea taxelor şi înlesniri privind asistenţa juridică gratuită în aceleaşi condiţii şi în acelaşi volum ca şi cetăţenii proprii.
2. Eliberarea de la plata cheltuielilor judiciare şi a taxelor, precum şi dreptul de
suspendare a termenului pentru achitarea taxelor, se răsfrâng asupra tuturor acţiunilor procesuale, inclusiv acţiuni de executare silită.
3. Cetăţenii eliberaţi potrivit legislaţiei unei Părţi Contractante de la achitarea
cheltuielilor de judecată şi a taxelor la examinarea în instanţă a unei cauze, se eliberează de aceste cheltuieli şi taxe la efectuarea acţiunilor procesuale în această cauză
pe teritoriul altei Părţi Contractante.
Articolul 21
1. Documente privind starea personală, familială, privind venitul şi partimoniul
se eliberează de către organe competente ale Părţii Contractante pe teritoriul căreia
persoana care iniţiază demersul are domiciliul sau reşedinţa.
2. Dacă persoana care iniţiază demersul nu are domiciliul şi reşedinţa nici pe
teritoriul unei Părţi Contractante, nici pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, documentul se emite de către reprezentanţa diplomatică sau consulară a statului său.
3. Instanţa care adoptă hotărârea privind eliberarea de la achitarea cheltuielilor
judiciare poate, în caz de necesitate, să solicite prin modalitatea prevăzută la art. 3 al
prezentului Tratat explicaţii suplimentare de la organul emitent.
Articolul 22
1. Cetăţeanul unei Părţi Contractante care doreşte să iniţieze demersul privind
eliberarea de la achitarea cheltuielilor de judecată şi a taxelor (sau să beneficieze fie de
dreptul de suspendare a termenului pentru achitarea taxelor fie de asistenţa juridică
gratuită) în faţa instanţei judiciare a altei Părţi Contractante, poate să declare acest
demers oral instanţei competente teritorial conform domiciliului sau reşedinţei, care
va consemna această declaraţie în procesul-verbal. Instanţa de judecată transmite,
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utilizând modalitatea indicată în p.1 al art. 3 al prezentului Tratat, procesul-verbal
însoţit cu documentul indicat în art. 21, precum şi alte documente prezentate de
persoana care a iniţiat demersul, instanţei cuvenite a celeilalte Părţi Contractante.
2. Procesul-verbal trebuie să fie formulat în limba instanţei care-l întocmeşte.
Aticolul 23
Transmiterea documentelor privind actele stării civile şi a
altor documente
1. Fiecare dintre Părţile Contractante transmite celeilalte Părţi Contractante, la
cerere, primită pe calea diplomatică, certificatele de înregistrare a actelor stării civile,
atestatele de învăţământ, actele privind experienţa în muncă şi alte documente referitoare la drepturile personale şi interesele cetăţenilor altei Părţi Contractante.
2. Documentele menţionate în p.1 se transmit celeilalte Părţi Contractante pe
canale diplomatice fără traducere şi gratuit.

Statutul personal
Articolul 24
Capacitatea de exerciţiu
Capacitatea de exerciţiu a persoanei se determină de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana în cauză.
Articolul 25
Recunoaşterea absenţei fără veste sau a morţii
1. În cauzele de recunoaştere a absenţei fără veste sau declararea morţii, în cauze
de stabilire a faptului morţii sunt competente instituţiile Părţi Contractante cetăţean
al căreia a fost persoana în timpul când ea, după ultimele informaţii, era în viaţă.
2. Instituţiile uneia dintre Părţile Contractante pot recunoaşte cetăţeanul altei
Părţi Contractante absent fără veste sau mort, precum şi să stabilească faptul morţii
lui, la cererea persoanelor domiciliate pe teritoriul acesteia, dacă drepturile şi interesele ale cărora rezidă în legislaţia acestei Părţi Contractante.
3. Hotărârea adoptată conform p.2, va avea consecinţe juridice doar pe teritoriul
acelei Părţi Contractante, instituţia căreia a adopta această hotărâre.
4. În cauzele prevăzute de p.1 şi p.2 instituţiile Părţilor Contractante aplică legislaţia statului său.
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Cauze familiale
Articolul 26
Divorţul şi recunoaşterea nulităţii căsătoriei
Hotărârile intrate în vigoare a instanţelor judecătoreşti unei Părţi Contractante
în cauze de desfacere a căsătoriei, de recunoaşterea nulităţii sau anularea căsătoriei
se vor recunoaşte pe teritoriul altei Părţi Contractante fără o procedură ulterioară,
dacă la momentul intrării în vigoare a hotărârii măcar unul dintre soţi era cetăţeanul
Părţii Contractante instanţa căreia a adoptat hotărârea, şi dacă nici o instanţă judecătorească a altei Părţi Contractante nu a adoptat anterior vreo hotărâre în aceeaşi
cauză care ar fi intrată în vigoare.
Această prevedere se răsfrânge şi asupra hotărârilor adoptate până la intrarea în
vigoare a prezentului Tratat.

Raporturile juridice dintre părinţi şi copii
Articolul 27
Cauzele de contestare şi stabilire a paternităţii sau a maternităţii, precum şi de
stabilirea naşterii copilului în această căsătorie se examinează în conformitate cu
legislaţia Părţii Contractante, al căreia cetăţean este copilul după naştere.
Articolul 28
Raporturile juridice între copilul născut de la persoane necasatorite şi mama şi
tatăl săi – inclusiv şi stabilirea paternităţii şi maternităţii – se determină de legislaţia
Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul.
Articolul 29
De adoptarea hotărârilor privind raporturile indicate în articolele 27 şi 28 sunt
competente instanţele judecătoreşti ale Părţii Contractante a cărei legislaţie se aplică
în aceste cauze. Dacă părţile interesate domiciliază pe teritoriul unei Părţi Contractante, sunt competente şi instanţele judecătoreşti ale acestei Părţi Contractante.

Înfierea
Articolul 30
1. Înfierea este determinată de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este
înfietorul.
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2. Când copilul este înfiat de soţi, dintre care unul este cetăţean al uneia dintre
Părţile Contractante, iar celălalt – cetăţean al celeilalte Părţi Contractante, înfierea
trebuie să corespundă exigenţelor legislaţiei în vigoare pe teritoriul ambelor Părţi
Contractante.
3. Dacă copilul este cetăţean al uneia dintre Părţile Contractante, iar înfietorul –
cetăţean al altei Părţi Contractante, pentru înfiere trebuie obţinut consimţământul
copilului, dacă aceasta este cerut de legea Părţii Contractante al cărei cetăţean este şi
al reprezentantului lui legal sau al instituţiei de stat competente a acestei Părţi Contractante.
Articolul 31
Competente în cauze privind înfierea sunt instituţiile Părţii Contractante al cărei
cetăţean este înfietorul. În cazul prevăzut de p.2 al articolului 30, competenţa aparţine instituţiei Părţii Contractante pe al cărei teritoriu ambii soţi au ori au avut ultimul
domiciliu sau reşedinţă comună.
Aticolul 32
Prevederile articoleleor 30 şi 31 se aplică corespunzător şi anulării înfierii.

Tutela şi curatela
Articolul 33
1. În cauzele tutelei şi curatelei asupra cetăţenilor Părţilor Contractante, deoarece
Tratatul nu prevede altceva, sunt competente instituţiile Părţii Contractante al cărei
cetăţean este persoana asupra căreia este instituită tutela sau curatela.
2. În privinţa condiţiilor de stabilire sau încetare a tutelei sau curatelei se aplică
legislaţia acelei Părţii Contractante, cetăţean al căreia este persoana care se află sub
tutela sau curatela.
3. Raporturile juridice între tutore sau curator şi persoana asupra căreia s-a instituit tutela sau curatela sunt determinate de legislaţia Părţii Contractante a cărei
instituţie l-a numit pe tutore sau curator.
4. Obligaţiunea de asumarea tutelei sau curatelei se determină de legislaţia Părţii
Contractante, cetăţean al căreia este persoana viitorului tutore sau curator.
Articolul 34
1. În cazul în care e necesar să se instituie tutela sau curatela pentru ocrotirea intereselor cetăţeanului unei Părţi Contractante, al cărei domiciliu ori reşedinţă se află
pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, instituţia acestei Părţi Contractante neîn-

547

Capitolul III. TRATATE BILATERALE

târziat va informa despre aceasta reprezentanţa diplomatică sau consulară a statului
al cărui cetăţean este persoana în cauză.
2. În cazuri de neamânat instituţia celeilalte Părţi Contractante poate să adopte
de sinestătător măsurile temporare în conformitate cu condiţiile existente (spaţiu,
întreţinere, îngrijire), dar trebuie să înştiinţeze neîntârziat reprezentanţa diplomatică
sau consulară a statului al cărui cetăţean este persoana în cauză. Aceste măsuri rămân valabile până la luarea de către reprezentanţa diplomatică sau consulară, fie de
către instituţiiile indicate în p.1 al articolului 33, a unei decizii contrare.
Articolul 35
1. Instituţia naţională a cetăţeanului poate să solicite organului cuvenit al altei
Părţi Contractante ca acesta să preia tutela sau curatela în privinţa persoanei care îşi
are domiciliul, reşedinţa ori averea pe teritoriul altei Părţi Contractante. Instituţia
solicitată informează despre măsurile întreprinse instituţia care a formulat solicitarea utilizând modalitatea indicată în articolul 3 al prezentului Tratat.
2. Instituţia care potrivit p.1 a acceptat să preia tutela sau curatela, le efectuează
în conformitate cu legislaţia statului său. Ea, însă, trebuie să aplice legislaţia Părţii
Contractante al cărei cetăţean este persoana tutelată sau persoana asupra căreia este
instituită curatela, deoarece este în discuţie capacitatea de folosinţă şi capacitatea
de exerciţiu a persoanei asupra căreia este instuită tutela sau curatela. Ea nu este în
drept să adopte hotărâri în legătură cu statutul personal al persoanei asupra căreia
s-a instituit tutelă sau curatela, dar poate da permisiunea de încheiere a căsătoriei
necesară conform legislaţiei Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoană aflată
sub tutelă sau curatelă.

Cauze succesorale
Articolul 36
Principiul egalării în drepturi
Cetăţenii uneia dintre Părţile Contractante beneficiază pe teritoriul celeilalte
Părţi Contractante la moştenirea prin testament sau moştenire legală a patrimoniului aflat pe teritoriul altei Părţi Contractante, precum şi la întocmirea sau revocarea
testamentului, de drepturi egale cu cetăţenii acestei Părţi Contractante.
Articolul 37
Dreptul aplicabil
1. Dreptul de succesiune a bunurilor mobile este determinat de legislaţia acelei
Părţi Contractante al cărei cetăţean era defunctul la data morţii.
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2. Dreptul de succesiune a bunurilor imobile este determinat de legislaţia acelei
Părţi Contractante pe al cărei teritoriu se află bunurile imobile.
3. Chestiunea privind care bunuri succesorale urmează a fi considerate mobile
şi care imobile se va soluţiona în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante pe
teritoriul căreia se află bunurile.
Articolul 38
Patrimoniu vacant
Dacă nu există nici un succesor sau dacă toţi moştenitorii au renunţat la moştenire, fie au decăzut din dreptul la succesiune, bunurile imobile succesorale revin
Părţii Contractante pe al cărei teritoriu se află averea succesorală, iar bunurile mobile
revine Părţii Contractante al cărei cetăţean era defunctul la momentul decesului.
Articolul 39
Testamentul
1. Forma unui testament este stabilită de legislaţia Părţii Contractante, al cărei
cetăţean a fost defunctul la data întocmirii testamentului. Este suficientă, însă, respectarea legislaţiei Părţii Contractante pe al cărei teritoriu a fost întocmit testamentul. Această dispoziţie se aplică şi în privinţa revocării testamentului.
2. Capacitatea de a întocmi sau revoca testamentul, precum şi consecinţele juridice a viciilor de consimţământ se determină de legislaţia Părţii Contractante, al
cărei cetăţean era defunctul la momentul exprimării voinţei.
Articolul 40
Competenţa în cauzele cu privire la succesiune
1. În cauze cu privire la succesiunea bunurilor mobile, cu excepţia prevăzută la
p.4, sunt competente intituţiile Părţii Contractante al cărei cetăţean era defunctul la
data morţii.
2. În cauze succesorale privind bunurile imobile sunt competente instituţiile Părţii Contractante pe al cărei teritoriu se află aceste bunuri.
3. Dispoziţiile p.1 şi p.2 se aplică corespunzător şi la examinarea litigiilor, apărute
în legătură cu cauzele succesorale.
4. Dacă toate bunurile mobile succesorale rămase după decesul cetăţeanului unei
Părţi Contractante se află pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante şi, dacă cu aceasta
sunt de acord toţi moştenitorii domiciliul sau reşedinţa cărora este cunoscută, atunci
la demersul moştenitorului sau a persoanei care renunţă la succesiune procedura în
cauzele cu privire la succesiune se efectuează de instituţiile acestei Părţi Contractante.

549

Capitolul III. TRATATE BILATERALE

Articolul 41
Înştiinţarea privind decesul
1. Dacă cetăţeanul unei Părţi Contractante va deceda pe teritoriul celeilalte Părţi
Contractante, instituţia corespunzătoare este obligată să înştiinţeze în privinţa decesului reprezentanţa diplomatică sau consulară a statului al cărei cetăţean era decedatul, şi să aducă la cunoşinţa reprezentanţei toate datele cunoscute despre moştenitori,
persoane care renunţă la succesiune, despre domiciliul sau reşedinţa, sau adresa lor,
despre starea moştenirii, precum şi despre faptul existenţei unui testament. Instituţia
menţionată adresează înştiinţarea similară şi în cazul în care posedă informaţii despre faptul că decedatul a lăsat patrimoniul pe teritoriul statului terţ.
2. Dacă instituţia corespunzătoare a Părţii Contractante înştiinţată conform p.1
află despre faptul că pe teritoriul său sau după hotare se află moştenitorii sau persoanele care au renunţat la succesiunea nemenţionată în înştiinţare, sau despre faptul că
defunctul a lăsat testamentul, atunci ea va informa despre acest fapt instituţia competentă altei Părţi Contractante.
3. Dacă cetăţeanul unei Păţri Contractante va deceda pe teritoriul altei Păţri Contractante cetăţean al căreia a fost şi, dacă în calitate de moştenitor sau persoană care
renunţă la moştenire este cointeresat un cetăţean al altei Părţi Contractante, atunci
instituţia corespunzătoare a unei Părţi Contractante înştiinţează în conformitate cu
p.1 reprezentanţa diplomatică sau consulară a altei Părţi Contractante.
Articolul 42
Împuternicirile reprezentanţei diplomatice sau consulare
1. În toate cauzele succesorale izvorâte pe teritoriul unei Părţi Contractante reprezentanţa diplomatică sau consulară are dreptul să reprezinte în faţa instituţiilor părţii
Contractante interesele cetăţenilor statului său, dacă aceştia lipsesc sau nu au desemnat reprezentanţi proprii; pentru aceasta nu sunt necesare împuterniciri speciale.
2. Dacă cetăţeanul unei Părţi Contractante a decedat în timpul călătoriei pe teritoriul altei Părţi Contractante unde nu avea domiciliul sau reşedinţa, lucrurile pe
care le avea la sine se transmit reprezentanţei diplomatice sau consulare fără vreo
procedură oarecare.
Articolul 43
Citirea testamentului
Citirea publică a testamentului se efectuează de instituţia Părţii Contractante pe
teritoriul căreia se află testamentul. Copia testamentului şi copia procesului-verbal
de citire a testamentului, iar la cerere, originalul testamentului se transmite instituţiei competente a Părţii Contractante al cărei cetăţean era defunctul.
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Articolul 44
Măsurile de pază a averii succesorale
1. Instituţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia a rămas patrimoniul cetăţeanului altei Părţi Contractante este obligat în conformitate cu legislaţia propie să ia
măsuri necesare pentru paza şi administrarea averii succesorale.
2. Despre măsurile luate în conformitate cu p.1 fără întârziere se informează reprezentanţa diplomatică sau consulară a celeilalte Părţi Contractante, care ar putea
nemijlocit sau prin reprezentanţii săi să ia parte la efectuarea acestor măsuri. La dorinţa reprezentanţei aceste măsuri pot fi modificate sau anulate.
3. Termenul de acceptare a succesiunii prevăzut de legislaţia Părţilor Contractante curge de la data înştiinţării reprezentanţei diplomatice sau consulare despre
moartea defunctului.
Articolul 45
Transmiterea averii succesorale
1. Dacă averea succesorală mobilă sau suma bănească, obţinută de la realizarea averii succesorale mobile sau imobile, după încheierea procedurii succesorale
urmează a fi transmisă moştenitorilor, aflaţi pe teritoriul altei Părţi Contractante,
atunci averea succesorală sau suma bănească obţinută de la realizare se transmite
reprezentanţei diplomatice sau instituţiei consulare a acestei Părţi Contractante.
2. Instituţia care conduce cauzele cu privire la succesiune dispune transmiterea
averii succesorale reprezentanţei diplomatice sau consulare, în cazul dacă:
a) toate pretenţiile moştenitorilor, persoanelor care au renunţat la succesiune sau
a creditorilor decedatului, înaintate în termen stabilit de legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia se află averea succesorală, sunt achitate şi asigurate;
b) sunt achitate sau asigurate toate taxele legate de succesiune;
c) instituţiile corespunzătoare au încuviinţat, în caz de necesitate, scoaterea din
ţară a averii succesorale sau transferul sumelor băneşti obţinute din realizare.

Recunoaşterea şi executarea hotărârilor
Articolul 46
Recunoaşterea hotărârilor în cauze nepatrimoniale
1. Hotărârile în vigoare adoptate de instanţele judecătoreşti şi instituţii de tutelă
şi curatelă a unei Părţi Contractante în cauze nepartimoniale, dacă nu contravin
prezentului Tratat, se recunosc pe teritoriul altei Părţi Contractante fără o procedură
suplimentară, dacă nici o instanţă judecătorească sau organ de tutelă sau curatelă a
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altei Părţi Contractante nu au adoptat anterior în această cauză o hotărâre, care a
intrat în vigoare.
Această prevedere se aplică, de asemenea, şi hotărârilor adoptate până la intrarea
în vigoare a prezentului Tratat.
2. Hotărârile judecătoreşti în cauze civile şi familiale cu caracter patrimonial, cu
excepţia hotărârilor indicate în p.3, adoptate pe teritoriul unei Părţi Contractante şi
intrate în vigoare, se recunosc şi execută peteritoriul altei Părţi Contractante, dacă
aceste hotărâri sunt adoptate după intrarea în vigoare a prezentului Tratat.
Această prevedere se referă, de asemenea, şi hotărârilor definitive privind acţiunile de repararea prejudiciului în cauze penale.
3. Hotărârile judecătoreşti definitive adoptate de instanţele unei Părţi Contractante, în cauze legate de raporturi juridice prevăzute de articolul 28, se recunosc şi se execută pe teritoriul altei Părţi Contractante dacă raporturile juridice în privinţa cărora
sunt adoptate aceste hotărâri au apărut după intrarea în vigoare a prezentului Tratat.
Articolul 47
1. Încuviinţarea executării silite se reglementează de legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia are loc executarea.
2. Demersul de recunoaştere se depune la instanţa care a examinat cauza în speţă
în prima instanţă sau la instanţa cuvenită a altei Părţi Ontracatnte, dacă persoana
interesată se află pe teritoriul acestei Părţi Contractante. Instanţa judecătorească de
prima instanţă transmite demersul parvenit, prin modalitatea indicată în articolul 3
al prezentului Tratat, instanţei cuvenite a altei Părţi Contractante.
Articolul 48
La demersul de încuviinţare a executării silite e necesar să fie anexate:
a) textul complet al hotărârii, actul oficial privind intrarea în vigoare a hotărârii,
dacă aceasta nu rezultă din textul însuşi a hotărârii;
b) actul prin care se va confirma că reclamatului care nu a participat la proces sau
reprezentantului lui i s-a înmânat la timp şi în forma cuvenită măcar o singură dată
citaţia de chemare în instanţa de judecată;
c) traducerea certificată a documentelor indicate în punctele a) şi b).
Articolul 49
La eliberarea autorizaţiei pentru executarea silită instanţa în caz de necesitate,
poate să citeze persoana care a formulat demersul, să-i ceară explicaţii sau să o oblige
să înlăture carenţele demersului. Instanţa, de asemenea, poate să audieze debitorul
asupra esenţei demersului şi să solicite explicaţii de la instanţa care a adoptat hotărârea.
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Articolul 50
1. Modul de executare silită se reglementează de legislaţia Părţii Contractante pe
al cărei teritoriu trebuie să aibă loc executarea.
2. Debitorul poate face obiecţii în faţa instanţei care a adoptat hotărârea de încuviinţare a executării, atât împotriva admisibilităţii, cât şi împotriva pretenţiilor
satisfăcute prin hotărârea judecătorească, doar în cazul în care aceasta se permite de
legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia este adoptată hotărârea.
Articolul 51
Refuzul în executarea hotărârilor judiciare
Încuviinţarea executării silite a hotărârilor judecătoreşti poate fi refuzată:
a) dacă hotărârea, executarea căreia este necesară, nu a intrat în vigoare;
b) dacă debitorul sau persoana împotriva căreia a fost emisă hotărârea în cauză
nu a participat la proces, din motiv că lui sau reprezentantului lui nu i-a fost înmânată la timp şi în forma cuvenită citaţia de chemare în instanţa de judecată prin
modalitatea prevăzută de prezentul Tratat;
c) dacă hotărârea judecătorească contravine unei hotărâri anterioare intrate în
vigoare şi adoptate în cauză între aceleaşi părţi, pe marginea aceleiaşi revendicări şi
în acelaşi temei de instanţa judecătorească a Părţii Contractante pe teritoriul căreia
trebuie să fie recunoscută hotărârea sau efectuată executarea silită. Această prevedere nu se răspândeşte asupra cazurilor când s-au schimbat circumstanţele esenţiale în
baza cărora prin hotărârea judecătorească anterioară sunt determinate conţinutul şi
timpul executării.
Articolul 52
În privinţa cheltuielilor de judecată legate de executare silită se aplică legislaţia
Părţii Contractante pe al cărei teritoriu urmează să aibă loc executarea hotărârii.
Artcolul 53
Dispoziţiile articolelor 46-52 ale prezentului Tratat se aplică şi tranzacţiilor aprobate de instanţa de judecată.
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Capitolul II
Asistenţa juridică în cauzele penale
Articolul 54
Obligaţia de a extrăda
1. Părţile Contractante se obligă, în condiţiile stabilite de prezentul Tratat, la cerere, să-şi extrădeze reciproc persoanele care se află pe teritoriul lor, în vederea tragerii la răspundere penală sau pentru executarea pedepsei.
2. Extrădarea are loc doar pentru acele acţiuni care, în conformitate cu legislaţia
ambelor Părţi Contractante, sunt recunoscute ca infracţiuni şi care sunt sancţionate
cu o pedeapsă de privaţiune de libertate mai mare de un an sau cu o pedeapsă mai
aspră (în continuare „infracţiuni care atrag extrădarea”).
Articolul 55
Refuzul de a extrăda
Extrădarea nu are loc, dacă:
a) persoana extrădarea căreia se solicită este cetăţean al Părţii Contractante căreia îi este adresată cererea;
b) persoana extrădarea căreia se solicită a comis o infracţiune pe teritoriul Părţii
Contractante de la care solicită extrădarea;
c) în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante solicitate, urmărirea penală
nu poate fi pornită sau sentinţa nu poate fi executată ca urmare a expirării termenului de prescripţie sau pentru alt temei legal;
d) în privinţa persoanei extrădarea căreia se solicită, pe teritoriul Părţii Contractante solicitate s-a pronunţat sentinţa sau o hotărâre privind încetarea procedurii în
cauză pentru aceeaşi infracţiune;
e) dosarul penal cel puţin în conformitate cu legislaţia unei Părţi Contractante
se porneşte numai la plângerea victimei, iar victima nu a înaintat la timp asemenea
plângere.
Articolul 56
Obligaţia de pornire a urmăririi penale
1. Fiecare Parte Contractantă se obligă, la cererea celeilalte Părţi Contractante, să
pornească, în conformitate cu legislaţia sa, urmărirea penală împotriva cetăţenilor
săi, care pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante au comis infracţiunea care atrage
extrădarea.
La cerere se anexează documentele care conţin datele despre infracţiune şi toate
probele existente doveditoare în privinţa infracţiunii.
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2. Cererile de pornire a urmăririi penale se înaintează din Partea Sovietică de
către Procurorul General al Uniunii PSS, dar din Partea Ungară în faza prejudiciară
aceste cereri se înaintează de către Procurorul General al Republicii Populare Ungare, iar în faza judiciară – de către Ministrul Justiţiei al Republicii Populare Ungare.
3. Partea Contractantă care a primit asemenea cerere înformează cealaltă Parte
Contractantă despre rezultatele procesului penal, iar în cazul dacă va fi emisă o sentinţă care va intra în vigoare, transmite copia sentinţei.
Articolul 57
Cererea de extrădare
1. La cererea de extrădare pentru executarea sentinţei se anexează copia certificată a sentinţei, rămase definitive, şi textul integral al legii penale, în baza căreia se
face calificarea infracţiunii.
Dacă persoana şi-a executat deja parţial pedeapsa, se comunică şi datele în acest
sens.
2. La cererea de extrădare în vederea atragerii la răspundere penală urmează a se
anexează copia certificată a încheierii de arestare, descrierea circumstanţelor infarcţiunii, precum şi textul legii penale în baza căruia se califică infracţiunea; dacă prin
comiterea infracţiunii a fost cauzat prejudiciul material este necesar de a fi indicat
mărimea acesteia.
3. În cazul infracţiunilor, cauzele penale în privinţa cărora se intentează doar la
cererea prealabilă a victimei, în cerere tebuie să fie indicată data depunerii unei astfel
de cereri. Pe lângă aceasta este necesar de a se comunica dacă există careva limitări
în legislaţie referitoare la termenul înaintării unei asemenea cereri.
4. La cerere de extrădare, după posibilitate, se anexează descrierea exteriorului
persoanei extrădarea căreia se solicită, se comunică datele privind persoana, cetăţenia, reşedinţa şi se expediază fotografiile şi amprentele digitale.
5. Partea Contractantă care a formulat cererea de extrădare nu este obligată să
anexeze la cererea de extrădare probele privind vinovăţia persoanei extrădarea căreia
se solicită.
Articolul 58
Informaţii suplimentare cererii de extrădare
Dacă cererea de extrădare nu conţine toate datele necesare, Partea Contractantă
căreia îi este adresată cererea poate cere informaţii suplimentare. Pentru aceasta ea
poate stabili Părţii Contractante care a formulat cererea un termen anume care nu
poate excede două luni. Acest termen va putea fi prelungit dacă există motive întemeiate.
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Articolul 59
Arestarea în vederea extrădării
După primirea cererii de extrădare, Partea Contractantă solicitată va lua neîntârziat măsuri pentru arestarea persoanei a cărei extrădare se cere, cu excepţia cazurilor
în care extrădarea nu se admite, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Tratat.
Articolul 60
Arestarea până la primirea cererii de extrădare
1. Persoana supusă extradării poate fi arestată şi până la parvenirea cererii de
extrădare, dacă aresatrea este solicitată de una dintre Părţile Contractante, bazânduse pe faptul că este adoptată încheierea de arestare a acestei persoane, fie o sentinţă
intrată în vigoare sau o altă încheiere a instanţei de judecată.
Asemenea solicitare poate fi înaintată prin poştă, telegraf, telefon sau radiou.
2. Organele corespunzătoare ale Părţilor Contractante pot aresta persoana aflată pe teritoriul statelor lor şi fără primirea acestei solicitări, dacă această persoană,
conform informaţiilor deţinute de aceste organe, a comis pe teritoriul celeilalte Părţi
Contractante o infracţiune ce implică extrădarea.
3. Despre data arestării prevăzute în p.1 şi p.2 neîntârziat urmează a fi înştiinţată
cealaltă Parte Contractantă.
Articolul 61
Eliberarea de sub arest
1. Persoana arestată poate fi eliberată dacă, în cazurile prevăzute de articolul 58
de la Partea Contractantă, care a înaintat cererea de extrădare, nu vor parveni informaţii suplimentare la cererea de extrădare în limitele de timp stabilite pentru ea în
conformitate cu acel articol.
2. Persoana arestată în temeiul articolului 60 poate fi eliberată dacă, pe parcurs a
două luni de la data expedierii notificării de arestare, nu va parveni cererea de extrădare de la cealaltă Parte Contractantă.
Articolul 62
Amânarea extrădării
Dacă persoana a cărei extrădare se cere este trasă la răspundere penală sau condamnată pentru o altă infracţiune pe teritoriul Părţii Contractante căreia îi este adresată cererea, extrădarea poate fi amânată până la terminarea urmăririi penale, ispăşirii pedepsei sau liberare de pedeapsă.
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Articolul 63
Extrădarea pe un termen
1. Dacă amânarea extrădării, prevăzută de articolul 62, poate să atragă după sine
expirarea termenului de prescripţie a urmăririi penale sau creează dificultăţi pentru
cercetarea infracţiunii, persoana extrădarea căreia este necesară la o cerere întemeiată poate fi extrădată temporar.
2. Persoana extrădată temporar va fi înapoiată imediat după efectuarea acelei
acţiuni în cauza penală pentru care a fost extrădată.
Articolul 64
Cererile de extrădare a mai multor state
Dacă cererile de extrădare au parvenit de la mai multe state, Partea Contractantă
căreia îi sunt adresate hotărăşte care cerere urmează a fi satisfăcută.
Articolul 65
Limitele urmăririi penale a persoanei extrădate
1. Fără acordul Părţii Contractante căreia îi este adresată cererea persoana extrădată nu poate fi trasă la răspundere penală, supusă pedepsei sau extrădată statului
terţ pentru infracţiunile comise până la extrădare şi pentru care nu a fost extrădată.
2. Acordul nu este necesar, dacă:
a) persoana extrădată n-a părăsit teritoriul Părţii Contractante căreia a fost extrădată în decursul a unei luni din momentul terminării procedurii penale, iar în
cazul condamnării – din ziua executării pedepsei sau de la data liberării de pedeapsă;
în termenul menţionat nu se include perioada în care persoana extrădată din motive
independente de voinţa sa nu a putut să părăsească teritoriul Părţii Contractante
care a formulat cererea;
b) persoana extrădată a părărsit teritoriul Părţii Contractante de la care a emanat
cerearea, dar ulterior s-a întors înapoi.
Articolul 66
Predarea
Partea Contractantă căreia îi este adresată cererea comunică Părţii Contractante
de la care emană cererea locul şi data predării.
Dacă Partea Contractantă de la care emană cererea nu preia persoana extrădată
timp de 15 zile de la data stabilită pentru predare, această persoană poate fi eliberată
de sub arest.
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Articolul 67
Extrădarea repetată
Dacă persoana extrădată se va sustrage de la urmărirea penală şi iarăşi va apărea
pe teritoriul Părţii Contractante de la care s-a solicitat extrădarea ei, la o cerere nouă
ea va fi extrădată fără prezentarea materialelor menţionate în articolul 57.
Articolul 68
Tranzitarea
1. Fiecare Parte Contractantă se obligă, la cererea celeilalte Părţi Contractante,
să tranziteze pe teritoriul statului său persoanele extrădate de statele terţe celeilalte
Părţi Contractante.
Părţile Contractante nu sunt obligate să permită asemenea tranzitare, dacă potrivit prevederilor prezentului Tratat nu se admite extrădarea.
2. Cererea de tranzitare trebuie să fie înaintată şi formulată în acelaşi mod ca şi
cererea de extrădare.
3. Modalitatea, ruta şi alte condiţii de transportare se stabilesc pentru flecare caz
în parte în urma înţelegerii între instituţiile competente ale Părţilor Contractante.
Articolul 69
Informaţii asupra rezultatelor urmăririi penale
Părţile Contractante se informează reciproc asupra rezultatelor urmăririi penale
împotriva persoanelor extrădate lor.
Dacă persoana extrădată a fost condamnată, după intrarea în vigoare a sentinţei
se transmite copia acesteia.
Articolul 70
Comunicarea în cauze privind extrădarea şi tranzitarea
În cauze privind extrădarea şi transzitul infractorilor, precum şi aducerea persoanelor aflate sub arest (articolul 71), comunică nemijlocit prin intermediul Procurorului General al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Ministerul Justiţiei sau
Procurorul General al Republicii Populare Ungare.
Articolul 71
Aducerea persoanelor aflate sub arest
1. Dacă apare necesitatea audierii în calitate de martori a persoanelor care se află
sub arest pe teritoriul altei Părţi Contractante, instituţiile menţionate în articolul 70
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al prezentului Tratat pot dispune aducerea lor pe teritoriul Părţii Contractante de la
care emană cererea, cu condiţia ca aceste persoane să se afle sub arest şi şă fie returnate în cel mai scurt timp după audiere.
2. Dacă apare necesitatea audierii în calitate de martori a persoanelor care se află
sub arest pe teritoriul statului terţ, instituţiile menţionate în articolul 70 al prezentului Tratat ale Părţii Contractante căreia îi este adresată cererea autorizează tranzitarea acestor persoane pe teritoriul statului său. Concomitent, se vor respecta prevederile articolului 7 al prezentului Tratat.
Articolul 72
Transmiterea de obiecte
1. Obiecte obţinute de infractor ca rezultat al infracţiunii care atrage extrădarea,
precum şi toate celelalte obiecte care pot fi folosite în cauza penală în calitate de
corpuri delicte, vor fi transmise părţii Contractante de la care emană astfel de cerere
chiar şi în cazul în care extrădarea persoanei din cauza decesului acesteia sau din alte
motive nu poate fi efectuată.
2. Partea Contractantă de la care se solicită transmiterea de obiecte poate amâna
temporar transmiterea lor, dacă acestea sunt necesare în altă cauză penală.
3. Drepturile persoanelor terţe asupra obiectelor ce urmează a fi transmise rămân intacte.
Aceste obiecte după terminarea procedurii penale se restituie Părţii Contractante
care le-a transmis pentru remiterea persoanelor posesori de drepturi asupra lor.
Articolul 73
Refuzarea acordării asistenţei juridice în cauze penale
Asistenţa juridică în cauze penale nu se acordă dacă ea se solicită în privinţa infracţiunilor care nu atrag după sine extrădarea.
Articolul 74
Informaţii despre sentinţe de condamnare
1. Părţile Contractante îşi vor comunica anual reciproc informaţii despre sentinţele intrate în vigoare, pronunţate în privinţa cetăţenilor celeilalte Părţi Contractante. La această comunicare trebuie să fie anexată partea rezolutivă a sentinţei.
2. Părţile Contractante îşi vor acorda reciproc, la cerere, informaţii vizând antecedentele penale ale persoanelor care au locuit anterior pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, dacă aceste persoane sunt trase la răspundere penală pe teritoriul
Părţii Contractante solicitante.
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3. În cazuri prevăzute la p.1 şi p.2 Părţile Contractante, după posibilitate, vor
transmite şi amprentele digitale ale persoanelor condamnate.
4. Informaţii prevăzute la p.1 şi p.2 se transmit de către Părţile Contractante prin
modalitatea indicată în articolul 3 al prezentului Tratat.

Titlul III
Dispoziţii finale
Articolul 75
Prezentul Tratat este supus ratificării. Schimbul instrumentelor de ratificare va fi
efectuat la Budapesta.
Articolul 76
1. Prezentul Tratat va intra în vigoare la expirarea a 30 zile de la data schimbului
instrumentelor de ratificare. Tratatul va acţiona pe parcursul a 10 ani din ziua intrării
lui în vigoare.
2. Dacă niciuna dintre Părţile Contractante nu va renunţa la prezentul Tratat în
termen mai mic de un an până la expirarea termenului sus indicat, aplicarea sa se
prelungeşte pentru o perioadă nedeterminată, şi Tratatul va rămâne în vigoare până
când una dintre Părţile Contractante nu-l va denunţa, cu preîntâmpinarea cu un an
înainte.
Articolul 77
Prezentul Tratat este întocmit în două exemplare, fiecare în limba rusă şi ungară,
ambele texte având aceeaşi valabilitate.
Pentru confirmarea prezentului, reprezentanţii ambelor Părţi Contractante au
semnat prezentul Tratat şi au aplicat sigiliile.
Încheiat la Moscova, la 15 iulie 1958.
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PROTOCOL LA TRATATUL PRIVIND ACORDAREA ASISTENŢEI
JURIDICE ÎN MATERIE CIVILĂ, FAMILIALĂ ŞI PENALĂ, SEMNAT ÎNTRE
UNIUNEA REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE ŞI
REPUBLICA POPULARĂ UNGARĂ

Semnat la: Moscova, 15 iulie 1958.
La semnarea în ziua de astăzi a Tratatului privind acordarea asistenţei juridice
în materie civilă, familială şi penală, Reprezentanţii Părţilor Contractante confirmă
cele de mai jos:
Comunicarea în ceea ce priveşte acordarea asistenţei juridice în cauze civile şi
familiale, prevăzute în articolul 3 al Tratatului, referitor la Republica Sovietică Socialistă Ucraineană poate fi efectuată de către organele centrale corespunzătoare ale
Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene nemijlocit cu organele centrale corespunzătoare ale Republicii Populare Ungare.
Prezentul Protocol, fiind parte componentă a Tratatului menţionat, este întocmit
în două exemplare, fiecare în limba rusă şi ungară, ambele texte având aceeaşi valabilitate.
PROTOCOL PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA TRATATULUI ÎNTRE
UNIUNEA REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE ŞI REPUBLICA POPULARĂ
UNGARĂ PRIVIND ACORDAREA ASISTENŢEI JURIDICE ÎN MATERIE CIVILĂ,
FAMILIALĂ ŞI PENALĂ

Semnat la: Budapesta, 19 octombrie 1971.
Prezidiumul Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi
Prezidiumul Republicii Populare Ungare,
Având drept scop consolidarea în continuare a prieteniei între ambele state, sporirea cooperării în domeniul raporturilor juridice şi apărării drepturilor cetăţenilor,
au convenit să includă în Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi
Republica Populară Ungară privind acordarea asistenţei juridice în materie civilă, familială şi penală, semnat la Moscova, la 15 iulie 1958, unele modificări şi completări
şi, în acest scop, au împuternicit:
Prezidiumul Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste – pe
dl. Terebilov Vladimir Ion, Ministrul Justiţiei al URSS,
Prezidiumul Republicii Populare Ungare – pe dl Coroma Mihai, Ministrul Justiţiei al RPU,
Care, în urma schimbului cu deplinele puteri ale fiecăruia,
Considerate a fi în ordinea cuvenită şi forma cerută,
Au convenit asupra celor ce urmează:
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I
Articolul 12 al Tratatului între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Populară Ungară privind acordarea asistenţei juridice în materie civilă, familială şi penală (în continuare denumit „Tratat”) de a expune în redacţia următoare:
„Articolul 12
Informaţia
Ministerul Justiţiei Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Minsterul Justiţiei
Republicii Populare Ungare, la cerere, prezintă reciproc informaţii despre legislaţia
în vigoare sau cea care a acţionat în statele lor, precum şi informaţii privind explicaţiile instanţelor judecătoreşti corespunzătoare ale Părţilor Contractante în privinţa
actelor legislative”.
II
Articolul 15 al Tratatului de a expune în redacţia următoare:
„Articolul 15
Cetăţenii unei Părţi Contractante, prezenţi în faţa instanţelor judecătoreşti ale
altei Părţi Contractante, nu pot fi obligaţi să asigure achitarea cheltuielilor de judecătă exclusiv în temeiul faptului că aceştea sunt cetăţeni străini sau nu au în acest stat
domiciliul sau reşedinţa”.
III
Articolul 24 al Tratatului de a expune în redacţia următoare:
„Articolul 24
Capacitatea de folosinţă şi de exerciţiu
Capacitatea de folosinţă şi de exerciţiu a persoanei se determină de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana în cauză”.
IV
De a completa Tratatul după articolul 25 şi titlul „Cauze familiale” cu articolele
25/A şi 25/B cu următorul conţinut:
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„Articolul 25/A
Încheierea căsătoriei
Modalitatea încheierii căsătoriei se determină de legislaţia Părţii Contractante pe
teritoriul căreia se încheie căsătoria.
Articolul 25/B
Raporturile juridice personale şi patrimoniale ale soţilor
1. Raporturile juridice personale şi patrimoniale ale soţilor sunt determinate de
legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia au domiciliul comun.
2. Dacă unul dintre soţi locuieşte pe teritoriul uneia dintre Părţile Contractante,
iar al doilea – pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante şi ambii au una şi aceeaşi
cetăţenie, raporturile lor juridice personale şi patrimoniale sunt determinate de legislaţia acelei Părţi Contractante ai cărei cetăţeni sunt.
3. Dacă unul dintre soţi este cetăţean al uneia dintre Părţile Contractante, iar al
doilea – al altei Părţi Contractante şi unul din ei locuieşte pe teritoriul uneia, iar al
doilea – pe teritoriul altei Părţi Contractante, raporturile juridice personale şi patrimoniale sunt determinate de legislaţia Părţii Contractante pe al cărei teritoriu au
avut ultimul domiciliu comun”.
V
Articolul 26 al Tratatului de a substitui cu articolele noi 26 şi 26/A în următoarea
redacţie:
„Articolul 26
Desfacerea căsătoriei
1. Dacă ambii soţi la momentul depunerii cererii de divorţ sunt cetăţeni ai unei
Părţi Contractante, pentru desfacerea căsătoriei sunt competente instituţiile acestei
Părţi Contractante, dar dacă soţii locuiesc pe teritoriul altei Părţi Contractante pentru desfacerea căsătoriei sunt competente şi instituţiile acestei Părţi Contractante.
2. Dacă la momentul depunerii cererii de divorţ unul dintre soţi este cetăţean al
uneia dintre Părţile Contractante, iar al doilea – cetăţean al celeilalte Părţi Contractante sau unul dintre ei locuieşte pe teritoriul uneia, iar al doilea – pe teritoriul altei
Părţi Contractante, pentru desfacerea căătoriei sunt competente instituţiile ambelor
Părţi Contractante. În aceste cazuri se aplică legislaţia Părţii Contractante a cărei
instituţie examinează cauza de desfacere a căsătoriei.
3. Recunoaşterea hotărârilor de desfacere a căsătoriei, adoptate până la intrarea
în vigoare a prezentului Protocol, se reglementează prin prevederile punctului 1 al
articolului 46 al Tratatului.
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Articolul 26/A
Declararea nulităţii căsătoriei
1. Referitor la declararea nulităţii căsătoriei sau recunoaşterii acesteia ca fiind
valabilă sau inexistentă se aplică corespunzător prevederile articolului 26 al prezentului Tratat.
2. Dacă căsătoria a fost încheiată de către cetăţenii unei Părţi Contractante pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, ea poate fi declarată nulă dacă condiţiile pentru
nulitatea acesteia sunt prevăzute de legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia
căsătoria a fost încheiată, precum şi de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţeni
sunt soţii”.
VI
Articolele 27, 28 şi 29 ale Tratatului de a substitui cu articolele noi 27, 28, 28/A,
28/B şi 29 cu următorul conţinut:

„Raporturile juridice dintre părinţi şi copii
Articolul 27
1. Raporturile juridice dintre părinţi şi copii se determină de legislaţia acelei
Părţi Contractante pe teritoriul căreia au domiciliul comun.
2. Dacă domiciliul părinţilor sau unuia dintre ei şi copii se află pe teritoriul unei
Părţi Contractante, iar domiciliul copilului – pe teritoriul altei Părţi Contractante,
raporturile juridice dintre ei se stabilesc de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul.
Articolul 28
Cauzele de contestare şi stabilire a paternităţii sau a maternităţii, precum şi de
stabilirea naşterii copilului în această căsătorie se examinează în conformitate cu
legislaţia Părţii Contractante, al cărei cetăţean este copilul după naştere.
Articolul 28/A
Raporturile juridice între copilul născut de la persoane necasatorite şi mama, şi
tatăl săi se determină de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul.
Articolul 28/B
Dacă copilul este cetăţean al uneia dintre Părţile Contractante, dar locuieşte pe
teritoriul celeilalte Părţi Contractante şi legislaţia acestei Părţi este mai favorabilă
pentru copil, atunci se aplică legislaţia acestei Părţi Contractante.
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Articolul 29
De adoptarea hotărârilor privind raporturile indicate în articolele 27, 28, 28/A
şi 28/B sunt competente instanţele judecătoreşti sau alte instituţii ale Părţii Contractante a cărei cetăţean este copilul sau pe teritoriul căreia copilul are domiciliul sau
reşedinţa”.
VII
Articolul 33 al Tratatului de completat cu noul punct 5 cu următorul conţinut:
„5. Tutore sau curator al persoanei cetăţean al unei Părţi Contractante, poate fi
cetăţean al altei Părţi Contractante dacă el locuieşte pe teritoriul acelei Părţi Contractante unde este necesară a fi instituită tutela sau curatela”.
VIII
De a completa tratatul după articolul 35 cu articole noi 35/A şi 35/B cu următorul conţinut:

„Forma tranzacţiei
Articolul 35/A
1. Forma tranzacţiei se stabileşte potrivit legislaţiei ce se aplică însăşi tranzacţiei,
însă este suficientă respectarea legislaţiei locului încheierii tranzacţiei.
2. Forma tranzacţiei în privinţa bunurilor imobile se stabileşte de legislaţia acelei
Părţi Contractante pe teritoriul căreia se află aceste bunuri imobile.

Persoane juridice
Articolul 35/B
Fondarea persoanei juridice se determină de legislaţia acelei Părţi Contractante,
pe al cărei teritoriu ea a fost înregistrată.”
IX
Articolul 39 al Tratatului de expus în redacţia următoare:
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„Articolul 39
Testamentul
1. Testamentul cetăţeanului unei Părţi Contractante după forma sa se consideră
valabil, dacă la întocmirea lui a fost respectată:
a) legislaţia statului pe al cărui teritoriu a fost întocmit testamentul sau
b) legislaţia Părţii Contractante al cărui cetăţean a fost defunctul la momentul întocmirii testamentului sau la momentul decesului, sau legislaţia statului pe teritoriul
căruia defunctul a avut în unul dintre momentele indicate domiciliul sau reşedinţa.
2. Prevederile punctului 1 al prezentului articol se referă şi la revocarea testamentului.
3. Capacitatea de a întocmi sau revoca testamentul, precum şi consecinţele juridice a viciilor de consimţământ se determină de legislaţia Părţii Contractante, al
cărei cetăţean era defunctul la momentul exprimării voinţei”.
X
Prezentul Protocol este supus ratificării şi va intra în vigoare din ziua schimbului
instrumentelor de ratificare care va avea loc la Moscova.
Protocolul va acţiona pe parcursul termenului de aplicare a Tratatului între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Populară Ungară privind acordarea asistenţei juridice în materie civilă, familială şi penală, semnat la Moscova, la 15
iulie 1958.
Întocmit la Budapesta, la 19 octombrie 1971, în două exemplare, fiecare în limba
rusă şi ungară, ambele texte având aceeaşi valabilitate.
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41. TRATAT ÎNTRE UNIUNEA REPUBLICILOR SOVIETICE
SOCIALISTE ŞI REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ
PRIVIND ASISTENŢA JURIDICĂ ŞI RAPORTURILE JURIDICE
ÎN MATERIE CIVILĂ, FAMILIALĂ ŞI PENALĂ
Semnat la: Moscova, 12 august 1982.
În vigoare pentru RM: din 26 august 2005.
Prezidiumul Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi
Preşedintele Republicii Socialiste Cehoslovace,
Conduşi de voinţa dezvoltării şi în continuare a relaţiilor de prietenie între popoarele ambelor state în conformitate cu Tratatul de prietenie, cooperare şi ajutor
reciproc între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă Cehoslovacă din 6 mai 1970, şi ţinând cont de nivelul atins al cooperării în domeniul
relaţiilor juridice din momentul încheierii Tratatului între Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă Cehoslovacă privind acordarea asistenţei
juridice în materie civilă, de familie şi căsătorie şi cea penală din 31 august 1957,
Au convenit să încheie prezentul Tratat şi în acest scop au împuternicit:
Prezidiumul Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste –
pe dl. Terebilov Vladimir Ion, Ministrul Justiţiei al Uniunii Republicilor Sovietice
Socialiste,
Preşedintele Republicii Socialiste Cehoslovace – pe dl. Lovetinschi Cestmir,
Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Socialiste Cehoslovace în
URSS,
Care, făcând schimb cu deplinele puteri ale fiecăruia, considerate a fi în forma
cerută şi ordinea cuvenită, au convenit asupra celor ce urmează:

Titlul I
Dispoziţii generale
Articolul 1
Protecţia juridică
1. Cetăţenii uneia dintre Părţile Contractante se bucură pe teritoriul celeilalte
Părţi Contractante în ceea ce priveşte drepturile lor personale şi patrimoniale de
aceeaşi protecţie juridică ca şi cetăţenii proprii.
2. Cetăţenii uneia dintre Părţile Contractante au dreptul să se adreseze liber şi
nestingherit instanţelor de judecată, organelor procuraturii, birourilor notariale (numite în continuare „instituţii de justiţie”) şi altor instituţii ale alei Părţi Contractante,
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de competenţa cărora ţin cauzele civile, de muncă, familiale şi penale, pot să-şi susţină interesele în faţa acestora, să facă demersuri, să introducă acţiuni şi să înfăptuiască
alte acţiuni procesuale în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii celeilalte Părţi Contractante.
3. Prevederile prezentului Tratat se aplică corespunzător şi faţă de persoane juridice ale Părţilor Contractante.

Asistenţa juridică
Articolul 2
Acordarea asistenţei juridice
1. Instituţiile de justiţie ale Părţilor Contractante acordă asistenţa juridică reciprocă în cauzele civile, de muncă, familiale şi penale în conformitate cu dispoziţiile
prezentului Tratat.
2. Instituţiile de justiţie acordă asistenţă juridică şi altor instituţii în cauze indicate în alin. 1 al prezentului articol.
3. Alte instituţii, de competenţa cărora ţin cauzele prevăzute în alin. 1 al prezentului articol, expediază cererile de asistenţă juridică prin intermediul instituţiilor de
justiţie, deoarece altceva nu este prevăzut de prezentul Tratat.
Articolul 3
Modul de legătură
1. La aplicarea prezentului Tratat instituţiile de justiţie ale Părţilor Contractante
comunică între ele prin Ministerul Justiţiei sau Procuratura Uniunii Republicilor
Sovietice Socialiste şi, respectiv, Ministerul Justiţiei Republicii Socialiste Cehia sau
Ministerul Justiţiei Republicii Socialiste Slovace sau Procuratura Republicii Socialiste Cehoslovace, deoarece altceva nu este prevăzut de prezentul Tratat.
2. Ministerul Justiţiei sau Procuratura Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
şi, respectiv, Ministerul Justiţiei Republicii Socialiste Cehia sau Ministerul Justiţiei
Republicii Socialiste Slovace sau Procuratura Republicii Socialiste Cehoslovace pentru îndeplinirea prezentului Tratat comunică nemijlocit.
Articolul 4
Volumul asistenţei juridice
Părţile Contractante îşi acordă asistenţa juridică internaţională prin realizarea
acţiunilor procesuale, prevăzute de legislaţia Părţii Contractante solicitate, în special:
întocmirea şi transmiterea documentelor, efectuarea percheziţiilor, ridicarea, transmiterea şi emiterea probelor materiale, efectuarea expertizelor, interogarea părţilor,
acuzaţilor, martorilor, experţilor şi altor persoane, precum şi prin înmânarea documentelor.
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Articolul 5
Cererea de asistenţă juridică
1. Cererea de acordare a asistenţei juridice trebuie să conţină:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) denumirea instituţiei solicitate;
c) denumirea cauzei în care se solicită asistenţă juridică;
d) numele şi prenumele părţilor, acuzaţilor, inculpaţilor, condamnaţilor sau
părţilor vătămate, domiciliul sau reşedinţa lor, cetăţenia lor, ocupaţia, iar în
cazurile penale şi locul şi data naşterii şi, după posibilitate, numele şi prenumele părinţilor; pentru persoanele juridice – denumirea şi sediul lor;
e) în cazul desemnării persoanelor împuternicite, arătaţi la subpunctul „a” numele, prenumele şi adresa lor;
f) conţinutul cererii, precum şi alte date necesare pentru executarea ei;
g) pe marginea cauzelor penale, de asemenea descrierea şi încadrarea juridică
a faptei comise şi informaţii privind mărimea pagubei, dacă aceasta a fost
cauzată de fapta comisă.
2. În cererea privind înmânarea documentelor, totodată, trebuie să fie indicate
adresa exactă a destinatarului şi denumirea documentului.
3. Cererea trebuie să fie semnată şi certificată cu sigiliul oficial al instituţiei solicitante.
4. La adresarea cu o cerere de acordare a asistenţei juridice Părţile Contractante
utilizează formulare în două limbi, exemple ale cărora îşi comunică reciproc.
Articolul 6
Modul de îndeplinire
1. Pentru îndeplinirea cererii de asistenţă juridică, instituţia de justiţie solicitată
aplică legislaţia statului său. Însă, la rugămintea instituţiei solicitante, aceasta poate
să aplice normele procesuale ale Părţii Contractante solicitante, dacă acestea nu contravin legislaţiei statului solicitat.
2. Dacă instituţia de justiţie solicitată nu este competentă să soluţioneze cererea,
ea o va transmite instituţiei de justiţie competente şi va informa despre aceasta instituţia solicitantă.
3. La cererea instituţiei solicitante, instituţia de justiţie solicitată va anunţa la
timp instituţia solicitantă şi părţile interesate despre data şi locul îndeplinirii cererii,
pentru ca aceştia să poată să asiste la executarea cererii, în conformitate cu legislaţia
Părţii Contractante solicitante.
4. Dacă adresa exactă a persoanei indicate în cererea de înmânare nu este cunoscută, instituţia solicitată va lua toate măsurile necesare în vederea stabilirii adresei
exacte, în conformitate cu legislaţia sa.
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5. După îndeplinirea cererii, instituţia de justiţie solicitată remite documentele
instituţiei silicitante; în cazul în care asistenţa juridică n-a putut fi acordată, ea aduce
la cunoştinţă circumstanţele care împiedică îndeplinirea cererii şi, concomitent, restituie documentele către instituţia solicitantă.
Articolul 7
Chemarea martorilor, experţilor şi inviolabilitatea lor
1. Martorul sau expertul, care, la chemarea înmânată de instituţia de justiţie a
Părţii Contractante solicitate, se va prezenta în instituţia de justiţie a Părţi Contractante solicitante, nu poate, indifirent de cetăţenia sa, să fie tras pe teritoriul acestei
Părţi la răspundere penală sau administrativă, să fie arestat sau pedepsit pentru o
anumită faptă, comisă până la traversarea frontierei de stat. Asemenea persoane la
fel nu pot fi trase la răspundere, arestate sau pedepsite în legătură cu mărturiile sau
cu concluziile făcute de ei în calitate de experţi ori în legătură cu dosarul penal ce
constituie obiectul dezbaterilor judiciare.
2. Martorul sau expertul nu se va bucura de privilegiul indicat la paragraful 1
dacă el nu va părăsi teritoriul Părţii Contractante solicitante, deşi a avut această posibilitate, timp de o săptămână din ziua când instituţia care l-a interogat îi va comunica
despre lipsa necesităţii prezenţei lui pe viitor. În acest termen nu e inclus timpul în
care această persoană nu a putut părăsi teritoriul Părţii Contractante solicitante din
motive ce nu au depins de voinţa lui.
3. Martorul sau expertul are dreptul la recuperarea cheltuielilor legate de transport şi aflarea peste hotare, precum şi la recuperarea salariului neprimit pentru zile
de lipsă de la serviciu; expertul de asemenea are dreptul şi la recuperarea onorariului
pentru efectuarea expertizei. În chemare trebuie să fie indicat la ce tipuri de plată
au dreptul persoanele chemate; la demersul lor, Partea Contractantă, de la care vine
chemarea, plăteşte un avans pentru acoperirea cheltuielilor respective.
4. Chemarea martorului sau expertului, domiciliat pe teritoriul unei Părţi Contractante, de a se prezenta în instanţa de judecată a celeilalte Părţi Contractante, nu
poate conţine ameninţări de aplicare a măsurilor de constrângere în caz de neprezentare.
Articolul 8
Cererea de înmânare a documentelor
1. Instituţia solicitată înmânează actele conform modalităţii aplicabile înmânării
documentelor în statul său, dacă actele înmânate sunt perfectate în limba lui sau sunt
însoţite de traducere certificată. În caz contrar, ea le înmânează destinatarului, dacă
acesta este de acord binevol să le primească.
2. Dacă documentele nu pot fi înmânate pe adresa indicată în cerere, atunci insti-
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tuţia de justiţie solicitată, din iniţiativa proprie, întreprinde măsuri necesare pentru
stabilirea adresei. Dacă stabilirea adresei de către instituţia de justiţie solicitată nu va
fi posibilă, ea informează despre acest fapt instituţia solicitantă şi-i remite documentele ce urmau a fi înmânate.
Articolul 9
Dovada de înmânare a actelor
Înmânarea documentelor se confirmă prin dovada, semnată de persoana căreia
i s-a înmânat documentul, şi autentificată prin ştampila oficială a instituţiei, cu indicarea datei îmnânării şi semnătura agentului instituţiei care înmânează documentul,
sau printr-o dovadă emisă de această instituţie, în care trebuie să fie indicate modalitatea, locul şi data înmânării.
Articolul 10
Competenţele reprezentanţelor diplomatice şi oficiilor consulare
1. Părţile Contractante au dreptul să înmâneze documentele cetăţenilor proprii
prin intermediul reprezentanţelor sale diplomatice sau oficiilor consulare.
2. Părţile Contractante au dreptul să interogheze cetăţeni proprii prin intermediul reprezentanţelor diplomatice sau oficiilor consulare.
3. În cazuri indicate în alineatele precedente, nu pot fi aplicate măsuri coercitive
sau ameninţări cu ele.
Articolul 11
Valabilitatea actelor
1. Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante au fost întocmite sau certificate de către instituţia de justiţie sau altă instituţie, fie de o persoană special împuternicită, în limitele competenţei lor şi în forma stabilită şi certificată cu sigiliul oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă legalizare.
Aceasta se referă şi la acte întocmite de cetăţeni, semnătura cărora este regulamentar
autentificată, valabile pe teritoriul unei Părţi Contractante.
2. Actele, care pe teritoriul unei Părţi Contractante sunt recunoscute ca oficiale,
au pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante aceeaşi forţă probantă de acte oficiale.
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Transmiterea documentelor privind actele
stării civile şi a altor documente
Articolul 12
Cererile cetăţenilor unei Părţi Contractante pentru eliberarea şi transmiterea
certificatelor de înregistrare a actelor stării civile, atestatelor de învăţământ, actelor
privind experienţa în muncă şi altor documente referitoare la drepturile personale şi patrimoniale, precum şi la interesele acestor cetăţeni, se transmit instituţiilor
de justiţie altei Părţi Contractante pe cale diplomatică. Aceste instituţii eliberează
documentele în conformitate cu legislaţia statului său şi le transmit fără traducere gratuit celeilalte Părţi pe cale diplomatică. Instituţia competentă de la domiciliul
solicitantului îi transmite acestuia actul, percepând de la el cheltuielile suportate în
mărimea determinată în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul
căreia domiciliază solicitantul. Cheltuielile percepute revin Părţii Contractante, instituţia căreia le-a perceput.
Articolul 13
1. Instituţiile înscrisurilor actelor stării civile unei Părţi Contractante la cererea
instituţiilor altei Părţi Contractante transmit pentru uz de serviciu extrasele din registre de evidenţă a actelor stării civile.
2. Extrase din registre de evidenţă a actelor stării civile, transmise în temeiul
prezentului articol, se emit gratuit şi se transmit fără traducere pe cale diplomatică.
Articolul 14
Informaţii juridice
Ministerul Justiţiei sau Procuratura Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, pe
de o parte, şi Ministerul Justiţiei Republicii Socialiste Cehia sau Ministerul Justiţiei
Republicii Socialiste Slovace, sau Procuratura Republicii Socialiste Cehoslovace, pe
de altă parte, prezintă reciproc, la cerere, informaţii despre legislaţia în vigoare sau
cea care a acţionat în statele lor şi despre modul aplicării ei de către instituţiile de
justiţie.
Articolul 15
Stabilirea adresei şi altor date
1. Părţile Contractante la cerere vor acorda asistenţa reciprocă, în conformitate
cu legislaţia proprie, la stabilirea adreselor persoanelor, care domiciliază pe teritoriul
lor, dacă aceasta este necesar pentru exercitarea drepturilor cetăţenilor. În acest caz
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Partea Contractantă solicitantă comunică datele de care dispune pentru determinarea adresei persoanei, indicate în cerere.
2. Instituţiile de justiţie ale unei Părţi Contractante acordă ajutorul instituţiilor de
justiţie altei Părţi Contractante la stabilirea locului de muncă şi veniturilor persoanelor domiciliate pe teritoriul lor, cărora în faţa instituţiilor de justiţie ale Părţii Contractante solicitante i-au fost înaintate acţiunile privind perceperea pensiei alimentare.
Articolul 16
Limba folosită
1. În relaţiile reciproce la aplicarea prezentului Tratat Ministerul Justiţiei şi Procuratura URSS folosesc limba rusă, pe când Ministerul Justiţiei RSC sau Ministerul
Justiţiei RSS sau Procuratura Generală RSCS folosesc limbile cehă sau slovacă.
2. Cererile şi alte solicitări, adresate în temeiul prezentului Tratat, şi documentele
anexate la ele, se întocmesc în limba rusă, dacă ele sunt adresate instituţiilor RSCS, şi
în limbile cehă sau slovacă, dacă ele se adresează instituţiilor URSS, deoarece altceva
nu este prevăzut de prezentul Tratat.
Articolul 17
Cheltuielile legate de acordarea asistenţei juridice
1. Partea Contractantă solicitată nu va pretinde la rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea asistenţei juridice. Părţile Contractante suportă de sinestătător
toate cheltuielile ocazionate de acordarea asistenţei juridice pe teritoriul lor.
2. Instituţia de justiţie solicitată notifică instituţiei solicitante suma cheltuielilor.
Dacă instituţia solicitantă va percepe aceste cheltuieli de la persoana obligată să le
suporte, sumele percepute revin în folosul Părţii Contractante care le-a perceput.

Titlul II
Raporturile juridice în cauzele civile şi familiale
Articolul 18
Dispoziţii generale
În cazul iniţierii procedurii în cauza între aceleaşi părţi şi pe marginea aceluiaşi litigiu în instanţele de judecată ale ambelor Părţi Contractante, competente în
conformitate cu prezentul Tratat, iar în cazuri nereglementate de prezentul Tratat
– competente în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante corespunzătoare, instanţa judecătorească care a intentat procedura mai târziu o va înceta.
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Capitolul I
Statutul personal
Articolul 19
Capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu
1. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice se stabileşte de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana în cauză.
2. Capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice se stabileşte de legislaţia acelei Părţii Contractante care a guvernat constituirea ei.

Lipsirea, limitarea şi redobândirea capacităţii de exerciţiu
Articolul 20
În cauze de lipsire sau limitare a capacităţii de exerciţiu, cu excepţia prevederilor
articolului 21, este competentă instanţa Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana în privinţa capacităţii de exerciţiu al căreia se adoptă decizia.
Articolul 21
1. În cazul în care instanţa de judecată a Părţii Contractante va lua cunoştinţa de existenţa unor temeiuri pentru lipsirea sau limitarea capacităţii de exerciţiu a
persoanei, care este cetăţean al unei Părţi Contractante şi domiciliază pe teritoriul
altei Părţi Contractante, această instanţă va informa instanţa Părţii Contractante,
cetăţean al căreia este persoana în privinţa capacităţii de exerciţiu al căreia urmează a fi adoptată decizia; această reglementare se aplică şi în cazul în care instanţa a
înpreprins măsuri temporare necesare pentru protecţia persoanei menţionate şi a
averii acesteia.
2. Dacă instanţa Părţii Contractante, care a fost informată despre existenţa unor
temeiuri pentru lipsirea sau limitarea capacităţii de exerciţiu, timp de trei luni nu va
intenta procedura sau pe parcursul acestui termen nu-şi va exprima opţiunea, cauza
de lipsire sau limitare a capacităţii de exerciţiu va fi examinată de instanţa acelei Părţi
Contractante pe teritoriul căreia acest cetăţean are domiciliul permanent. În acest
caz decizia privind lipsirea sau limitarea capacităţii de exerciţiu poate fi adoptată
doar în baza temeiurilor stabilite de legislaţia ambelor Părţi Contractante. Decizia
privind lipsirea sau limitarea capacităţii de exerciţiu se expediază instanţei competente celeilalte Părţi Contractante.
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Articolul 22
Dispoziţiile articolelor 20 şi 21 se aplică corespunzător şi redobândirii capacităţii
de exerciţiu.
Articolul 23
Recunoaşterea absenţei fără veste, declararea morţii şi stabilirea faptului morţii
1. În cauzele de recunoaştere a absenţei fără veste şi declararea morţii sau de stabilire a faptului morţii sunt competente instituţiile acelei Părţi Contractante cetăţean
al căreia a fost persoana în timpul când ea, după ultimele informaţii, era în viaţă.
2. Instituţiile uneia dintre Părţile Contractante pot recunoaşte cetăţeanul altei
Părţi Contractante absent fără veste sau mort, precum şi să stabilească faptul morţii,
la cererea persoanelor interesate care domiciliază pe teritoriul acesteia, drepturile şi
interesele cărora rezidă în legislaţia acestei Părţi Contractante.
3. La examinarea cazurilor de recunoaştere absenţei fără veste, declararea morţii
şi stabilirea faptului instituţiile de justiţie ale Părţilor Contractante aplică legislaţia
statului lor.

Capitolul II
Cauze familiale
Articolul 24
Încheierea căsătoriei
1. Condiţiile încheierii căsătoriei sunt determinate pentru fiecare dintre viitorii
soţi de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este. În afară de aceasta, trebuie
să fie respectate cerinţele legislaţiei Părţii Contractante pe teritoriul căreia se încheie
căsătoria în privinţa restricţiilor pentru încheierea căsătoriei.
2. Forma încheierii căsătoriei este determinată de legislaţia Părţii Contractante
pe al cărei teritoriu se încheie căsătoria.
Articolul 25
Raporturile juridice personale şi patrimoniale ale soţilor
1. Raporturile juridice personale şi patrimoniale ale soţilor sunt determinate de
legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia au domiciliu comun.
2. Dacă unul dintre soţi locuieşte pe teritoriul uneia dintre Părţile Contractante,
iar altul – pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante şi ambii au una şi aceeaşi cetăţenie, raporturile lor juridice personale şi patrimoniale sunt determinate de legislaţia
acelei Părţi Contractante ai cărei cetăţeni sunt.
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3. Dacă unul dintre soţi este cetăţean al uneia dintre Părţile Contractante, iar
celălalt – al altei Părţi Contractante şi unul din ei locuieşte pe teritoriul uneia, iar
al doilea – pe teritoriul altei Părţi Contractante, raporturile lor juridice personale şi
patrimoniale sunt determinate de legislaţia Părţii Contractante pe al cărei teritoriu
au avut ultimul domiciliu comun.
4. Dacă persoanele indicate la punctul 3 al prezentului articol n-au avut domiciliu comun pe teritoriile Părţilor Contractante, se aplică legislaţia Părţii Contractante
instituţia căreia este sesizată pentru examinarea cauzei.
5. În cauzele privind raporturile juridice personale şi patrimoniale ale soţilor
sunt competente instituţiile Părţii Contractante, legislaţia căreia va fi aplicată conform punctelor 1, 2 şi 3. În situaţia reglementată de punctul 4, sunt competente instituţiile ambelor Părţi Contractante.

Desfacerea căsătoriei
Articolul 26
1. În cazul acţiunilor de divorţ se aplică legislaţia Părţii Contractante ai cărei
cetăţeni sunt soţii la momentul depunerii cererii.
2. Dacă unul dintre soţi este cetăţean al unei Părţi Contractante, iar al doilea – al
celeilalte Părţi Contractante se aplică legislaţia Părţii Contractante instituţia căreia
examinează cauză privind desfacerea căsătoriei.
Articolul 27
1. În cazul acţiunilor de divorţ în situaţia prevăzută de articolul 26 punct 1 sunt
competente instituţiile Părţii Contractante ai cărei sunt cetăţeni soţii la momentul
depunerii cererii. Dacă la momentul depunerii cererii de divorţ ambii soţi au domiciliul pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, sunt competente de asemenea şi
instituţiile acestei Părţi Contractante.
2. În cazul acţiunilor de divorţ în situaţia prevăzută de articolul 26 punct 2 sunt
competente instituţiile Părţii Contractante pe teritoriul căreia domiciliază ambii soţi.
Dacă unul dintre soţi domiciliază pe teritoriul unei Părţi Contractante, iar al doilea
– pe teritoriul altei Părţi Contractante, în cazul acţiunilor de divorţ sunt competente
instituţiile ambelor Părţi Contractante.
Articolul 28
Recunoaşterea nulităţii sau anularea căsătoriei
1. La examinarea acţiunilor privind recunoaşterea nulităţii sau anulării căsătoriei
se aplică legislaţia Părţii Contractante, care se aplică în conformitate cu articolul 24
la încheierea căsătoriei.
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2. Competenţa instituţiilor privind acţiunile de recunoaştere a nulităţii sau anulării căsătoriei se stabileşte corespunzător în conformitate cu articolul 25.
Articolul 29
Stabilirea şi contestarea paternităţii
1. Stabilirea şi contestarea paternităţii se determină de legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia s-a născut copilul.
2. În privinţa modalităţii recunoaşterii paternităţii este suficientă respectarea legislaţiei Părţii Contractante pe teritoriul căreia are loc recunoaşterea.
3. Pentru adoptarea hotărârilor privind stabilirea şi contestarea paternităţii sunt
competente instanţele Părţii Contractante pe teritoriul căreia copilul are domiciliul.
Articolul 30
Raporturile juridice dintre părinţi şi copii
1. Raporturile juridice dintre părinţi şi copii se stabilesc de legislaţia acelei Părţi
Contractante pe teritoriul căreia copilul are domiciliul permanent.
2. În cauzele privind perceperea pensiei de întreţinere de la copii majori se aplică
legislaţia Părţi Contractante pe teritoriul căreia are domiciliul persoana care pretinde să primească pensia de întreţinere.
3. Pentru adoptarea hotărârilor privind raporturile juridice între părinţi şi copii
este competentă instanţa Părţii Contractante, legislaţia căreia se aplică în temeiul
punctelor 1 şi 2.

Tutela şi curatela
Articolul 31
1. Instituirea sau încetarea tutelei şi curatelei se efectuează în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante, cetăţean al căreia este persoana asupra căreia se instituie
sau încetează tutela sau curatela.
2. Raporturile juridice între tutore sau curator şi persoana asupra căreia s-a instituit tutela sau curatela sunt determinate de legislaţia Părţii Contractante a cărei
instituţie 1-a numit pe tutore sau curator.
3. Obligaţiunea de tutelă sau curatelă se determină de legislaţia Părţii Contractante, cetăţean al căreia este persoana numită ca tutore sau curator.
4. Ca tutore sau curator al persoanei, care este cetăţean al unei Părţi Contractante, poate fi numit cetăţean al altei Părţi Contractante în cazul dacă el domiciliază pe
teritoriul acelei Părţi Contractante în care va fi efectuată tutela sau curatela.
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Articolul 32
În cauzele privind instituirea sau încetarea tutelei şi curatelei sunt competente
instituţiile Părţii Contractante, cetăţean al căreia este persoana asupra căreia se instituie sau încetează tutela sau curatela, deoarece altceva nu este prevăzut de prezentul
Tratat.
Articolul 33
1. În cazul în care e necesar să se instituie tutela sau curatela pentru ocrotirea intereselor persoanei cetăţean al unei Părţi Contractante, al cărei domiciliu, reşedinţă
ori bunurile căreia se află pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, instituţia acestei
Părţi Contractante va informa neîntârziat instituţia competentă potrivit articolului 32.
2. În cazuri de neamânat, instituţia celeilalte Părţi Contractante poate să adopte
de sinestătător măsurile necesare temporare în conformitate cu legislaţia sa naţională, dar este obligată să înştiinţeze neîntârziat instituţia competentă potrivit articolului 32. Aceste măsuri rămân valabile până la luarea de către instituţia indicată în
articolul 32 a unei decizii contrare.
Articolul 34
1. Instituţia competentă conform articolului 32, poate transmite competenţa
privind tutela sau curatela instituţiei altei Părţi Contractante, dacă persoana asupra
căreia s-a instituit tutela sau curatela îşi are domiciliul, reşedinţa ori averea pe teritoriul acestei Părţi Contractante. Transmiterea tutelei sau curatelei devine valabilă
când instituţia solicitată acceptă preluarea acestei competenţe şi informează despre
aceasta instituţia solicitantă.
2. Instituţia care, potrivit punctului 1, a acceptat preluarea competenţei privind
tutela sau curatela îşi îndeplineşte atribuţiile în conformitate cu legislaţia statului
său. Ea, însă, nu este în drept să adopte hotărâri în legătură cu statutul personal al
persoanei asupra căreia s-a instituit tutelă sau curatela, dar poate da permisiunea de
încheiere a căsătoriei necesară conform legislaţiei Părţii Contractante al cărei cetăţean este această persoană.
Articolul 35
Înfierea
1. Înfierea este determinată de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este
înfietorul la momentul depunerii cererii de înfiere sau de anularea acesteia.
2. Dacă copilul este cetăţean al altei Părţi Contractante, pentru înfiere sau anula-
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rea acesteia este necesar de obţinut consimţământul reprezentantului legal şi al organului de stat competent, precum şi consimţământul copilului, în cazul în care acesta
se cere potrivit legislaţiei Părţii Contractante al cărei cetăţean este.
3. Dacă copilul este înfiat de soţi, dintre care unul este cetăţean al uneia dintre
Părţile Contractante, iar celălalt – cetăţean al celeilalte Părţi Contractante, înfierea
sau anularea acesteia se va efectua în conformitate cu condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pe teritoriul ambelor Părţi Contractante.
4. În cauzele privind înfierea sau anularea acesteia este competentă instituţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este înfietorul la momentul depunerii cererii de
înfiere sau de anularea acesteia. În cazul prevăzut de punctul 3 al prezentului articol,
este competentă instituţia acelei Părţi Contractante pe teritoriul căreia soţii au sau au
avut ultimul domiciliu sau reşedinţă comună.

Capitolul III
Cauzele patrimoniale
Articolul 36
Forma tranzacţiilor
1. Forma tranzacţiei se stabileşte potrivit legislaţiei Părţii Contractante care se
aplică însăşi tranzacţiei. Este suficientă, însă, respectarea legislaţiei locului încheierii
tranzacţiei.
2. Forma tranzacţiei în privinţa bunurilor imobile se stabileşte de legislaţia Părţii
Contractante pe teritoriul căreia se află aceste bunuri imobile.
Articolul 37
Dreptul de proprietate
Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile se stabileşte potrivit legislaţiei
Părţii Contractante pe teritoriul căreia se află bunurile imobile. Deciziile în privinţa
acestor bunuri este competentă să adopte instituţia de justiţie a acestei Părţi Contractante.
Articolul 38
Repararea prejudiciului
1. Angajamentul cu privire la repararea prejudiciului, în afară de acţiunile legale
ce reies din contracte şi alte acţiuni legale, se determină de legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia s-a produs acţiunea sau o altă circumstanţă ce a servit drept
temei pentru cererea de reparare a prejudiciului.
2. Dacă cauzatorul de prejudiciu şi păgubaşul sunt cetăţeni ai uneia şi aceleiaşi
Părţi Contractante, se aplică legislaţia acestei Părţii Contractante.
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3. În cauzele prevăzute de prezentul articol este competentă instanţa de judecată
a Părţii Contractante pe teritoriul căreia a avut loc acţiunea sau o altă circumstanţă
ce a servit drept temei pentru cererea de reparare a prejudiciului. Păgubaşul poate să
înainteze cererea şi în instanţa de judecată a Părţii Contractante pe teritoriul căreia
reclamatul are domiciliul.

Capitolul IV
Cauze succesorale
Articolul 39
Principiul egalării în drepturi
Cetăţenii uneia dintre Părţile Contractante pot moşteni bunuri sau drepturi pe
teritoriul altei Părţi Contractante prin testament sau moştenire legală în condiţii egale şi în acelaşi volum ca şi cetăţenii proprii.
Articolul 40
Dreptul de succesiune
1. Dreptul de succesiune a bunurilor mobile este determinat de legislaţia Părţii
Contractante pe teritoriul căreia testatorul avea ultimul domiciliu stabil.
2. Dreptul de succesiune a bunurilor imobile este determinat de legislaţia Părţii
Contractante pe al cărei teritoriu se află bunurile imobile.
3. Chestiunea privind care bunuri succesorale urmează a fi considerate mobile
şi care imobile se va soluţiona în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante pe
teritoriul căreia se află bunurile.
Articolul 41
Trecerea moştenirii în proprietatea statului
Dacă în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante, care urmează a fi aplicată
succesiunii, statul devine succesor, bunurile mobile succesorale revin Părţii Contractante al cărei cetăţean era defunctul la momentul decesului, iar bunurile imobile
– Părţii Contractante pe teritoriul căreia se află.
Articolul 42
Testamentul
1. Capacitatea de întocmire sau revocare a testamentului, consecinţe juridice viciilor de consimţământ, precum şi modul de contestare a puterii legale a testamen-
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tului se stabileşte de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean era testatorul la
momentul întocmirii sau revocării testamentului.
2. Forma unui testament este stabilită de legislaţia Părţii Contractante al cărei
cetăţean a fost testatorul la data întocmirii testamentului. Este suficientă, însă, şi
respectarea legislaţiei Părţii Contractante pe al cărei teritoriu a fost întocmit testamentul. Această dispoziţie se aplică şi în privinţa revocării testamentului.
Articolul 43
Competenţa în cauzele cu privire la succesiune
1. Procedura în cauzele cu privire la succesiunea bunurilor mobile ţine de competenţa instituţiei de justiţie a Părţii Contractante pe teritoriul căreia defunctul a
avut domiciliu permanent la data morţii sale.
2. Procedura în cauzele succesorale privind bunurile imobile este de competenţa
instituţiilor de justiţie ale Părţii Contractante pe al cărei teritoriu se află aceste bunuri.
3. Dispoziţiile punctelor 1 şi 2 se aplică de asemenea şi la examinarea litigiilor
apărute în legătură cu cauzele succesorale.
Articolul 44
Competenţa reprezentanţei diplomatice sau oficiului
consular în cauze succesorale
În cauze succesorale, inclusiv litigii apărute în legătură cu cauzele succesorale,
reprezentanţele diplomatice sau oficii consulare ale Părţilor Contractante sunt competente să reprezinte, cu excepţia dreptului de renunţare la moştenire, fără procură
specială, cetăţenii săi în faţa instituţiilor celeilalte Părţi Contractante, dacă aceşti cetăţeni lipsesc sau nu au desemnat un reprezentant.

Măsurile de pază a averii succesorale
Articolul 45
1. Instituţiile ambelor Părţi Contractante iau în conformitate cu legislaţiile proprii măsuri necesare pentru paza averii succesorale, lăsate pe teritoriile lor de către
cetăţeanul altei Părţi Contractante, sau pentru administrarea ei.
2. Despre măsurile luate în conformitate cu p.1 al prezentului articol, fără întârziere se informează reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a celeilalte Părţi
Contractante, care ar putea să ia parte la efectuarea acestor măsuri. La propunerea
reprezentanţei diplomatice sau instituţiei consulare măsurile luate în conformitate
cu p.1 pot fi modificate, ridicate sau suspendate.
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3. La cererea instituţiei de justiţie competente să administreze cauzele succesorale, măsurile luate în conformitate cu p.1 pot fi modificate, ridicate sau suspendate.
Articolul 46
Dacă cetăţeanul unei Părţi Contractante a decedat în timpul şederii de scurtă
durată pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, bunurile care le-a avut asupra sa se
transmit, însoţite de un inventar, reprezentanţei diplomatice sau oficiului consular
al Părţii Contractante al cărei cetăţean era acesta. Bunurile indicate pot fi scoase
din statul pe teritoriul căruia a decedat cetăţeanul doar în conformitate cu legislaţia
acestui stat.
Articolul 47
Deschiderea testamentului
Deschiderea şi citirea publică a testamentului se efectuează de instituţia de justiţie a Părţii Contractante pe teritoriul căreia se află testamentul. Dacă competenţa
procedurală privind cauza succesorală revine instituţiei de justiţie a celeilalte Părţi
Contractante, acesteia i se transmite copia autentificată a testamentului şi procesulverbal de deschidere şi citire publică a lui.
Articolul 48
Transmiterea averii succesorale
Dacă după încheierea procedurii succesorale pe teritoriul unei Părţi Contractante averea succesorală mobilă sau suma bănească, obţinută de la realizarea averii
succesorale mobile sau imobile, urmează a fi transmisă moştenitorilor, domiciliul
sau reşedinţa cărora se află pe teritoriul altei Părţi Contractante, şi nu le poate fi
transmisă nemijlocit sau reprezentanţilor săi legali, atunci averea succesorală sau
suma bănească obţinută de la realizare este transmisă reprezentanţei diplomatice sau
instituţiei consulare a acestei Părţi Contractante, în cazul în care:
a) biroul notarial de stat a chemat, dacă aşa este prevăzut de legislaţia statului
unde se află averea succesorală, creditorii defunctului pentru înaintarea pretenţiilor
până la expirarea termenului de trei luni;
b) toate taxele succesorale şi pretenţiile înaintate au fost asigurate sau achitate;
c) instituţiile corespunzătoare au încuviinţat, în caz de necesitate, scoaterea din
ţară a bunurilor care fac parte din averea succesorală sau transferul sumelor băneşti
obţinute din realizare.
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Capitolul V
Cheltuielile legate de examinarea cauzei
Articolul 49
Eliberarea de la achitarea cheltuielilor judiciare
Cetăţenii unei Părţi Contractante, prezenţi în faţa instanţelor judecătoreşti ale
altei Părţi Contractante şi care au domiciliul sau reşedinţă pe teritoriul uneia dintre
Părţile Contractante, nu pot fi obligaţi să asigure achitarea cheltuielilor judecătoreşti
exclusiv în temeiul faptului că sunt cetăţeni străini sau nu au pe teritoriul altei Părţi
Contractante domiciliul sau reşedinţa.
Articolul 50
Eliberarea de la plata taxelor şi cheltuielilor
1. Cetăţenilor uneia dintre Părţile Contractante li se acordă pe teritoriul altei
Părţi Contractante eliberarea de la plata taxelor şi cheltuielilor judiciare şi notariale,
precum şi asistenţa juridică gratuită în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor altei Părţi
Contractante.
2. Înlesnirile prevăzute la p.1 se răsfrâng asupra întregii proceduri judiciare efectuate într-o anumită cauză, inclusiv executarea hotărârilor.
Articolul 51
1. Înlesnirile prevăzute la articolul 50 se acordă în baza documentului privind
starea personală, familială şi patrimonială a persoanei care iniţiază demersul. Acest
document se eliberează instituţiei competente a Părţii Contractante pe teritoriul căreia are domiciliul sau reşedinţa persoana care iniţiază demersul.
2. Dacă persoana care iniţiază demersul nu are pe teritoriul Părţilor Contractante
domiciliul sau reşedinţa, este suficient documentul eliberat de reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Părţii Contractante al cărei cetăţean este.
3. Instituţia care adoptă decizia asupra demersului de acordare a înlesnirilor poate solicita datele suplimentare sau explicaţiile necesare de la instituţia emitentă a
documentului.
Articolul 52
1. Cetăţean al unei Părţi Contractante, doritor să iniţieze pe teritoriul altei Părţi
Contractante un demers de acordarea înlesnirilor conform articolului 50, poate
transmite acest demers prin intermediul instituţiei competente a statului său. Această instituţie transmite demersul, însoţit de documente eliberate conform articolului
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51, şi împreună cu alte documente depuse de persoana care a iniţiat demersul, instituţiei competente ale altei Părţi Contractante conform modalităţii prevăzute în
articolul 3.
2. Concomitent cu demersul de acordarea înlesnirilor conform articolului 50
poate fi transmisă şi cererea de intentare a cauzei, precum şi demersul de desemnare
a reprezentantului sau alte demersuri eventuale.

Titlul III
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor
Articolul 53
Recunoaşterea hotărârilor în cauze nepatrimoniale
1. Hotărârile în vigoare adoptate în cauze nepartimoniale de către instituţiile de
justiţie ale unei Părţi Contractante se recunosc pe teritoriul altei Părţi Contractante fără o procedură suplimentară, cu condiţia că instituţiile de justiţie ale acestei
Părţi Contractante nu au adoptat anterior în această cauză o hotărâre, care a intrat
în vigoare, sau dacă cauza conform dispoziţiilor prezentului Tratat – iar în cazurile
neprevăzute de prezentul Tratat, conform legislaţiei Părţii Contractante pe al cărei
teritoriu urmează să fie recunoscută hotărârea – este de competenţa exclusivă a instituţiilor acestei Părţi Contractante.
2. Prevederile punctului 1 se referă corespunzător la hotărârile privind tutela şi
curatela, precum şi la hotărârile privind desfacerea căsătoriei, emise de către instituţiile competente conform legislaţiei Părţii Contractante pe teritoriul căreia a fost
emisă hotărârea.
Articolul 54
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor în cauze patrimoniale
1. Părţile Contractante, în condiţiile stabilite de prezentul Tratat, recunosc şi execută următoarele hotărâri adoptate pe teritoriul altei părţi Contractante:
a) hotărârile instituţiilor de justiţie în cauzele civile, familiale şi de muncă cu
caracter patrimonial, inclusiv transzancţiile admise de instanţa judecătorească în
asemenea cauze (în continuare „hotărârile”);
b) hotărârile instanţelor judecătoreşti în cauze penale privind repararea prejudiciului.
2. Hotărârile indicate în subpunctul a) se recunosc şi se execută dacă au fost
adoptate în privinţa raporturilor izvorâte după 9 mai 1958, adică după intrarea în
vigoare a Tratatului între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Ce-
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hoslovacă privind acordarea asistenţei juridice în materie civilă, familială şi penală
din 31 august 1957. Hotărârile indicate în subpunctul b) se recunosc şi se execută
dacă au fost adoptate după intrarea în vigoare a Tratatului menţionat.
Articolul 55
1. Demersul de încuviinţare a executării silite se înaintează instanţei care a adoptat decizia în cauză în prima instanţă. Această instanţă transmite demersul, prin modalitatea prevăzută în articolul 3, instanţei competente să adopte decizia în privinţa
demersului. Dacă persoana care solicită încuviinţarea executării silite a hotărârii are
domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul statului în care hotărârea urmează a fi executată, demersul poate fi înaintat şi nemijlocit instanţei judecătoreşti competente a
acestei Părţi Contractante.
2. Rechizitele demersului de încuviinţare a executării silite a hotărârii se determină de legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia urmează a fi efectuată executarea silită.
3. La demers se anexează:
a) hotărârea sau copia ei autentificată, precum şi documentul oficial privind intrarea în vigoare a hotărârii şi dobândirea caracterului executoriu, fie că devine executorie până la intrarea în vigoare dacă aceasta nu rezultă din textul însuşi a hotărârii;
b) actul din care rezultă că reclamatul care nu a participat la proces a fost citat în
forma cuvenită şi la timp, iar în cazul incapacităţii procesuale a fost reprezentat în
modul corespunzător.
4. Demersul de încuviinţare a executării silite a hotărârii şi documentele anexate
se însoţesc cu traducerea autentificată în limba Părţii Contractante solicitate şi se
înaintează într-un număr de exemplare necesar, astfel ca un exemplar să rămână în
instituţia de justiţie care va adopta decizia în privinţa executării şi fiecare parte să
primească câte unul.

Modul de recunoaştere şi executare a hotărârilor
Articolul 56
1. Demersurile privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite în cauze
prevăzute de articolul 54 se examinează de către instanţele judecătoreşti ale Părţii
Contractante pe teritoriul căreia urmează să aibă loc executarea.
2. Instanţa de judecată care examinează demersul de recunoaştere şi încuviinţare
a executării silite a hotărârii se limitează la stabilirea faptului că condiţiile prevăzute
de prezentul Tratat sunt respectate. În cazul în care condiţiile sunt respectate, instanţa de judecată adoptă hotărârea de încuviinţare a executării şi dispune executarea
silită.
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Articolul 57
Dacă la eliberarea autorizaţiei pentru executarea silită instanţa judecătorească va
avea careva dubii, ea poate să citeze persoana care a formulat demersul, să-i ceară explicaţii sau să o oblige să înlăture carenţele demersului. Instanţa, de asemenea, poate
să audieze debitorul asupra esenţei demersului şi să solicite explicaţii de la instanţa
care a adoptat hotărârea.
Articolul 58
1. Modul de executare silită se reglementează de legislaţia Părţii Contractante pe
al cărei teritoriu trebuie să aibă loc executarea.
2. Debitorul poate face obiecţii în faţa instanţei care a adoptat hotărârea de încuviinţare a executării, atât împotriva admisibilităţii, cât şi împotriva pretenţiilor
satisfăcute prin hotărârea judecătorească, doar în cazul în care aceasta se permite de
legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia este adoptată hotărârea.
Articolul 59
Cheltuieli legate de executare
În privinţa cheltuielilor de judecată legate de executare silită se aplică legislaţia
Părţii Contractante pe al cărei teritoriu urmează să aibă loc executarea hotărârii.
Articolul 60
Refuzul în recunoaşterea şi executarea hotărârilor
Recunoaşterea hotărârilor prevăzute în articolul 54 şi încuviinţarea executării
silite poate fi refuzată:
a) dacă hotărârea, potrivit legislaţiei Părţii Contractante pe teritoriul căreia a fost
adoptată, nu a intrat în vigoare sau nu este susceptibilă de executare, cu excepţia cazurilor când hotărârea devine executorie până la intrarea în vigoare;
b) dacă, potrivit legislaţiei, cel puţin uneia dintre Părţile Contractante a expirat
termenul de prescripţie pentru înaintarea spre executarea silită;
c) dacă persoana care a intentat demersul sau debitorul nu a participat la proces,
ca urmare a faptului că lui sau reprezentantului lui nu i-a fost înmânată la timp şi în
forma cuvenită citaţia de chemare în instanţa de judecată, sau ca urmare a acelui fapt
că citaţia a avut loc doar prin anunţ public sau printr-o modalitate care derivă de la
prevederile prezentului Tratat;
d) dacă pe marginea aceluiaşi litigiu juridic între aceleaşi părţi, pe teritoriul Părţii
Contractante unde urmează a fi recunoscută şi executată hotărârea a fost deja adoptată o hotărâre intrată în vigoare sau dacă de instituţia acestei Părţi Contractante a
fost anterior pornită procedura în această cauză;
e) dacă, conform dispoziţiilor prezentului Tratat, iar în cazurile neprevăzute de
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prezentul Tratat, potrivit legislaţiei Părţii Contractante pe al cărei teritoriu urmează
să se recunoască şi sa se execute hotărârea, cauza este de competenţa exclusivă a
instituţiilor proprii.
Articolul 61
Transmiterea bunurilor şi transferul sumelor de bani
Prevederile prezentului Tratat privind executarea hotărârilor nu aduc atingere legislaţiei Părţii Contractante referitoare la transferul sumelor de bani şi transportarea
obiectelor dobândite ca rezultat al executării.

Executarea hotărârilor de percepere a cheltuielilor de judecată
Articolul 62
1. Dacă partea în temeiul hotărârii definitive emise pe teritoriul unei Părţi Contractante este obligată să restituie cheltuielile de judecată, instanţa de judecată competentă a celeilalte Părţi Contractante, la cerere, încuviinţează executarea gratuită a
hotărârii de percepere a acestor cheltuieli.
2. Ca cheltuieli de judecată se consideră a fi inclusiv cheltuielile de traducere şi
legalizare a documentelor indicate în articolul 64.
Articolul 63
În cazul recuperării cheltuielilor de judecată suportate de către stat, demersul se
înaintează de către instanţa de judecată a Părţii Contractante pe teritoriul căreia au
apărut cheltuielile.
Articolul 64
La demersul de încuviinţarea executării silite se anexează copia hotăririi sau a
unei părţi din ea care conţine indiciu referitor la cheltuieli, autentificate de către instanţa de judecată de prima instanţă, precum şi certificatul emis de aceeaşi instanţă
care atestă faptul că hotărârea a intrat în vigoare şi este susceptibilă de executare.
Articolul 65
1. Demersul de executare a hotărârii privind cheltuielile de judecată care urmează a fi examinat pe teritoriul altei Părţi Contractante se depune la instanţă care a emis
hotărârea privind cheltuielile de judecată sau la instanţa care a adoptat hotărârea în
cauză în prima instanţă.
2. Instanţa de judecată menţionată la punctul 1 transmite demersul instanţei competente celeilalte Părţi Contractante, utilizând modalitatea indicată la articolul 3.
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Articolul 66
Instanţa de judecată care încuviinţează în temeiul demersului executarea silită
a hotărârii privind perceperea cheltuielilor de judecată se limitează doar la verificarea faptului dacă hotărârea a intrat în vigoare şi dacă este susceptibilă de executare.
Hotărârea privind încuviinţarea executării silite sau privind refuzul în executare se
emite fără audierea părţilor; ea poate fi atacată în conformitate cu legislaţia Părţii
Contractante pe teritoriul căreia se examinează demersul.

Titlul IV
Asistenţa juridică în cauzele penale

Capitolul I
Extrădarea
Articolul 67
Obligaţia de a extrăda
1. Părţile Contractante se obligă, în condiţii stabilite de prezentul Tratat, la cerere, să-şi extrădeze reciproc persoanele care se află pe teritoriul lor, în vederea tragerii
la răspundere penală sau în vederea executării pedepsei.
2. Extrădarea în vederea atragerii la răspundere penală are loc pentru acele acţiuni care, în conformitate cu legislaţia ambelor Părţi Contractante, sunt sancţionate şi
pentru comiterea cărora se prevede pedeapsa de privaţiune de libertate nu mai mică
decât un an sau cu o pedeapsă mai aspră.
3. Extrădarea în vederea executării pedepsei are loc pentru acele acţiuni care, în
conformitate cu legislaţia ambelor Părţi Contractante, sunt sancţionate şi pentru comiterea cărora persoana extrădarea căreia se solicită a fost condamnată la privaţiune
de libertate nu mai mică decât şase luni sau la o pedeapsă mai aspră.
Articolul 68
Refuzul de a extrăda
1. Extrădarea nu are loc, dacă:
a) persoana extrădarea căreia se solicită este cetăţean al Părţii Contractante solicitate;
b) la momentul primirii cererii de extrădare, în conformitate cu legislaţia Părţii
Contractante solicitate, urmărirea penală nu poate fi pornită sau sentinţa nu poate fi
executată ca urmare a expirării termenului de prescripţie sau pentru alt temei legal;
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c) în privinţa persoanei extrădarea căreia se solicită, pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, pentru aceeaşi infracţiune, a fost pronunţată sentinţa sau hotărârea
privind încetarea procedurii în cauză intrată în vigoare;
d) infracţiunea în conformitate cu legislaţia cel puţin a unei Părţi Contractante
se urmăreşte la plângerea victimei.
2. Extrădarea poate fi refuzată, dacă infracţiunea în privinţa căreia se solicită
extrădarea a fost comisă pe teritoriul Părţii Contractante solicitate.
3. În caz de refuz de a extrăda, Partea Contractantă solicitantă trebuie să fie informată despre temeiurile de refuz.
Articolul 69
Cererea de extrădare
1. Cererea de extrădare trebuie să conţină următoarele rechizite:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) textul legii Părţii Contractante solicitante în baza căreia fapta se consideră ca
infracţiune;
c) după posibilitate, descrierea exteriorului persoanei extrădarea căreia se solicită, fotografia ei, date de identitate, inclusiv cetăţenia, despre domiciliul sau reşedinţa;
d) mărimea prejudiciului cauzat de infracţiune.
2. La cererea de extrădare în vederea urmăririi penale trebuie să fie anexată copia
certificată a hotărârii de arestare cu indicarea circumstanţelor reale ale cauzei.
3. La cererea de extrădare în vederea executării sentinţei trebuie să fie anexată
copia certificată a sentinţei cu menţiunea intrării ei în vigoare, şi textul legii penale,
în baza căreia persoana a fost condamnată. Dacă persoana şi-a executat parţial pedeapsa, se comunică şi datele în acest sens.
4. Cererea şi documentele anexate se întocmesc în conformitate cu prevederile
articolului 16.
Articolul 70
Informaţii suplimentare
1. Dacă cererea de extrădare nu conţine toate datele necesare, Partea Contractantă solicitată poate cere informaţii suplimentare, pentru prezentarea cărora stabileşte
un termen până la o lună. Acest termen, dacă există motive întemeiate, va putea fi
prelungit la cererea Părţii Contractante solicitante.
2. Dacă Partea Contractantă solicitantă nu va prezenta informaţiile suplimentare
în termenul stabilit, Partea Contractantă solicitată trebuie să pună în libertate persoana arestată.
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Articolul 71
Arestarea în vederea extrădării
La primirea cererii de extrădare, Partea Contractantă solicitată va lua neîntârziat
măsuri pentru arestarea persoanei a cărei extrădare se cere, cu excepţia cazurilor în
care extrădarea nu poate să aibă loc.
Articolul 72
Arestarea până la primirea cererii de extrădare
1. Persoana, extrădarea căreia se solicită, la cerere, poate fi arestată şi până la
primirea cererii de extrădare. Asemenea cerere urmează să conţină referinţa la ordonanţa cu privire la arestarea sau sentinţa ce a intrat în vigoare şi menţiunea că cererea
de extrădare va fi înaintată suplimentar. Cererea de arestare până la primirea cererii
de extrădare poate fi transmisă prin poştă, telegraf sau telefax.
2. Persoana, extrădarea căreia se solicită, poate fi arestată şi în lipsa cererii menţionate la punctul 1, dacă există bănuieli întemeiate că ea a comis pe teritoriul celeilalte
Părţi Contractante o infracţiune ce implică extrădarea.
3. Despre arestarea până la primirea cererii de extrădare este necesar de a fi înştiinţată imediat cealaltă Parte Contractantă.
Articolul 73
Eliberarea de sub arest
1. Persoana arestată conform punctului 1 al articolului 72 poate fi eliberată, dacă
pe parcursul unei luni de la data expedierii notificării de arestare nu va parveni cererea de extrădare.
2. Persoana arestată conform punctului 2 al articolului 72 trebuie să fie eliberată,
dacă pe parcursul unei luni de la data expedierii notificării de arestare nu va parveni
cererea de extrădare.
Articolul 74
Amânarea extrădării
Dacă persoana a cărei extrădare se cere este trasă la răspundere penală sau condamnată pentru o altă infracţiune pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, extrădarea poate fi amânată până la terminarea urmăririi penale, ispăşirii pedepsei sau
liberare de pedeapsă.

590

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

Articolul 75
Extrădarea pe un termen
1. Dacă amânarea extrădării, prevăzută de articolul 74, poate să atragă după sine
expirarea termenului de prescripţie a urmăririi penale sau creează prejudiciu considerabil efectuării cercetării infracţiunii, persoana extrădarea căreia este necesară la o
cerere întemeiată poate fi extrădată pe un termen.
2. Persoana extrădată pe un termen trebuie să fie înapoiată după efectuarea acelei
acţiuni în cauza penală pentru care a fost extrădată, dar nu mai târziu decât trei luni,
începând de la data predării. În cazuri justificate termenul poate fi prelungit.
Articolul 76
Colizia cererilor de extrădare
Dacă cererile de extrădare au parvenit de la mai multe state, Partea Contractantă
solicitată hotărăşte care dintre aceste cereri urmează a fi satisfăcută.
Articolul 77
Limitele urmăririi persoanei extrădate
1. Fără acordul Părţii Contractante solicitate persoana extrădată nu poate fi trasă
la răspundere penală sau supusă pedepsei pentru o altă infracţiune comisă anterior
extrădării, pentru care ea nu a fost extrădată.
2. Persoana nu poate fi, de asemenea, extrădată unui stat terţ fără acordul Părţii
Contractante solicitate.
3. Acordul Părţii Contractante solicitate nu este necesar, dacă persoana extrădată
până la scurgerea unei luni după sfârşitul urmăririi penale, iar în cazul condamnării
– până la scurgerea unei luni după executarea pedepsei sau liberarea de pedeapsă,
nu va părăsi teritoriul Părţii Contractante solicitante sau dacă se reîntoarce acolo de
bună voie. În acest termen nu se include perioada în care persoana extrădată nu a
putut, din motive ce nu depind de voinţa sa, să părăsească teritoriul Părţii Contractante solicitante.
Articolul 78
Efectuarea predării
Partea Contractantă solicitată comunică Părţii Contractante solicitante locul şi
data predării. Dacă Partea Contractantă solicitantă nu preia persoana care este supusă extrădării timp de 15 zile de la data stabilită pentru predare, această persoană
trebuie să fie eliberată de sub arest.
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Articolul 79
Extrădarea repetată
Dacă persoana extrădată se va sustrage de la urmărirea penală sau de la executarea pedepsei şi se va întoarce pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, la o nouă
cerere, ea va fi extrădată fără prezentarea documentelor menţionate în articolele 69
şi 70.
Articolul 80
Informaţii asupra rezultatelor urmăririi penale
Părţile Contractante se informează reciproc asupra rezultatelor urmăririi penale
împotriva persoanei care le-a fost extrădată. La cerere, se trimite şi copia sentinţei
definitive.
Articolul 81
Tranzitarea
1. Fiecare Parte Contractantă, la cererea celeilalte Părţi Contractante, permite
tranzitarea pe teritoriul său a persoanelor extrădate de un stat terţ celeilalte Părţi
Contractante.
2. Cererea de permisiune a unei astfel de tranzitări se înaintează şi se examinează
în acelaşi mod ca şi cererea de extrădare.
3. Părţile Contractante nu sunt obligate să permită tranzitarea persoanelor, extrădarea cărora nu poate avea loc potrivit prevederilor prezentului Tratat.
4. Partea Contractantă solicitată permite tranzitarea prin modalitatea pe care o
consideră ca fiind cea oportună.
Articolul 82
Cheltuieli de extrădare şi tranzitare
Cheltuieli ocazionate de extrădare sunt suportate de Partea Contractantă pe teritoriul căreia au survenit, pe când cheltuielile legate de tranzitare – de către Partea
Contractantă care s-a adresat cu cererea pentru asemenea tranzitare.
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Capitolul II
Efectuarea urmăririi penale
Articolul 83
Obligaţia de efectuare a urmăririi penale
1. Fiecare Parte Contractantă se obligă, la cererea celeilalte Părţi Contractante,
să efectueze, în conformitate cu legislaţia sa, urmărirea penală împotriva cetăţenilor
săi, suspectaţi de comiterea pe teritoriul Părţii Contractante solicitante a infracţiunii,
iar potrivit legislaţiei RSSC – a infracţiunii sau a abaterii grave.
2. Obligativitatea efectuării în conformitate cu legislaţia sa a urmăririi penale se
răsfrânge şi asupra unor astfel de încălcări, care potrivit legislaţiei Părţii Contractante solicitante, sunt considerate ca fiind infracţiuni (potrivit legislaţiei RSSC – infracţiuni sau abateri grave), iar conform legislaţiei Părţii Contractante solicitate – doar
ca contravenţii administrative.
3. Dacă infracţiunea pentru comiterea căreia a fost pornită urmărirea penală implică revendicări civile din partea persoanelor care au suferit prejudiciul material în
urma comiterii infracţiunii, aceste revendicări, dacă există cererea de recuperare a
prejudiciului cauzat, se examinează în acest dosar.
Articolul 84
Cererea de efectuare a urmăririi penale
1. Cererea de efectuare a urmăririi penale trebuie să cuprindă:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) descrierea faptei în legătură cu care este formulată cererea de pornire a urmăririi penale;
c) indicarea cât mai exactă a timpului şi locului comiterii infracţiunii;
d) textul legii Părţii Contractante solicitante în baza căreia fapta este considerată
ca infracţiune sau abatere gravă, precum şi textul altor prevederi legale care
au importanţă deosebită pentru administrarea cauzei;
e) numele şi prenumele persoanei suspectate, datele privind cetăţenia acesteia,
precum şi alte date de identitate a acesteia;
f) cererea persoanei vătămate în cauza penală intentată în baza declaraţiei sale,
şi cererea acesteia vizând repararea prejudiciului cauzat;
g) mărimea prejudiciului material cauzat de infracţiune.
La cerere se anexează materialele urmării penale care se află la dispoziţia Parţii
Contractante solicitante, precum şi probele.
2. Cererea şi documentele anexate se întocmesc în conformitate cu prevederile
articolului 16.
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3. Dacă persoana acuzată la momentul înaintării cererii de pornire a urmăririi
penale se află în stare de arest pe teritoriul Părţii Contractante solicitante, ea va fi
adusă pe teritoriul Părţii Contractante solicitate.
Articolul 85
Informaţii asupra rezultatelor urmăririi penale
Partea Contractantă solicitată este obligată să informeze Partea Contractantă solicitantă despre hotărârea definitivă. La cererea Părţii Contractante solicitante trebuie să se transmită copia hotărârii definitive.
Articolul 86
Consecinţele adoptării hotărârii
Dacă Părţii Contractante i-a fost, în conformitate cu articolul 83, adresată cererea de efectuare a urmăririi penale, după intrarea în vigoare a sentinţei sau luarea de
către instituţiile Părţii Contractante solicitate a unei alte decizii definitive, dosarul
penal nu poate fi intentat de către instituţiile Părţii Contractante solicitante, iar dosarul intentat urmează a fi clasat.

Capitolul III
Prevederi speciale privind asistenţa juridică în cauze penale
Articolul 87
Aducerea persoanelor aflate în stare de arest
1. Dacă apare necesitatea audierii în calitate de martori a persoanelor care se află
sub arest sau ispăşesc pedeapsa privativă de libertate pe teritoriul altei Părţi Contractante, instituţiile menţionate la punctul 1 al articolului 3 pot dispune aducerea lor pe
teritoriul Părţii Contractante solicitante, cu condiţia ca aceste persoane să se afle sub
arest şi să fie returnate în cel mai scurt timp după audiere.
2. Dacă va apărea necesitatea audierii în calitate de martori a persoanelor care se
află sub arest sau ispăşesc pedeapsa privativă de libertate pe teritoriul statului terţ,
instituţiile menţionate la punctul 1 al articolului 3 ale Părţii Contractante solicitate
autorizează tranzitarea acestor persoane pe teritoriul statului său cu respectarea condiţiilor din punctele 1 şi 2 ale articolului 7.
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Articolul 88
Transmiterea de obiecte
1. Părţile Contractante se obligă să-şi transmită reciproc:
a) obiecte care au fost folosite pentru comiterea infracţiunii care atrage extrădarea în conformitate cu prevederile prezentului Tratat, instrumente ce au servit la săvârşirea infracţiunii, obiecte obţinute ca rezultat al infracţiunii sau ca o recompensă
pentru ea, fie obiecte pe care infractorul le-a primit în schimbul obiectelor obţinute
în acest mod;
b) obiecte care pot avea importanţă în calitate de corpuri delicte într-o cauză penală; aceste obiecte se transmit şi în cazul în care extrădarea infractorului nu poate
avea loc urmare a decesului acestuia, evadării sau oricăror alte circumstanţe.
2. Dacă Părţii Contractante solicitate îi sunt necesare obiectele în calitate de probe într-o cauză penală, transmiterea acestora poate fi amânată până la terminarea
procesului penal.
3. Drepturile persoanelor terţe asupra obiectelor transmise rămân intacte. După
terminarea procesului penal, aceste obiecte trebuie să fie restituite gratuit Părţii Contractante care le-a transmis.
Articolul 89
Informaţii despre sentinţe de condamnare şi din cazierul judiciar
1. Părţile Contractante anual îşi vor comunica reciproc informaţii despre sentinţele de condamnare intrate în vigoare, pronunţate de instanţele judecătoreşti ale unei
Părţi Contractante în privinţa cetăţenilor celeilalte Părţi Contractante, concomitent
luând măsuri pentru transmiterea amprentelor digitale existente ale persoanelor
condamnate.
2. Părţile Contractante îşi vor acorda reciproc, la cerere şi gratuit, informaţii vizând antecedentele penale ale persoanelor condamnate anterior de către instanţele
lor de judecată, dacă aceste persoane sunt trase la răspundere penală pe teritoriul
Părţii Contractante solicitante.
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Titlul V
Dispoziţii finale
Articolul 90
Prezentul Tratat este supus ratificării.
Articolul 91
1. Prezentul Tratat va intra în vigoare la expirarea a 30 zile de la data schimbului
instrumentelor de ratificare şi va acţiona pe parcursul a 5 ani din ziua intrării lui în
vigoare.
2. Dacă niciuna dintre Părţile Contractante nu va renunţa la prezentul Tratat în
termen mai mic de şase luni până la expirarea termenului de cinci ani sus indicat,
aplicarea sa se prelungeşte pentru o perioadă nedeterminată şi Tratatul va rămâne în
vigoare până când una dintre Părţile Contractante nu-l va denunţa, cu preîntâmpinarea cu un an înainte.
Articolul 92
Din data intrării în vigoare a prezentului Tratat îşi pierde valoarea Tratatul între
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Cehoslovacă privind acordarea asistenţei juridice în materia civilă, de familie şi căsătorie şi cea penală din 31
august 1957.
Articolul 93
În cazuri în care Convenţia consulară între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă Cehoslovacă din 27 aprilie 1972 conţine trimiteri la
Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă Cehoslovacă privind acordarea asistenţei juridice în materia civilă, de familie şi căsătorie
şi cea penală, după intrarea în vigoare a prezentului Tratat se subânţelege că trimiterile se fac la prezentul Tratat.
Întocmit la Moscova la 12 august 1982 în două exemplare, fiecare în limba rusă
şi cehă, ambele texte având aceeaşi valabilitate.
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42. TRATAT ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI REPUBLICA LITUANIA
CU PRIVIRE LA ASISTENŢA JURIDICĂ ŞI LA RAPORTURILE
JURIDICE ÎN MATERIE CIVILĂ, FAMILIALĂ ŞI PENALĂ
Semnat la: Chişinău, 9 februarie 1993.
Ratificat prin: Hotărârea Parlamentului RM nr. 1487a-XIII din 10.06.93.
În vigoare pentru RM: din 18 februarie 1995.
Republica Moldova şi Republica Lituania,
Acordând o importanţă deosebită dezvoltării colaborării în domeniul asistenţei
juridice în materie civilă, familială şi penală,
Au ajuns la înţelegere în privinţa celor ce urmează:

Partea întâi

Dispoziţii generale
Articolul 1
Ocrotirea juridică
1. Cetăţenii unei Părţi Contractante se bucură pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, în ceea ce priveşte persoanele şi patrimoniul lor, de aceeaşi ocrotire juridică ca şi cetăţenii acestei Părţi Contractante.
2. Cetăţenii unei Părţi Contractante au dreptul să se adreseze liber şi nestingherit instanţelor de judecată, organelor procuraturii, birourilor notariale (numite
în continuare instituţii de justiţie) şi altor instituţii ale altei Părţi Contractante, în
competenţa cărora intră cauzele civile, familiale şi penale, pot să-şi susţină interesele
în faţa acestora, să facă demersuri, să introducă acţiuni şi să înfăptuiască alte acţiuni
procesuale în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii proprii.
3. În procesul ocrotirii juridice cetăţenii unei Părti Contractante beneficiază pe
teritoriul celeilalte Părţi Contractante liber şi nestingherit atât de serviciile avocaţilor
statutului său, cât şi de serviciile avocaţilor celeilalte Părţi Contractante.
Avocaţii unei Părţi Contractante beneficiază pe teritoriul altei Părţi Contractante de aceleaşi drepturi ca şi avocaţii acestei Părţi Contractante şi au dreptul să acorde
liber şi nestingherit asistenţă juridică cetăţenilor altei Părţi Contractante.
4. Dispoziţiile prevăzute la punctele 1)-3) ale prezentului articol se extind şi
asupra persoanelor juridice fondate în conformitate cu legislaţia unei Părţi Contractante.
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Articolul 2
Asistenţa juridică
1. Instituţiile de justiţie ale Părţilor Contractante acordă asistenţă juridică reciprocă în materie civilă, familială şi penală, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Tratat.
2. Instituţiile de justiţie acordă asistenţă juridică şi altor instituţii, din competenţa cărora fac parte cauzele, prevăzute la punctul 1).
3. Alte instituţii, în competenţa cărora intră cauzele prevăzute la punctul 1), expediază cererile de asistenţă juridică prin intermediul instituţiilor de justiţie.
Articolul 3
Volumul asistenţei juridice
Asistenţa juridică cuprinde realizarea acţiunilor procesuale, prevăzute de legislaţia Părţii Contractante solicitate, în special, anchetarea părţilor, acuzaţilor şi inculpaţilor, martorilor, experţilor, organizarea expertizelor, cercetarea, transmiterea probelor materiale, intentarea sau preluarea urmăririi penale şi extrădarea persoanelor
care au comis crime, recunoaşterea şi executarea deciziilor judiciare pe procesele
civile, înmânarea şi expedierea documentelor, prezentarea la cererea altei Părţi a informaţiilor despre antecendentele penale ale acuzaţilor.
Articolul 4
Modul de legătură
La acordarea asistenţei juridice instituţiile Părţilor Contractante comunică între
ele prin intermediul Ministerului Justiţiei şi Procuraturii Republicii Moldova şi a
Ministerului Justiţiei şi Procuraturii Generale a Republicii Lituania.
Articolul 5
Limba folosită
1. Cererea de asistenţă juridică şi actele anexate se redactează în limba de stat a
Părţii solicitante. Această cerere se certifică cu ştampila cu stemă de stat a instituţiei
solicitante şi cu semnătura conducătorului ei (a persoanei competente).
2. La cererea despre acordarea asistenţei juridice şi la actele anexate trebuie anexată traducerea în limba de stat a executorului cererii sau în limbile engleză ori rusă,
acceptate reciproc. Traducerea se certifică de către un interpret oficial, de către notar
ori de către o persoană cu funcţii de răspundere a instituţiei solicitante, precum şi cu
ştampila cu stemă de stat a instituţiei competente, fie de către reprezentanţa diplomatică sau oficiul consular al Părţii Contractante solicitante.
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3. La satisfacerea cererii despre acordarea asistenţei juridice actele se redactează
în limba statului solicitat şi se expediază împreună cu traducerea în limba de stat a
instituţiei solicitante, sau în limbile engleză ori rusă acceptate reciproc. Traducerea
se certifică de către un interpret oficial, de către notar ori de către o persoană cu
funcţii de răspundere a instituţiei solicitate, precum şi cu ştampila cu stemă de stat a
instituţiei competente, fie de către reprezentanţa diplomatică sau oficiul consular al
Părţii contractante solicitate.
Articolul 6
Întocmirea actelor
Actele, expediate de către instituţiile de justiţie şi de către alte instituţii în scopuri de asistenţă juridică, trebuie certificate cu ştampila cu stemă de stat.
Articolul 7
Cererea de asistenţă juridică
În cererea de asistenţă juridică trebuie să fie indicat:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) denumirea instituţiei solicitate;
c) denumirea cauzei în care se solicită asistenţa juridică;
d) numele şi prenumele persoanelor în privinţa cărora se înaintează cererea,
cetăţenia lor, ocupaţia, adresa de reşedinţă sau locul de aflare;
e) numele şi prenumele, adresa reprezentanţilor lor;
f) conţinutul cererii, iar în privinţa cauzelor penale – şi descrierea circumstanţelor în care a fost comisă crima şi incadrarea ei juridică.
Articolul 8
Modul de îndeplinire
1. Pentru îndeplinirea cererii de asistenţă juridică, instituţia de justiţie solicitată
aplică legislaţia statului său. Instituţia de justiţie solicitată poate, la cerere, să aplice
normele procesuale ale Părţii Contractante solicitante, dacă acestea nu contravin legislaţiei statului solicitat.
2. Dacă instituţia de justiţie solicitată nu este competentă să soluţioneze cererea,
ea o va transmite instituţiei de justiţie competente şi va informa despre aceasta instituţia de la care porneşte cererea.
3. În cazul primirii cererii respective, instituţia de justiţie, căreia îi este adresată
cererea, anunţă instituţia de la care porneşte cererea despre timpul şi locul rezolvării
cererii.
4. După îndeplinirea cererii instituţia de justiţie, căreia îi este adresată cererea,
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expediază documentele instituţiei de la care porneşte cererea; în cazul când cererea
n-a putut fi îndeplinită, ea restituie cererea şi aduce la cunoştinţă circumstanţele care
au împedicat îndeplinirea ei.
Articolul 9
Modul de înmânare a actelor
1. Instituţia solicitată înmânează actele în conformitate cu normele statului său,
dacă documentele înmânate sunt redactate în limba lui sau sunt însoţite de traducerea certificată. În cazul, în care actele nu sunt redactate în limba Părţii Contractante
solicitate ori nu sunt însoţite de traducerea certificată, ele se înmânează numai dacă
destinatarul este de acord să le primească.
2. În cererea de înmânare a actelor se indică adresa concretă a destinatarului şi
denumirea actului înmânat. Dacă adresa indicată în cerere nu este completă sau e
redată inexact, instituţia solicitată i-a măsurile necesare în vederea stabilirii adresei
exacte, în conformitate cu legislaţia sa.
Articolul 10
Dovada de înmânare a actelor
Dovada de înmânare a actelor se întocmeşte în conformitate cu regulile în vigoare ale Părţii Contractante solicitate. Dovada va cuprinde locul, data înmânării şi
persoana, căreia i se înmânează actul.
Articolul 11
Înmânarea documentelor şi interogarea cetăţenilor prin intermediul
reprezentanţelor diplomatice şi oficiilor consulare
Părţile Contractante au dreptul să dispună înmânarea de acte şi să supună interogatoriului propriii cetăţeni prin intermediul reprezentanţelor diplomatice sau oficiilor consulare, cu condiţia să nu aplice nici o măsură coercitivă.
Articolul 12
Chemarea peste hotare a persoanelor invitate să participe în
procesele penale şi civile
1. Dacă în timpul anchetei preliminare sau al anchetei judiciare pe teritoriul
uneia din Părţile Contractante apare necesitatea prezenţei personale a persoanei
aflate pe teritoriul altei Părţi Contractante, e necesar a se adresa instituţiei respective
a acestei Părţi cu cererea de înmânare a citaţiei.
2. Citaţia nu poate conţine sancţiuni pentru cazul neprezentării celui chemat.
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3. Persoana care, indiferent de cetăţenie, s-a prezentat benevol la chemare în
instituţia respectivă a altei Părţi Contractante, nu poate fi trasă la răspundere penală
sau administrativă pe teritoriul acestui stat, arestată sau nu poate fi pedepsită pentru
o anumită faptă incriminată, comisă până la trecerea frontierei de stat. Aceste personae nu pot fi, de asemenea, trase la răspundere penală sau administrativă, arestate
sau pedepsite în legătură cu mărturiile sau cu concluziile experţilor ori în legătură cu
faptele incriminate ce constituie obiectul dezbaterilor judiciare.
4. De asemenea privilegii persoana nu beneficiază dacă ea, în timp de 10 zile de
la momentul înştiinţării ei despre faptul că prezenţa ei nu mai este necesară, nu va
părăsi teritoriul Părţii Contractante solicitante. În acest termen nu e inclus timpul pe
parcursul căruia persoana nu a putut părăsi teritoriul Părţii Contractante solicitante
din motive ce nu au depins de voinţa ei.
5. Victimele, martorii şi experţii ce se prezintă la chemare pe teritoriul altei Părţi
Contractante au dreptul la recuperarea cheltuielilor de călătorie şi aflare peste graniţă, precum şi la recuperarea salariului neprimit pentru zilele lipsă; experţii, pe lângă
aceasta, au dreptul la recuperarea onorariului pentru efectuarea expertizei. În chemare trebuie să fie indicat la ce tipuri de plată are dreptul persoana; la demersul lor,
Partea Contractantă, de la care vine chemarea, plăteşte un avans pentru acoperirea
cheltuielilor respective.
Articolul 13
Valabilitatea actelor
1. Actele care au fost întocmite sau certificate de către instanţa de judecată sau
de o persoană oficială (notar, interpret oficial, expert etc.) de pe teritoriul unei Părţi
Contractante, în limitele competenţei lor, în forma stabilită şi prevăzute cu sigiliul
cu stemă de stat, sunt valabile şi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo
altă legalizare.
2. Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante sunt recunoscute ca oficiale
au, pe teritoriul altei Părţi Contractante, aceeaşi forţă probantă.
Articolul 14
Cheltuieli legate de acordarea asistenţei juridice
1. Partea Contractantă, căreia îi este adresată cererea, nu va pretinde restituirea
cheltuielilor ocazionate de acordarea asistenţei juridice. Părţile Contractante suportă
singure toate cheltuielile ocazionate de acordarea asistenţei juridice pe teritoriul lor.
2. Instituţia de justiţie, căreia îi este adresată cererea, comunică instituţiei, de
la care porneşte cererea, cuantumul cheltuielilor făcute. Dacă instituţia, de la care
porneşte cererea, va percepe aceste cheltuieli de la persoana obligată să le plătească,
sumele încasate rămân în folosul Părţii Contractante, a cărei instituţie le-a perceput.

601

Capitolul III. TRATATE BILATERALE

Articolul 15
Transmiterea informaţiei
Ministerul Justiţiei şi Procuratura Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei şi
Procuratura Generală a Republicii Lituania transmit, la cerere, informaţii despre legislaţia în vigoare sau cea care a acţionat în statele lor şi despre modul aplicării ei în
instituţiile de justiţie.
Articolul 16
Asistenţa juridică gratuită
Cetăţenilor unei Părţi Contractante, în instanţele de judecată şi în alte instituţii
ale altei Părţi Contractante, li se acordă asistenţă juridică gratuită şi se asigură procedura judiciară în aceeaşi bază şi cu aceleaşi înlesniri, ca şi cetăţenilor proprii.
Articolul 17
Transmiterea documentelor
1. Părţile Contractante se obligă să transmită una alteia, la cerere, pe cale diplomatică, fără plată şi fără traducere, certificate de stare civilă şi alte acte (de studii,
activitate de muncă etc.), care se referă la drepturile personale şi interesele patrimoniale ale cetăţenilor altei Părţi Contractante.
2. Părţile Contractante se obligă, în raport cu cetăţenii săi sau cu persoanele cu
viză de reşedinţă permanentă pe teritoriile lor şi care solicită dreptul de a locui pe
teritoriul altei Părţi Contractante, la cerere, să prezinte date despte antecendentele
penale ale acestor persoane, desfăşurarea în privinţa lor a procedurii judiciare, despre recunoaşterea alcoolicilor cronici, narcomanilor sau alienaţilor mintali.

Partea a doua
Dispoziţii speciale

Capitolul I
Asistenţa juridică şi raporturile juridice în cauzele civile şi familiale
Articolul 18
Scutirea de cheltuielile de judecată
Cetăţenii unei Părţi Contractante sunt scutiţi, pe teritoriul alte Părţi Contractante, de achitarea cheltuielilor de judecată pe aceeaşi bază şi în acelaşi volum ca şi
cetăţenii statului dat.
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Articolul 19
Eliberarea actelor despre starea personală, familială şi patrimonială
1. Actul despre starea personală, familială şi patrimonială, necesar pentru obţinerea permisiunii de scutire de plată a cheltuielilor de judecată, se eliberează de
către instituţia competentă a Părţii Contractante, pe teritoriul căreia reclamantul are
domiciliu sau reşedinţă.
2. Dacă reclamantul nu domiciliază sau nu are viză de reşedinţă pe teritoriul
Părţii Contractante, probant este documentul eliberat sau certificat de reprezentanţa
diplomatică sau oficiul consular al statului său.
3. Instanţa de judecată care a emis hotărârea despre scutirea de plată a cheltuielilor de judecată poate apela la instituţia, care a eliberat actul, pentru explicaţii
suplimentare.
Articolul 20
Compentenţa instanţelor de judecată
1. Dacă prezentul Tratat nu stabileşte altceva, instanţele de judecată ale Părţilor
Contractante sunt competente să examineze cauze civile şi familiale, dacă reclamantul domiciliază pe teritoriul ei. În privinţa acţiunilor faţă de persoanele juridice, ele
sunt competente dacă pe teritoriul Părţii date se află organul de conducere, reprezentanţa sau filiala persoanei juridice.
2. Instanţele de judecată ale Părţilor Contractante examinează cauzele şi în alte
situaţii, dacă în această privinţă există acordul scris al părţilor. Dacă există o asemenea înţelegere, instanţa de judecată întrerupe procedura iniţială la cererea reclamantului, dacă o asemenea cerere este făcută până la prezentarea dezacordului faţă
de cauză. Competenţa absolută a instanţelor de judecată nu poate fi modificată prin
înţelegerea părţilor.
3. În cazul intentării procesului în privinţa cauzei dintre aceleaşi părţi, asupra
aceluiaşi obiect şi în acelaşi temei în instanţele de judecată ale ambelor Părţi Contractante, competente în conformitate cu prezentul Tratat, instanţa de judecată, care
a intentat cauza mai târziu, suspendă procedura.
Articolul 21
Capacitatea juridică şi capacitatea de exerciţiu
1. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice se stabileşte de către legislaţia Părţii
Contractante, al cărei cetăţean este persoana dată.
2. Capacitatea juridică a persoanei juridice se stabileşte conform legislaţiei Părţii
Contractante, pe al cărei teritoriu este fondată.
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Articolul 22
Declararea capacităţii de exerciţiu limitate sau a incapacităţii totale
1. La declararea persoanei limitată în capacitate de exerciţiu sau lipsită de capacitate se aplică legislaţia şi sunt competente instituţiile Părţii Contractante al cărei
cetăţean este persoana dată.
2. Dacă instituţia uneia din Părţile Contractante va stabili, că există motive pentru limitarea capacităţii de exerciţiu sau pentru recunoaşterea lipsei de capacitate
totală a cetăţeanului altei Părţi Contractante domiciliat în acest stat, ea va comunica despre aceasta instituţiei respective a altei Părţi Contractante. Dacă instituţia
anunţată în acest mod va declara că ea acordă dreptul de îndeplinire în continuare
a cauzei instituţiei de la domiciliul sau reşedinţa persoanei date sau nu va da nici un
răspuns timp de trei luni, instituţia de la domiciliul sau de la reşedinţa persoanei
poate continua acţiunea privind declararea capacităţii de exerciţiu limitate sau a incapacităţii totale, în conformitate cu legislaţia statului său, dacă aceasta este prevăzută de legislaţia Părţii Contractante, al cărei cetăţean este persoana în cauză. Decizia
despre limitarea capacităţii de exerciţiu sau recunoaşterea incapacităţii totale trebuie
expediată instituţiei respective a altei Părţi Contractante.
3. Dispoziţiile punctelor 1) şi 2) ale prezentului articol se aplică şi la anularea
limitării capacităţii de exerciţiu sau a incapacităţii totale.
Articolul 23
În cazurile ce nu suportă amânare instituţia de la domiciliul sau reşedinţa persoanei, ce urmează a fi limitată de capacitate de exerciţiu şi care este cetăţean al altei
Părţi Contractante, poate ea însăşi să întreprindă măsurile necesare pentru apărarea
acestei persoane şi a patrimoniului ei. Dispoziţiile adoptate în legătură cu măsurile
date trebuie expediate instituţiei respective a Părţii Contractante, al cărei cetăţean
este persoana dată; aceste dispoziţii se anulează, dacă instituţia acestei Părţi Contractante va hotărî altfel.
Articolul 24
Recunoaşterea absenţei fără veste, declararea morţii şi stabilirea faptului morţii
1. În acţiunile de recunoaştere a absenţei fără veste şi declararea morţii sau de
stabilire a faptului morţii sunt competente instituţiile acelei Părţi Contractante, cetăţeanul căreia a fost persoana în timpul când ea, după ultimele informaţii, era în viaţă.
2. Instituţiile unei Părţi Contractante pot declara cetăţeanul altei Părţi Contractante absent fără veste sau mort, precum şi să stabilească faptul morţii la cererea
persoanelor care domiciliază pe teritoriul acestuia, dacă drepturile şi interesele lor se
bazează pe legislaţia Părţii Contractante respective.
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3. În cazurile, prevăzute de punctele 1) şi 2) ale prezentului articol, instituţiile
Părţilor Contractante aplică legislaţia statului său.
Articolul 25
Încheierea căsătoriei
1. Condiţiile de fond ale încheierii căsătoriei sunt determinate, pentru fiecare
dintre viitorii soţi, de legislaţia Părţii Contractante, ai cărei cetăţeni ei sunt. În afară
de aceasta, trebuie respectate cerinţele legislaţiei Părţii Contractante, pe teritoriul
căreia se încheie căsătoria, în ce priveşte restricţiile de încheiere a căsătoriei.
2. Forma încheierii căsătoriei este determinată de legislaţia Părţii Contractante,
pe al cărei teritoriu se încheie căsătoria.
Articolul 26
Raporturile juridice personale şi patrimoniale ale soţilor
1. Raporturile juridice personale şi patrimoniale ale soţilor sunt determinate de
legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia au domicilu comun.
2. Dacă unul dintre soţi locuieşte pe teritoriul unei Părţi Contractante, iar altul
– pe teritoriul altei Părţi Contractante şi ambii au una şi aceeaşi cetăţenie, raporturile lor juridice personale şi patrimoniale sunt determinate de legislaţia acelei Părţi
Contractante ai cărei cetăţeni ei sunt.
3. Dacă unul dintre soţi este cetăţean al unei Părţi Contractante, iar celălalt soţ
are cetăţenia celeilalte Părţi Contractante şi unul din ei locuieşte pe teritoriul uneia,
iar al doilea – pe teritoriul altei Părţi Contractante, raporturile juridice personale şi
patrimoniale sunt determinate de legislaţia Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu
ei îşi au ori şi-au avut ultimul domiciliu comun.
4. Dacă persoanele indicate în punctul 3) al prezentului articol n-au avut domiciliu comun pe teritoriile Părţilor Contractante, se aplică legislaţia Părţii Contractante, a cărei instituţie examinează cauza.
5. Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică la raporturile juridice patrimoniale ale soţilor în raport cu bunurile imobile.
Articolul 27
Divorţul şi declararea nulităţii căsătoriei
1. În cazul acţiunilor de divorţ se aplică legislaţia şi sunt competente instituţiile
Părţii Contractante ai cărei cetăţeni au fost soţii la momentul depunerii cererii. Dacă
soţii au domiciliu pe teritoriul altei Părţi Contractante, sunt competente, de asemenea, instituţiile acestei Părţi Contractante.
2. Dacă la momentul depunerii cererii de divorţ unul dintre soţi este cetăţean al
unei Părţi Contractante, iar al doilea este cetăţean al altei Părţi Contractante şi unul
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dintre ei locuieşte pe teritoriul unei, iar al doilea – pe teritoriul altei Părţi Contractante, sunt competente instituţiile ambelor Părţi Contractante. În asemenea cazuri
este aplicabilă legislaţia statului său.
3. Pentru constatarea nulităţii şi pentru anularea unei căsătorii se aplică legislaţia
Părţii Contractante care, conform articolului 25, se aplică la încheierea căsătoriei. În
asemenea cazuri competenţa instanţelor de judecată se stabileşte, respectiv, în baza
punctelor 1) şi 2) ale prezentului articol.

Raporturile juridice dintre părinţi şi copii
Articolul 28
Cazurile privind stabilirea şi contestarea filiaţiei se soluţionează potrivit legislaţiei Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul prin naştere.
Articolul 29
1. Raporturile juridice dintre părinţi şi copii se stabilesc de legislaţia acelei Părţi
Contractante, pe teritoriul căreia ei au domiciliu comun.
2. Dacă domiciliul unuia dintre părinţi şi copii se află pe teritoriul altei Părţi
Contractante, raporturile juridice dintre ei se stabilesc de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul.
Articolul 30
Raporturile juridice dintre copilul născut în afara căsătoriei şi mama, şi tatăl săi
se stabilesc de legislaţia Părţii Contractante, al cărei cetăţean este copilul.
Articolul 31
Pentru formularea deciziilor privind raporturile juridice indicate în articolele
28-30 sunt competente instanţele de judecată ale Părţii Contractante, legile căreia
trebuie aplicate în asemenea cazuri.
Dacă reclamantul şi reclamatul domiciliază pe teritoriul aceleiaşi Părţi Contractante, competenţa soluţionării cauzelor prevăzute în articolele 28 şi 30 aparţine şi
instanţelor de judecată ale aceleiaşi Părţi.

Înfierea
Articolul 32
1. Înfierea este determinată de legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia
înfietorul are domiciliu stabil sau al cărei cetăţean este.
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2. Când copilul este înfiat de soţi, dintre care unul are cetăţenia unei Părţi Contractante, iar celălalt are cetăţenia celeilalte Părţi Contractante, înfierea este determinată de legislaţia ambelor Părţi Contractante.
3. Dacă copilul este cetăţean al unei Părţi Contractante, iar înfietorul – al altei
Părţi Contractante, pentru înfierea sau desfacerea acesteia trebuie obţinut consimţământul copilului, dacă aceasta este cerut de legea Părţii Contractante, al cărei cetăţean este, reprezentantului lui şi a instituţiei competente ale acestei Părţi Contractante.
Articolul 33
1. Pentru procedura înfierii sunt competente instituţiile Părţii Contractante pe
teritoriul căreia înfietorul are domiciliu stabil sau al cărei cetăţean este.
2. În cazul, prevăzut de punctul 2) al articolului 32, competenţa aparţine instituţiei Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu ambii soţi domiciliază ori au avut
ultimul domiciliu comun sau reşedinţă.

Tutela şi curatela
Articolul 34
1. Pentru instituirea tutelei şi curatelei se aplică legislaţia Părţii Contractante şi
este competentă instituţia de tutelă şi curatelă a Părţii Contractante, al cărei cetăţean
este persoana tutelată sau care se află sub curatelă.
2. Raporturile juridice între tutore sau curator şi persoana asupra căreia s-a instituit tutela sau curatela sunt determinate de legislaţia Părţii Contractante, a cărei
instituţie de tutelă sau curatelă l-a numit pe tutore sau curator.
Articolul 35
1. În cazul în care urmează să se instituie tutela sau curatela pentru ocrotirea
intereselor persoanei tutelate sau celei care se află sub curatelă al cărei domiciliu, reşedinţă ori bunuri se află pe teritoriul altei Părţi Contractante, instituţia de tutelă şi
curatelă a acestei Părţi Contractante înştiinţează de îndată instituţia de tutelă şi curatelă a celeilalte Părţi Contractante competentă, conform punctului 1) al articolului 34.
2. În cazuri urgente instituţia de tutelă şi curatelă a altei Părţi Contractante ia
măsuri necesare, înştiinţând neîntârziat despre aceasta instituţia de tutelă şi curatelă
competentă, conform punctului 1) al articolului 34. Măsurile adoptate rămân valabile până când această instituţie nu va lua o altă decizie.
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Articolul 36
1. Instituţia de tutelă şi curatelă, competentă conform punctului 1) al articolului
34, poate transmite competenţa privind tutela sau curatela instituţiilor respective ale
celeilalte Părţi Contractante, dacă persoana asupra căreia s-a instituit tutela sau curatela îşi are domiciliul sau reşedinţa ori averea pe teritoriul acestui stat. Transmiterea
este valabilă atunci când instituţia solicitată acceptă preluarea acestei competenţe şi
informează despre aceasta instituţia solicitată.
2. Instituţia care, potrivit punctului 1) al prezentului articol, a acceptat preluarea
competenţei privind tutela sau curatela îşi îndeplineşte atribuţiile, în conformitate
cu legislaţia statului său. Ea, însă, nu are dreptul să adopte hotărâri în legătură cu
statutul personal al persoanei asupra căreia s-a instituit tutelă sau curatelă, dar poate
da permisiunea de încheiere a căsătoriei, necesară conform legislaţiei Părţii Contractante al cărei cetăţean este această persoană.

Raporturile juridice patrimoniale
Articolul 37
Dreptul la proprietate
1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile se stabileşte potrivit legislaţiei Părţii Contractante, pe teritoriul căreia se află bunurile imobile.
2. Dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, ce urmează a fi trecute
în registrele de stat, se stabileşte de legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia
se află instituţia, care a înregistrat mijlocul de transport.
3. Apariţia şi stingerea dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra
patrimoniului se stabileşte de legislaţia Părţii, pe teritoriul căreia se aflau bunurile
la momentul când a avut loc acţiunea sau altă circumstanţă, ce a servit drept bază
pentru apariţia sau stingerea dreptului de proprietate. Apariţia şi stingerea dreptului
de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor, ce constituie obiectul tranzacţiei, se stabileşte de legislaţia ce acţionează pe teritoriul încheierii transzacţiei, dacă
părţile nu au convenit în alt mod.
Articolul 38
Forma tranzacţiei
1. Forma tranzacţiei se stabileşte potrivit legislaţiei ce acţionează pe teritoriul
unde ea a fost încheiată.
2. Forma tranzacţiei în privinţa bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor se
stabileşte de legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia se află aceste bunuri.
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Articolul 39
Repararea prejudiciului
1. Angajamentul cu privire la repararea prejudiciului, în afară de acţiunile legale
ce reies din contracte, se determină de legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia s-a produs acţiunea sau altă circumstanţă, ce a servit drept motiv pentru cererea
de reparare a prejudiciului.
2. Dacă cauzatorul de prejudiciu şi păgubaşul sunt cetăţeni ai uneia şi aceleiaşi
Părţi Contractante, se aplică legislaţia Părţii Contractante, în instanţa de judecată a
căreia a fost înaintată cererea.
3. Pentru cauzele, prevăzute în punctele 1) şi 2) ale prezentului articol, este
competentă instanţa de judecată a Părţii Contractante, pe teritoriul căreia a avut
loc acţiunea sau circumstanţa, ce a servit drept bază pentru cererea de reparare a
prejudiciului. Păgubaşul poate să înainteze cererea şi în instanţa de judecată a Părţii
Contractante pe teritoriul căreia domiciliază reclamatul.

Succesiuni
Articolul 40
Principiul egalităţii
Cetăţenii unei Părţi Contractante sunt egali cu cetăţenii celeilalte Părţi Contractante, ce locuiesc pe teritoriul ei, în ce priveşte capacitatea de a întocmi sau revoca un
testament cu privire la bunurile, care se găsesc pe teritoriul altei Părţi Contractante
ori la drepturile, ce urmează a fi realizate, precum şi în ce priveşte capacitatea de a
dobândi prin moştenire astfel de bunuri şi drepturi. Bunurile şi drepturile se transmit acestora în condiţiile stabilite pentru cetăţenii proprii.
Articolul 41
Dreptul de succesiune
1. Dreptul de succesiune asupra bunurilor mobile este determinat de legislaţia
Părţii Contractante, pe teritoriul căreia testatorul avea ultimul domiciliu stabil.
2. Dreptul de succesiune asupra bunurilor imobile este determinat de legislaţia
Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu se află aceste bunuri.
Articolul 42
Dreptul de succesiune al statului
În cazul în care moştenitor este statul, conform legislaţiei Părţii Contractante,
după care se determină dreptul succesoral, bunurile revin statului, al cărui cetăţean
era testatorul la data morţii sale, iar bunurile imobile trec în proprietatea statului, pe
al cărui teritoriu se află aceste bunuri.
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Articolul 43
Forma testamentului
Forma întocmirii unui testament este acea prevăzută de legile Părţii Contractante, al cărei cetăţean a fost testatorul la data întocmirii testamentului. Este suficientă
şi respectarea legislaţiei Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu a fost întocmit testamentul. Dispoziţia dată e valabilă şi pentru revocarea testamentului.
Articolul 44
Competenţa pe cauzele cu privire la succesiune
1. Procedura pe cauzele cu privire la succesiunea bunurilor mobile, cu excepţia
cazurilor prevăzute de punctul 2) al prezentului articol, ţine de competenţa instituţiei Părţii Contractante, pe teritoriul căreia testatorul domicilia la data morţii sale.
2. Dacă toate bunurile mobile succesorale rămase de la cetăţeanul uneia dintre
Părţile Contractante, în care testatorul nu a domiciliat stabil, la cererea moştenitorului sau legatarului, dacă toţi moştenitorii sunt de acord, competenţa revine instituţiilor acestei Părţi Contractante.
3. Procedura succesorală privind bunurile imobile este de competenţa instituţiilor Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu se află bunurile.
4. Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru litigiile succesorale.
Articolul 45
Măsurile de conservare a bunurilor succesorale
1. Instituţiile unei Părţi Contractante, pe al cărei teritoriu se află bunurile succesorale, lăsate de cetăţeanul altei Părţi Contractante, iau măsuri de conservare a
acestor bunuri, în conformitate cu legislaţia proprie.
2. Instituţiile responsabile pentru luarea măsurilor de conservare a succesiunii,
după moartea cetăţeanului altei Părţi Contractante, sunt obligate să informeze fără întârziere instituţia consulară a celeilalte Părţi Contractante despre moartea testatorului
– cetăţean al acestui stat şi despre persoanele, care şi-au declarat dreptul de succesori,
despre domiciliul acestora, despre testament, în caz că există, despre masa succesorală
şi valoarea succesiunii, precum şi despre măsurile de conservare a succesiunii.
3. Bunurile succesorale mobile şi actele celui decedat sunt transmise reprezentanţei diplomatice sau oficiului consular, la cererea acestora.
Articolul 46
Reprezentanţa diplomatică sau oficiul consular al unei Părţi Contractante are
dreptul să reprezinte fără procură interesele succesorale ale cetăţenilor săi în faţa
instituţiilor celeilalte Părţi Contractante, dacă aceştia lipsesc sau din diferite motive
nu-şi pot apăra drepturile şi interesele sale şi n-au desemnat un împuternicit.
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Articolul 47
Dacă cetăţeanul unei Părţi Contractante a decedat în timpul călătoriei pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, unde nu a avut domiciliu stabil, bunurile care le-a
avut asupra sa se pun, însoţite de un inventar, la dispoziţia reprezentanţei diplomatice sau oficiului consular al Părţii Contractante, al cărei cetăţean era defucntul.
Articolul 48
1. În cazurile prevăzute de articolul 46 al prezentului Tratat, instituţia de competenţa căreia este procedura succesorală dispune transmiterea bunurilor succesorale
instituţiei diplomatice sau consulare.
2. Aceste bunuri pot fi transmise moştenitorilor, după ce:
a) au fost rambursaţi sau asiguraţi toţi creditorii ce şi-au exprimat pretenţiile în
termenul stabilit de legislaţia Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu se află
bunurile succesorale;
b) toate taxele succesorale şi cheltuielile legate de moştenire au fost plătite sau
asigurate;
c) instituţiile competente au dat cuvenită aprobare pentru exportul bunurilor
succesorale.
3. Transferarea sumelor de bani se efectuează în conformitate cu legislaţia în
vigoare a Părţilor Contractante.

Recunoaşterea şi executarea hotărârilor
Articolul 49
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor în cauzele civile, familiale,
precum şi în cauzele penale cât priveşte repararea prejudiciului
Fiecare Parte Contractantă va recunoaşte şi va încuviinţa să execute pe teritoriul
său hotărârile judiciare definitive, pronunţate în cauzele civile şi familiale, precum şi
în cauzele penale cât priveşte repararea prejudiciului, cauzat de infracţiune.
Pe teritoriul Părţilor Contractante vor fi, de asemenea, recunoscute fără o procedură specială hotărârile organelor de tutelă şi curatelă, instituţiilor de stare civilă şi
ale altor instituţii pe cauzele civile şi familiale, ce nu necesită executare.
Articolul 50
Examinarea cererilor de încuviinţare a executării deciziilor
1. Examinarea cererii de încuviinţare a executării deciziilor este de competenţa
instanţelor de judecată ale Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu urmează a avea
loc executarea.
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2. Cererea de încuviinţare a executării se depune în instanţa de judecată, care a
pronunţat hotărârea în prima instanţă. Cererea depusă la instanţa de judecată, care
a pronunţat hotărârea în prima instanţă, va fi transmisă la instanţa de judecată competentă să pronunţe hotărârea.
3. Rechizitele cererii sunt stabilite de legislaţia Părţii Contractante, pe al cărei
teritoriu urmează să aibă loc executarea.
4. La cerere se va anexa traducerea certificată, în conformitate cu punctul 2) al
articolului 5 al prezentului Tratat.
Articolul 51
La cererea de încuviinţare a executării se va anexa:
a) copia legalizată a hotărârii cu atestarea făcută de instanţa de judecată, că
aceasta este definitivă şi succeptibilă de executare dacă aceasta nu rezultă din însăşi
textul hotărârii, precum şi o adeverinţă cu privire la executare, dacă executarea a
avut loc pe teritoriul Părţii Contractante;
b) adeverinţă prin care se va confirma, că reclamantului care nu a participat la
proces i s-a înmânat la timp şi în forma cuvenită măcar o dată citaţia de chemare în
instanţa de judecată;
c) traducerile certificate ale documentelor, indicate în punctele 1) şi 2) ale prezentului articol.
Articolul 52
Pentru a clarifica anumite aspecte în instanţa de judecată care încuviinţează executarea poate cere persoanei, care solicită executarea explicaţii, precum şi să audieze
debitorul asupra esenţei demersului, iar în caz de necesitate poate cere explicaţii instanţei de judecată, care a pronunţat hotărârea.
Articolul 53
Modul de executare a hotărârilor
Modul de executare se va reglementa de legislaţia Părţii Contractante, pe al cărei
teritoriu urmează să aibă loc executarea.
Articolul 54
La stabilirea şi încasarea cheltuielilor de judecată, legate de executare, se va aplica legislaţia Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu urmează să aibă loc executarea.
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Articolul 55
Refuzarea recunoaşterii şi executării hotărârilor judiciare
Hotărârile judiciare nu sunt recunoscute sau executate, dacă:
a) persoana, care a depus cerere, sau reclamantul în cauză nu a participat la proces, din motiv că acestora nu le-au fost înmânate la timp şi în forma cuvenită citaţia
de chemare în instanţa de judecată;
b) pe acelaşi litigiu de drept, între aceleaşi părţi s-a pronunţat în prealabil o hotărâre definitivă sau se află în curs de judecată o acţiune intentată anterior pe teritoriul
Părţii Contractante unde urmează să se recunoască ori să se încuviinţeze executarea
hotărârii;
c) conform dispoziţiilor prezentului Tratat, iar în cazurile neprevăzute de prezentul Tratat, conform legislaţiei Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu urmează
să se recunoască şi să se execute hotărârea, cauza este de competenţa exclusivă a
instituţiilor proprii.
Articolul 56
Dispoziţiile articolelor 49-55 ale prezentului Tratat referitoare la hotărârile judiciare se vor aplica şi asupra tranzacţiei de înţelegere, aprobate de instanţa de judecată.
Articolul 57
Transmiterea bunurilor şi transferul sumelor de bani
Transmiterea bunurilor şi transferul sumelor de bani, obţinute prin executare,
se efectuează cu respectarea legislaţiei Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu se
execută decizia.

Capitolul doi
Asistenţa juridică în cauzele penale
Urmărirea penală
Articolul 58
Obligaţia de pornire sau de preluare a urmăririi penale
1. Fiecare Parte Contractantă se obligă, la cererea celeilalte Părţi Contractante,
să pornească sau să preia, în conformitate cu legislaţia sa, urmărirea penală împotriva cetăţenilor săi, suspectaţi de comiterea infracţiunilor pe teritoriul celeilalte Părţi
Contractante.
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2. Cererile de urmărire penală, depuse în termenul stabilit de către persoanele
vătămate în conformitate cu legile unei Părţi Contractante în instituţiile ei competente, sunt valabile şi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 59
Cererea de pornire sau preluare a urmăririi penale
1. Cererea de pornire sau preluare a urmăririi penale se formulează în scris şi
trebuie să cuprindă:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) descrierea faptelor, în legătură cu care este formulată cererea de pornire sau
preluare a urmăririi penale;
c) indicarea cât mai exactă a timpului şi locului comiterii infracţiunii;
d) textul legii Părţii Contractante solicitante în care fapta este prevăzută ca infracţiune;
e) numele şi prenumele persoanei învinuite, datele privind cetăţenia acesteia,
domiciliul sau reşedinţa şi alte date personale, precum şi, în funcţie de posibilităţi, semnalmentele persoanei, fotografia şi amprentele digitale;
f) datele disponibile privind prejudiciul material cauzat.
La cerere se anexează cererea reclamantului în cauza penală, pornită la cererea
păgubaşului, şi cererea de reparare a prejudiciului material, dacă există, precum şi
materialele cercetării prealabile şi probele, de care dispune Partea Contractantă solicitantă. La transmiterea obiectelor, ce constituie instrumentul infracţiunii sau provin
din infracţiune, se vor lua în consideraţie dispoziţiile punctului 3) al articolului 72.
2. Dacă la momentul înaintării cererii de pornire sau de preluare a urmăririi penale, conform punctului 1) al articolului 58, persoana se află în stare de arest pe teritoriul Părţii Contractante, care a înaintat cererea de pornire sau preluare a urmăririi,
ea este adusă pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante. Escortarea persoanei aflate în
stare de arest pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante este sancţionată de persoana
cu funcţie de răspundere, care supraveghează cercetarea cauzei. Extrădarea acestei
persoane se efectuează aplicând punctul 1) al articolului 70 al prezentului Tratat.

Extrădarea
Articolul 60
Infracţiunile ce atrag după sine extrădarea
1. Părţile Contractante se obligă să-şi extrădeze reciproc, în conformitate cu
prevederile prezentului Tratat, la cerere, în vederea tragerii la răspundere penală sau
pentru executarea pedepsei persoanele care se găsesc pe teritoriul uneia dintre Părţile Contractante.
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2. Extrădarea se admite pentru acţiunile, care, în conformitate cu legislaţia ambelor Părţi Contractante, sunt prevăzute ca infracţiuni şi care sunt sancţionate cu o
pedeapsă de privaţiune de libertate mai mare de un an sau cu o pedeapsă mai aspră.
Extrădarea în vederea executării pedepsei se admite numai dacă pedeapsa de privaţiune de libertate este mai mare de şase luni sau o pedeapsă mai aspră.
Articolul 61
Refuzarea extrădării
Extrădarea nu se admite, dacă:
a) persoana, nominalizată în cererea de extrădare, este cetăţean al Părţii Contractante solicitate sau dacă această Parte i-a acordat persoanei drept de azil;
b) în conformitate cu legislaţia ambelor Părţi Contractante, urmărirea penală se
pune în mişcare numai la plângerea persoanei vătămate;
c) în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante solicitate, la momentul primirii cererii urmărirea penală nu poate fi pusă în mişcare sau sentinţa nu poate fi
executată ca urmare a expirării termenului de prescripţie sau pentru alt temei legal;
d) faţă de persoana a cărei extrădare se cere s-a pronunţat o hotărâre definitivă
ori a fost încetată procedura pentru aceeaşi faptă de către Partea Contractantă solicitată.
Extrădarea nu se admite, dacă infracţiunea, pentru care se cere extrădarea, a fost
săvârşită pe teritoriul Părţii Contractante solicitate.
În caz de refuz a extrădării, Partea solicitată va comunica Părţii solicitante temeiurile refuzului.
Articolul 62
Amânarea extrădării
Dacă persoana, a cărei extrădare se cere, este trasă la răspundere penală sau execută pe teritoriul Părţii Contractante solicitate pedeapsa pentru o altă infracţiune,
extrădarea poate fi amânată până la terminarea urmăririi penale, ispăşirea pedepsei
sau eliberarea în baza oricărui alt temei legal.
Articolul 63
Extrădarea pe un termen
În cazul în care amânarea extrădării, prevăzută de articolul 62, ar atrage după
sine expirarea termenului de prescripţie al urmăririi penale sau ar crea dificultăţi
pentru stabilirea faptelor, la o cerere întemeiată se admite extrădarea temporară, cu
condiţia ca persoana extrădată să fie înapoiată imediat după efectuarea acţiunilor
procesuale, pentru care a fost extrădată, dar nu mai târziu de trei luni de la data
extrădării.

615

Capitolul III. TRATATE BILATERALE

Articolul 64
Extrădarea la cererea mai multor state
Dacă extrădarea aceleiaşi persoane este cerută de mai multe state, Partea Contractantă solicitată hotărăşte cărui stat va face extrădarea, luând în consideraţie gravitatea infracţiunilor şi data primirii cererilor de extrădare.
Articolul 65
Limitele urmăririi penale a persoanei extrădate
1. Fără acordul Părţii Contractante solicitate persoana extrădată nu poate fi trasă la răspundere penală şi nici supusă pedepsei pentru o altă infracţiune decât acea
pentru care s-a obţinut extrădarea.
2. Ea nu poate fi extrădată unui stat terţ fără acordul Părţii Contractante solicitate.
3. Acordul Părţii Contractante solicitate nu este necesar, dacă persoana extrădată continuă să rămână pe teritoriul Părţii Contractante solicitante mai mult de 10
zile de la sfârşitul urmăririi penale, de la terminarea executării pedepsei sau de la
punerea în libertate pe un temei legal, ori dacă ulterior se reîntoarce acolo de bună
voie. În acest termen nu se include perioada în care persoana extrădată, din motive
independente de voinţa sa, a fost împiedicată să părăsească teritoriul statului Părţii
Contractante solicitante.
Articolul 66
Cererea de extrădare
1. Cererea de extrădare va conţine:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) textul legii Părţii Contractante solicitante în care fapta este prevăzută ca infracţiune;
c) numele şi prenumele persoanei, care se cere să fie extrădată, datele privind
cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa, alte date personale, precum şi, în funcţie de posibilităţi, semnalmentele, fotografia şi amprentele digitale;
d) datele disponibile privind prejudiciul material cauzat.
2) La cererea de extrădare în vederea urmăririi penale se anexează copia certificată a hotărârii de arestare cu indicarea împrejurărilor în care a fost săvârşită fapta.
La cererea de extrădare pentru executarea pedepsei se anexează copia certificată
a sentinţei definitive şi textul legii penale, în baza căreia persoana a fost condamnată.
Dacă persoana şi-a executat partial pedeapsa, se comunică şi aceste date.
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Articolul 67
Arestarea în vederea extrădării
După primirea cererii de extrădare Partea Contractantă solicitată va lua neîntârziat măsuri pentru arestarea persoanei, a cărei extrădare se cere, cu excepţia cazurilor, în care extrădarea nu se admite în conformitate cu dispoziţiile prezentului Tratat.
Articolul 68
Informaţii suplimentare
1. Dacă cererea de extrădare nu conţine toate datele necesare, prevăzute de articolul 66, Partea Contractantă solicitată poate cere informaţii suplimentare. Partea
Contractantă solicitantă va transmite datele suplimentare în termen de o lună. Acest
termen va putea fi prelunjit cu 15 zile, dacă există motive temeinice.
2. Dacă Partea Contractantă solicitantă nu va prezenta informaţiile suplimentare în termenul stabilit, Partea Contractantă solicitată poate să pună în libertate
persoana, care a fost arestată, conform articolului 67.
Articolul 69
Arestarea sau reţinerea până la primirea cererii de extrădare
1. În cazuri exepţionale arestarea unei persoane poate avea loc şi înainte de primirea cererii de extrădare, prevăzută în articolul 66, dacă s-a primit o cerere în acest
sens de la Partea Contractantă solicitantă. La demers se anexează copia deciziei de
arestare sau a hotărârii definitive, pronunţate împotriva acestei persoane. În demers
se va indica, că cererea de extrădare va fi trimisă de îndată.
Cererea şi actele se vor transmite prin orice mijloc, ce ar asigura transmiterea
tuturor rechizitelor (fax etc.).
2. Arestarea persoanei poate avea loc şi fără primirea cererii de extrădare, prevăzută la punctul 1) al prezentului articol, dacă există dovezi suficiente, că ea a comis
pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante o infracţiune, ce implică extrădarea.
3. Despre arestarea sau reţinerea făcută conform punctelor 1) sau 2), sau despre
cauzele, din care cererea indicată la punctul 1) al prezentului articol n-a fost admisă,
va fi înştiinţată imediat cealaltă Parte Contractantă.
4. Persoana, arestată conform punctului 1) al prezentului articol, trebuie să fie
eliberată, dacă în timp de 15 zile de la data primirii cererii de arestare nu va fi primită
cererea de extrădare a celeilalte Părţi Contractante. Acest termen, la cererea Părţii
Contractante solicitante, poate fi prelungit până la 15 zile.
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Articolul 70
Predarea persoanei extrădate
1. În cazul în care cererea de extrădare este admisă, Partea Contractantă solicitată va comunica Părţii Contractante solicitante locul şi data extrădării persoanei.
2. Dacă Partea Contractantă solicitantă nu ia în primire, timp de 15 zile de la
data stabilită pentru extrădare, persoana ce urmează a fi exstrădată, ea va fi eliberată
de sub arest. La cererea Părţii Contractante solicitante, acest termen poate fi prelungit, dar cu nu mai mult de 15 zile.
Articolul 71
Repetarea extrădării
Dacă persoana extrădată se sustrage de la urmărirea penală sau de la executarea
pedepsei şi se va întoarce din nou pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, ea poate
fi din nou extrădată la cererea Părţii Contractante solicitante. În acest caz, la cerere
nu se anexează documentele, prevăzute de articolul 66.
Articolul 72
Transmiterea de obiecte
1. Partea Contractantă solicitată, căreia i se solicită extrădarea, va transmite Părţii
Contractante solicitante obiectele-instrumente ale crimei, ce atrag extrădarea, conform articolului 60, precum şi obiectele, ce poartă urmele infracţiunii sau sunt dobândite pe cale criminală. Aceste obiecte vor fi transmise, la cerere, şi în cazul, în care
extrădarea persoanei nu a avut loc din cauza morţii sau datorită altor împrejurări.
2. Partea Contractantă solicitată poate amâna transmiterea obiectelor indicate la
punctul 1) al prezentului articol, dacă acestea sunt necesare ca probe pe altă cauză
penală.
3. Drepturile persoanelor terţe asupra obiectelor transmise Părţii contractante
solicitante rămân neatinse. După terminarea procedurii pe cauză obiectele vor fi restituite Părţii Contractante, care le-a transmis.
Articolul 73
Tranzitarea
1. Fiecare dintre Părţile Contractante autorizează reciproc, la cerere, transportul
pe teritoriul lor al persoanelor, care sunt extrădate uneia dintre Părţile Contractante
de către un stat terţ.
Părţile Contractante nu sunt obligate să permită tranzitarea persoanelor, extrădarea cărora nu este admisă de prezentul Tratat.
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2. Cererea de tranzitare se formulează şi se trimite în acelaşi mod, ca şi cererea
de extrădare.
3. Instituţiile competente ale Părţilor Contractante coordonează pentru fiecare
caz modalitatea, ruta şi alte condiţii de tranzitare.
4. Cheltuielile de tranzit se suportă de Partea Contractantă solicitantă.
Articolul 74
Prezenţa reprezentanţilor Părţilor Contractante la acordarea de
asistenţă juridică în cauzele penale
Reprezentanţii unei Părţi Contractante, cu acordul celeilalte Părţi Contractante,
pot asista la executarea cererilor celeilalte Părţi Contractante de acordare a asistenţei
juridice în cauzele penale.
Articolul 75
Informaţii despre antecedente penale
Părţile Contractante îşi vor acorda, la cerere, reciproc, informaţii vizând antecedentele penale ale persoanelor condamnate anterior de instanţele lor de judecată,
dacă aceste persoane sunt trase la răspundere penală pe teritoriul Părţii Contractante
solicitante.
Articolul 76
Informaţii asupra soluţionării urmăririi penale
Părţile Contractante se informează reciproc asupra rezultatelor urmăririi penale
împotriva persoanelor, în legătură cu care au fost înaintate cereri de pornire sau
preluare a urmăririi penale, precum şi asupra persoanelor extrădate. Copia sentinţei
intrate în vigoare sau a altei hotărâri definitive se trimite la cererea Părţii Contractante.
Articolul 77
Informaţii despre sentinţe
Părţile Contractante îşi vor comunica anual reciproc informaţii despre sentinţele definitive, pronunţate de instanţele de judecată ale unei Părţi Contractante împotriva cetăţenilor celeilalte Părţi Contractante.
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Partea a treia

Dispoziţii finale
Articolul 78
Intrarea în vigoare a Tratatului
Prezentul Tratat va fi supus ratificării şi va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de
la data schimbului instrumentelor de ratificare.
Articolul 79
Termenul de acţiune al Tratatului
1. Prezentul Tratat se încheie pe o perioadă de timp nedeterminată.
Fiecare din Părţile Contractante în orice timp îl poate denunţa trimiţând altei
Părţi Contractante o notificare scrisă. Denunţarea va intra în vigoare după 6 luni de
la data notificării adresate celeilalte Părţi.
2. Tratatul dat poate fi modificat sau completat în modul stabilit pentru încheierea lui.
Încheiat la Chişinău, la 9 februarie 1993, în două exemplare, fiecare în limbile
română şi lituaniană, ambele texte având aceeaşi valabilitate.
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43. TRATAT ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI FEDERAŢIA RUSĂ
CU PRIVIRE LA ASISTENŢA JURIDICĂ ŞI RAPORTURILE
JURIDICE ÎN MATERIE CIVILĂ, FAMILIALĂ ŞI PENALĂ
Semnat la: Moscova, 25 februarie 1993.
Ratificat prin: Hotărârea Parlamentului RM nr. 260-XIII din 04.11.94.
În vigoare pentru RM: din 26 ianuarie 1995.
Republica Moldova şi Federaţia Rusă,
Acordând o importanţă deosebită dezvoltării colaborării în domeniul asistenţei
juridice în materie civilă, familială şi penală,
Au ajuns la înţelegere în cele ce urmează:

Partea întâi
Dispoziţii generale
Articolul 1
Ocrotirea juridică
1. Cetăţenii uneia dintre Părţile Contractante se bucură pe teritoriul celeilalte
Părţi Contractante, în ceea ce priveşte drepturile lor personale şi patrimoniale, de
aceeaşi ocrotire juridică ca şi cetăţenii acestei Părţi Contractante.
Aceasta se referă, de asemenea, şi la persoanele juridice, fondate în conformitate
cu legislaţia uneia din Părţile Contractante.
2. Cetăţenii uneia dintre Părţile Contractante au dreptul să se adreseze liber şi
nestingherit instanţelor de judecată, organelor procuraturii, birourilor notariale (numite în continuare instituţii de justiţie) şi altor instituţii ale altei Părţi Contractante,
de competenţa cărora ţin cauzele civile (inclusiv cele de muncă, locative), familiale
şi penale, pot să-şi susţină interesele în faţa acestora, să facă demersuri, să introducă
acţiuni şi să înfăptuiască alte acţiuni procesuale în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii
proprii.
Articolul 2
Asistenţa juridică
1. Instituţiile de justiţie ale Părţilor Contractante acordă asistenţă juridică reciprocă în cauzele civile, familiale şi penale, în conformitate cu dispoziţiile prezentului
Tratat.
2. Instituţiile de justiţie acordă asistenţă juridică şi altor instituţii de competenţa
cărora ţin cauzele, prevăzute la punctul 1) al articolului dat.
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3. Alte instituţii, de competenţa cărora ţin cauzele prevăzute în punctul 1) al
articolului dat, expediază cererile de asistenţă juridică prin intermediul instituţiilor
de justiţie.
Articolul 3
Volumul asistenţei juridice
Asistenţa juridică cuprinde realizarea acţiunilor procesuale, prevăzute de legislaţia Părţii Contractante solicitate, în special, anchetarea părţilor, acuzaţilor şi inculpaţilor, martorilor, experţilor, efectuarea expertizelor, cercetarea judiciară, transmiterea probelor materiale, intentarea urmăririi penale şi extrădarea persoanelor ce au
comis crime, recunoaşterea şi executarea deciziilor judiciare, înmânarea şi expedierea documentelor, prezentarea la cererea altei Părţi a informaţiilor despre antecendentele penale ale acuzaţilor.
Articolul 4
Modul de legătură
Raporturile în materie de acordare a asistenţei juridice între instituţiile Părţilor
Contractante se vor înfăptui prin intermediul Ministerului Justiţiei şi Procuraturii
Republicii Moldova şi al Ministerului Justiţiei şi Procuraturii Generale din Federaţia
Rusă.
Articolul 5
Limba folosită
Instituţiile Părţilor Contractante, în relaţiile reciproce de acordare a asistenţei
juridice, folosesc limbile română şi rusă, dacă Tratatul dat nu prevede altceva.
Articolul 6
Întocmirea actelor
Actele expediate de către instituţiile de justiţie şi de către alte instituţii în scopul
acordării asistenţei juridice trebuie semnate şi certificate cu sigiliu.
Articolul 7
Cererea de asistenţă juridică
În cererea de asistenţă juridică trebuie să fie indicat:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) denumirea instituţiei solicitate;

622

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

c) denumirea cauzei în care se solicită asistenţă juridică;
d) numele şi prenumele părţilor, acuzaţilor, inculpaţilor sau condamnaţilor, sexul, cetăţenia lor, datele de naştere, ocupaţia şi domiciliul sau reşedinţa, iar pentru
persoanele juridice – denumirea şi sediul lor;
e) numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor lor;
f) conţinutul cererii, iar pe marginea cauzelor penale – descrierea circumstanţelor reale în care a fost comisă crima, incadrarea ei juridică.
Articolul 8
Modul de îndeplinire
1. Pentru îndeplinirea cererii de asistenţă juridică, instituţia de justiţie solicitată
aplică legislaţia statului său. Instituţia de justiţie solicitată poate, la rugămintea instituţiei de la care porneşte cererea, să aplice normele procesuale ale Părţii Contractante solicitante, dacă acestea nu contravin legislaţiei statului solicitat.
2. Dacă instituţia de justiţie solicitată nu este competentă să soluţioneze cererea,
ea o va transmite instituţiei de justiţie competente şi va informa despre aceasta instituţia de la care porneşte cererea.
3. În cazul primirii cererii respective, instituţia de justiţie căreia îi este adresată
cererea anunţă instituţia de la care porneşte cererea despre timpul şi locul îndeplinirii cererii.
4. După îndeplinirea cererii, instituţia de justiţie căreia îi este adresată cererea
expediază documentele către instituţia de la care porneşte cererea; în caz că asistenţa
juridică n-a putut fi acordată, ea restituie cererea şi, concomitent, aduce la cunoştinţă
circumstanţele care împiedică îndeplinirea ei.
Articolul 9
Modul de înmânare a actelor
1. Instituţia solicitată înmânează actele în conformitate cu normele în vigoare
ale statului său, dacă actele înmânate sunt perfectate în limba lui sau sunt însoţite de
traducere certificată. În cazul în care actele nu sunt întocmite în limba Părţii Contractante solicitate ori nu sunt însoţite de traducere, ele se înmânează destinatarului
dacă acesta este de acord să le primească.
2. În cererea de înmânare a actelor se indică adresa precisă a destinatarului şi
denumirea actului înmânat. Dacă adresa indicată în cererea de înmânare nu este
completă sau e redată imprecis, instituţia solicitată ia măsurile necesare în vederea
stabilirii adresei exacte, în conformitate cu legislaţia sa.
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Articolul 10
Dovada de înmânare a actelor
Dovada de înmânare a actelor se întocmeşte în conformitate cu regulile în vigoare ale Părţii Contractante solicitate. În ea vor fi indicate locul şi data înmânării,
precum şi persoana căreia i s-a înmânat actul.
Articolul 11
Înmânarea actelor şi interogarea cetăţenilor prin
intermediul reprezentanţelor diplomatice şi oficiilor consulare
Părţile Contractante au dreptul să înmâneze actele şi să interogheze cetăţenii
lor, aflaţi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, prin intermediul reprezentanţelor
diplomatice sau oficiilor consulare. În acest caz nu pot fi aplicate măsuri coercitive.
Articolul 12
Chemarea peste hotare a martorului sau expertului
1. Dacă în cadrul anchetei preliminare sau al anchetei judiciare pe teritoriul uneia din Părţile Contractante apare necesitatea prezenţei personale a martorului sau
expertului aflaţi pe teritoriul altei Părţi Contractante, e necesar a se adresa instituţiei
respective a acestei Părţi cu cererea de înmânare a citaţiei.
2. Citaţia nu poate conţine sancţiuni în cazul neprezentării celui chemat.
3. Martorul sau expertul care, indiferent de cetăţenie, s-a prezentat benevol la
chemare în instituţia respectivă a altei Părţi Contractante nu poate fi tras la răspundere penală sau administrativă pe teritoriul acestei Părţi, nu poate fi arestat sau pedepsit pentru o anumită faptă imputată, comisă până la trecerea frontierei de stat. De
asemenea, aceste persoane nu pot fi trase la răspundere penală sau administrativă,
arestate sau pedepsite în legătură cu mărturiile sau cu concluziile făcute de ei în calitate de experţi ori în legătură cu faptele imputate ce constituie obiectul dezbaterilor
judiciare.
4. Martorul sau expertul nu se vor bucura de acest privilegiu dacă el nu va părăsi
teritoriul Părţii Contractante solicitante timp de 15 zile din momentul înştiinţării lui
despre faptul că prezenţa sa nu mai este necesară. În acest termen nu e inclus timpul
în care martorul sau expertul nu a putut părăsi teritoriul Părţii Contractante solicitante din motive ce nu au depins de voinţa lui.
5. Martorii şi experţii ce se prezintă la chemare pe teritoriul altei Părţi Contractante au dreptul la recuperarea de către organul ce i-a chemat a cheltuielelor de
transport şi a celor suportate în timpul aflării lor peste hotare, precum şi la recuperarea salariului neprimit pentru zilele lipsă; experţii au dreptul şi la recuperarea onorariului pentru efectuarea expertizei. În chemare trebuie să fie indicat la ce tipuri de
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plată au dreptul persoanele chemate; la demersul lor, Partea Contractantă, de la care
vine chemarea, plăteşte un avans pentru acoperirea cheltuielilor respective.
6. Dacă este chemată ca martor o persoană ce se află în stare de arest pe teritoriul
Părţii Contractante solicitate, ea poate fi transmisă pentru o perioadă cu condiţia
de a fi menţinută în stare de arest şi de a fi înapoiată imediat după interogare Părţii
Contractante solicitate.
Articolul 13
Valabilitatea actelor
1. Actele care au fost întocmite sau certificate de către instituţiile de justiţie sau
de o persoană oficială de pe teritoriul unei Părţi Contractante, în limitele competenţei lor şi în forma stabilită şi certificată cu sigiliu, sunt valabile pe teritoriul celeilalte
Părţi Contractante fără vreo altă legalizare.
2. Actele, care pe teritoriul unei Părţi Contractante sunt recunoscute ca oficiale,
au pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante aceeaşi forţă probantă.
Articolul 14
Cheltuieli legate de acordarea asistenţei juridice
1. Partea Contractantă căreia îi este adresată cererea nu va pretinde restituirea
cheltuielilor ocazionate de acordarea asistenţei juridice. Părţile Contractante suportă
singure toate cheltuielile ocazionate de acordarea asistenţei juridice pe teritoriul lor.
2. Instituţia de justiţie căreia îi este adresată cererea comunică instituţiei de la
care porneşte cererea cuantumul cheltuielilor făcute. Dacă instituţia de la care porneşte cererea va percepe aceste cheltuieli de la persoana obligată să le plătească, sumele încasate rămân în folosul Părţii Contractante a cărei instituţie le-a perceput.
Articolul 15
Transmiterea informaţiei
Ministerul Justiţiei şi Procuratura Republicii Moldova, Ministerul Justiţiei şi
Procuratura Generală din Federaţia Rusă transmit reciproc, la cerere, informaţii despre legislaţia în vigoare sau cea care a acţionat în statele lor şi despre modul aplicării
ei în instituţiile de justiţie.
Articolul 16
Asistenţa juridică gratuită
Cetăţenilor uneia dintre Părţile Contractante li se acordă în instanţele de judecată şi în alte instituţii ale celeilalte Părţi Contractante asistenţă juridică gratuită
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şi li se asigură procedura judiciară în aceleaşi temeiuri şi cu aceleaşi înlesniri ca şi
cetăţenilor proprii.
Articolul 17
Transmiterea documentelor privind actele stării civile şi a altor documente
Părţile Contractante se obligă să expedieze una alteia, la cerere, pe cale diplomatică, fără plată şi fără traducere, certificate de stare civilă şi alte acte (de studii, activitate de muncă etc.), care se referă la drepturile personale şi interesele patrimoniale
ale cetăţenilor altei Părţi Contractante.
Articolul 18
Refuzarea asistenţei juridice
Asistenţa juridică nu se acordă în caz că acordarea ei poate cauza prejudicii
suveranităţii sau securităţii ori contravine principiilor generale ale legislaţiei Părţii
Contractante solicitate.

Partea a doua

Dispoziţii speciale

Capitolul I
Asistenţa juridică şi raporturile juridice
în cauze civile şi familiale
Articolul 19
Scutirea de cheltuieli de judecată
Cetăţenii unei Părţi Contractante sunt scutiţi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante de achitarea cheltuielilor de judecată în aceleaşi temeiuri şi în acelaşi volum
ca şi cetăţenii statului dat.
Articolul 20
Eliberarea actelor despre situaţia personală, familială şi patrimonială
1. Actul despre situaţia personală, familială şi patrimonială, necesar pentru obţinerea permisiunii de scutire de plată a cheltuielilor de judecată, se eliberează de
către instituţia competentă a Părţii Contractante, pe teritoriul căreia reclamantul are
domiciliu sau reşedinţă.
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2. Dacă reclamantul nu are domiciliu sau reşedinţă pe teritoriul Părţilor Contractante, probant este documentul eliberat sau certificat de reprezentanţa diplomatică sau oficiul consular din statul său.
3. Instanţa de judecată care a emis hotărârea despre scutirea de plată a cheltuielilor de judecată poate apela la instituţia care a eliberat actul, pentru a obţine explicaţii
suplimentare.
Articolul 21
Competenţa instanţelor de judecată
1. Dacă prezentul Tratat nu stabileşte altfel, instanţele de judecată ale fiecăreia
dintre Părţile Contractante sunt competente să examineze cauze civile şi familiale,
dacă reclamantul are domiciliu pe teritoriul ei. În privinţa acţiunilor referitoare la
persoane juridice, ele sunt competente dacă pe teritoriul Părţii date se află organul
de conducere, reprezentanţa sau filiala persoanei juridice.
2. Instanţele de judecată ale Părţilor Contractante pot examina cauze şi în alte
cazuri, cu condiţia că există acrodul în scris al părţilor. Dacă există o asemenea înţelegere, instanţa de judecată întrerupe procedura iniţiată la cererea reclamantului, în
cazul în care o asemenea cerere este făcută până la soluţionarea în fond a litigiului.
Competenţa absolută a instanţelor de judecată nu poate fi modificată printr-o înţelegere a părţilor.
3. În cazul în care un proces este intentat între aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi
obiect şi în aceleaşi temeiuri de către instanţele de judecată ale ambelor Părţi Contractante competente, în conformitate cu prezentul Tratat, instanţa de judecată, care
a intentat mai târziu cauza, suspendă procedura.
Articolul 22
Capacitatea juridică şi capacitatea de exerciţiu
1. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice se stabileşte de către legislaţia Părţii
Contractante al cărei cetăţean este persoana dată.
2. Capacitatea juridică a persoanei juridice se stabileşte în baza legislaţiei Părţii
Contractante pe al cărei teritoriu este fondată.
Articolul 23
Recunoaşterea capacităţii limitate sau a incapacităţii de exerciţiu
1. La recunoaşterea persoanei ca fiind limitată în capacitatea de exerciţiu sau incapabilă se aplică legislaţia şi sunt competente instituţiile Părţii Contractante al cărei
cetăţean este persoana dată.
2. Dacă instituţia uneia din Părţile Contractante va stabili că există temeiuri
pentru recunoaşterea capacităţii de exerciţiu limitată sau incapacităţii cetăţeanului
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altei Părţi Contractante, al cărui domiciliu sau reşedinţă se află pe teritoriul acestei
Părţi Contractante, ea comunică despre aceasta instituţiei respective a celeilalte Părţi
Contractante. Dacă instituţia anunţată în acest mod va declara că ea acordă dreptul
de îndeplinire în continuare a cauzei instituţiei de la domiciliu sau reşedinţa persoanei date sau nu va da nici un răspuns timp de trei luni, instituţia de la domiciliul
sau reşedinţa persoanei date poate continua cauza privind recunoaşterea capacităţii
limitate sau a incapacităţii de exerciţiu, în conformitate cu legislaţia statului său, dacă
asemenea temeiuri sunt prevăzute şi în legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean
este persoana în cauză. Decizia despre recunoaşterea capacităţii limitată sau a incapacităţii de exerciţiu urmează a fi expediată instituţiei respective a celeilalte Părţi
Contractante.
3. Dispoziţiile de la punctele 1) şi 2) ale prezentului articol se aplică şi la anularea
limitării capacităţii de exerciţiu a persoanei, şi la stabilirea incapacităţii de exerciţiu.
Articolul 24
În cazurile care nu suportă amânare, instituţia de la domiciliul sau reşedinţa
persoanei privitor la care urmează a fi pusă întrebarea cu privire la recunoaşterea
capacităţii de exerciţiu limitate sau a incapacităţii de exerciţiu şi care este cetăţean
al altei Părţi Contractante poate ea însăşi să întreprindă măsurile necesare pentru
apărarea acestei persoane şi a patrimoniului ei. Dispoziţiile adoptate în legătură cu
măsurile în cauză trebuie expediate instituţiei respective a Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana dată; aceste dispoziţii se anulează dacă instituţia acestei
Părţi Contractante va hotărî altceva.
Articolul 25
Recunoaşterea absenţei fără veste, declararea morţii
şi stabilirea faptului morţii
1. În cauzele de recunoaştere a absenţei fără veste şi declararea morţii sau de stabilire a faptului morţii sunt competente instituţiile acelei Părţi Contractante cetăţean
al căreia a fost persoana în timpul când ea, după ultimele informaţii, era în viaţă.
2. Instituţiile uneia dintre Părţile Contractante pot recunoaşte cetăţeanul altei
Părţi Contractante absent fără veste sau mort, precum şi să stabilească faptul morţii
la cererea persoanelor care domiciliază pe teritoriul acesteia, dacă drepturile şi interesele lor se bazează pe legislaţia Părţii Contractante respective.
3. În cazurile prevăzute de punctele 1) şi 2) ale prezentului articol, instituţiile
Părţilor Contractante aplică legislaţia statului lor.
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Articolul 26
Încheierea căsătoriei
1. Condiţiile încheierii căsătoriei sunt determinate pentru fiecare dintre viitorii
soţi de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este. În afară de aceasta, trebuie
respectate cerinţele legislaţiei Părţii Contractante pe teritoriul căreia se încheie căsătoria în ce priveşte restricţiile de încheiere a căsătoriei.
2. Forma încheierii căsătoriei este determinată de legislaţia Părţii Contractante
pe al cărei teritoriu se încheie căsătoria.
Articolul 27
Raporturile juridice personale şi patrimoniale ale soţilor
1. Raporturile juridice personale şi patrimoniale ale soţilor sunt determinate de
legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia au domiciliu comun.
2. Dacă unul dintre soţi locuieşte pe teritoriul uneia dintre Părţile Contractante,
iar altul – pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante şi ambii au una şi aceeaşi cetăţenie, raporturile lor juridice personale şi patrimoniale sunt determinate de legislaţia
acelei Părţi Contractante ai cărei cetăţean sunt.
3. Dacă unul dintre soţi este cetăţean al uneia dintre Părţile Contractante, iar
celălalt – al altei Părţi Contractante şi unul din ei locuieşte pe teritoriul uneia, iar al
doilea – pe teritoriul altei Părţi Contractante, raporturile juridice personale şi patrimoniale sunt determinate de legislaţia Părţii Contractante pe al cărei teritoriu au
avut ultimul domiciliu comun.
4. Dacă persoanele indicate la punctul 3) al prezentului articol n-au avut domiciliu comun pe teritoriile Părţilor Contractante, se aplică legislaţia Părţii Contractante
a cărei instituţie examinează cauza.
Articolul 28
Divorţul şi recunoaşterea nulităţii căsătoriei
1. În cazul acţiunilor de divorţ se aplică legislaţia şi sunt competente instituţiile
Părţii Contractante ai cărei cetăţeni au fost soţii la momentul depunerii cererii. Dacă
soţii au domiciliu pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, sunt competente de asemenea instituţiile acestei Părţi Contractante.
2. Dacă la momentul depunerii cererii de divorţ unul dintre soţi este cetăţean
al uneia dintre Părţile Contractante, iar al doilea – al celeilalte Părţi Contractante
şi unul dintre ei locuieşte pe teritoriul uneia, iar al doilea – pe teritoriul altei Părţi
Contractante, sunt competente instituţiile ambelor Părţi Contractante. În asemenea
cazuri este aplicabilă legislaţia statului său.
3. Pentru recunoaşterea nulităţii căsătoriei se aplică legislaţia Părţii contractante

629

Capitolul III. TRATATE BILATERALE

care, conform articolului 26, se aplică la încheierea căsătoriei. În asemenea cazuri
competenţa instanţelor de judecată se stabileşte, respectiv, în baza punctelor 1) şi 2)
ale prezentului articol.
Articolul 29
Raporturile juridice dintre părinţi şi copii
Cazurile privind stabilirea şi contestarea filiaţiei şi stabilirea naşterii copilului
de la căsătoria dată se soluţionează potrivit legislaţiei Părţii Contractante al cărei
cetăţean este copilul prin naştere.
Articolul 30
1. Raporturile juridice dintre părinţi şi copii se stabilesc de legislaţia acelei Părţi
Contractante pe teritoriul căreia au domiciliu comun.
2. Dacă domiciliul unuia dintre părinţi şi copii se află pe teriroriul altei Părţi
Contractante, raporturile juridice dintre ei se stabilesc de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul.
Articolul 31
Raporturile juridice dinte copilul născut în afara căsătoriei şi mama sa, şi tatăl
său se stabilesc de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul.
Articolul 32
Pentru formularea deciziilor privind raporturile juridice indicate în articolele
29-31 sunt competente instanţele de judecată ale Părţii Contractante legislaţia căreia
trebuie aplicată în asemenea cazuri.
Dacă reclamantul şi reclamatul domiciliază pe teritoriul uneia dintre Părţile
Contractante, sunt competente şi instituţiile de judecată ale acestei Părţi Contractante, cu condiţia respectării dispoziţiilor cuprinse în articolele 29 şi 31.
Articolul 33
Înfierea
1. Înfierea este determinată de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este
înfietorul.
2. Când copilul este înfiat de soţi, dintre care unul este cetăţean al uneia dintre
Părţile Contractante, iar celălalt – cetăţean al celeilalte Părţi Contractante, înfierea
este determinată de legislaţia în vigoare pe teritoriul ambelor Părţi Contractante.
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3. Dacă copilul este cetăţean al uneia dintre Părţile Contractante, iar înfietorul
– cetăţean al altei Părţi Contractante, pentru înfiere sau anularea acesteia trebuie obţinut consimţământul copilului, dacă aceasta este cerut de legea Părţii Contractante
al cărei cetăţean este, al reprezentantului lui legal şi al instituţiei de stat competente
ale acestei Părţi Contractante.
Articolul 34
1. Să ia o hotărâre privind înfierea este competentă instituţia Părţii Contractante
cetăţean al căreia este înfietorul.
2. În cazul prevăzut de punctul 2) al articolului 33, competenţa aparţine instituţiei Părţii Contractante pe al cărei teritoriu ambii soţi au ori au avut ultimul domiciliu sau reşedinţă comună.
Articolul 35
Tutela şi curatela
1. În cauzele tutelei şi curatelei privitor la cetăţenii Părţilor Contractante,
deoarece tratatul nu prevede altceva, este competentă instituţia de tutelă şi curatelă a
Părţii Contractante, al cărei cetăţean este persoana tutelată sau persoana care se află
sub curatelă. În cazul dat se aplică legislaţia acestei Părţi Contractante.
2. Raporturile juridice între tutore sau curator şi persoana asupra căreia s-a instituit tutela sau curatela sunt determinate de legislaţia Părţii Contractante a cărei
instituţie de tutelă sau curatelă l-a numit pe tutore sau curator.
Articolul 36
1. În cazul în care e necesar să se instituie tutela sau curatela pentru ocrotirea intereselor persoanei tutelate sau persoanei care se află sub curatelă al cărei domiciliu,
reşedinţă ori bunurile căreia se află pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, instituţia de tutelă şi curatelă a acestei Părţi Contractante trebuie să înştiinţeze de îndată
instituţia de tutelă şi curatelă a celeilalte Părţi Contractante competentă, conform
punctului 1) al articolului 35.
2. În cazuri de neamânat instituţia de tutelă şi curatelă a celeilalte Părţi Contractante poate să ia în mod independent măsurile necesare, dar trebuie să înştiinţeze
neîntârziat despre măsurile luate în prealabil instituţia de tutelă şi curatelă competentă, conform punctului 1) al articolului 35. Măsurile adpotate rămân valabile până
când această instituţie nu va lua o altă decizie.
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Articolul 37
1. Instituţia de tutelă şi curatelă, competentă conform punctului 1) al articolului
35, poate transmite competenţa privind tutela sau curatela instituţiilor respective
ale celeilalte Părţi Contractante, dacă persoana asupra căreia s-a instituit tutela sau
curatela îşi are domiciliul, reşedinţa ori averea pe teritoriul acestui stat. Transmiterea
este valabilă numai în caz că instituţia solicitată acceptă preluarea acestei competenţe
şi informează despre aceasta instituţia solicitantă.
2. Instituţia care, potrivit punctului 1) al prezentului articol, a acceptat preluarea
competenţei privind tutela sau curatela îşi îndeplineşte atribuţiile în conformitate
cu legislaţia statului său. Ea, însă, nu are dreptul să adopte hotărâri în legătură cu
statutul personal al persoanei asupra căreia s-a instituit tutelă sau curatelă, dar poate
da permisiunea de încheiere a căsătoriei necesară conform legislaţiei Părţii Contractante al cărei cetăţean este această persoană.

Raporturile juridice patrimoniale
Articolul 38
Dreptul la proprietate
1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile se stabileşte potrivit legislaţiei Părţii Contractante pe teritoriul căreia se află bunurile imobile.
2. Dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport ce urmează a fi trecute
în registrele de stat se stabileşte de legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia
se află instituţia care a înregistrat mijlocul de transport.
3. Apariţia şi stingerea dreptului de proprietate sau ale altui drept real asupra
patrimoniului se stabileşte de legislaţia Părţii pe teritoriul căreia se aflau bunurile
la momentul când a avut loc acţiunea sau o altă circumstanţă ce a servit drept bază
pentru apariţia sau stingerea dreptului de proprietate. Apariţia şi stingerea dreptului
de proprietate sau ale altui drept real asupra bunurilor ce constituie obiectul tranzacţiei se stabilesc de legislaţia ce acţionează pe teritoriul încheierii tranzacţiei, dacă
Convenţia între părţi nu prevede altceva.
Articolul 39
Forma tranzacţiei
1. Forma tranzacţiei se stabileşte potrivit legislaţiei ce acţionează pe teritoriul
unde a fost încheiată.
2. Forma tranzacţiei în privinţa bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor se
stabileşte de legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia se află aceste bunuri.
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Articolul 40
Repararea prejudiciului
1. Angajamentul cu privire la repararea prejudiciului, în afară de acţiunile legale
ce reies din contracte şi alte acţiuni legale, se determină de legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia s-a produs acţiunea sau o altă circumstanţă ce a servit drept
motiv pentru cererea de reparare a prejudiciului.
2. Dacă cauzatorul de prejudiciu şi păgubaşul sunt cetăţeni ai uneia şi aceleiaşi
Părţi Contractante, se aplică legislaţia Părţii Contractante în instanţa de judecată a
căreia a fost înaintată cerera.
3. Pentru cauzele prevăzute în punctele 1) şi 2) ale prezentului articol este competentă instanţa de judecată a Părţii Contractante pe teritoriul căreia a avut loc acţiunea sau o altă circumstanţă ce a servit drept bază pentru cererea de reparare a
prejudiciului. Păgubaşul poate să înainteze cererea şi în instanţa de judecată a Părţii
Contractante pe teritoriul căreia reclamatul are domiciliu.

Succesiuni
Articolul 41
Principiul egalării în drepturi
Cetăţenii uneia dintre Părţile Contractante sunt egalaţi în drepturi cu cetăţenii
celeilalte Părţi Contractante ce locuiesc pe teritoriul ei în ce priveşte capacitatea de
a întocmi sau anula un testament cu privire la bunurile care se află pe teritoriul altei
Părţi Contractante ori la drepturile ce urmează a fi realizate, precum şi în ce priveşte capacitatea de a dobândi prin moştenire astfel de bunuri şi drepturi. Bunurile şi
drepturile se transmit acestora în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii proprii ai
Părţii Contractante, care locuiesc pe teritoriul ei.
Articolul 42
Dreptul de succesiune
1. Dreptul de succesiune asupra bunurilor mobile este determinat de legislaţia
Părţii Contractante pe teritoriul căreia testatorul avea ultimul domiciliu stabil.
2. Dreptul de succesiune asupra bunurilor imobile este determinat de legislaţia
Părţii Contractante pe al cărei teritoriu se află bunurile.
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Articolul 43
Averea fără moştenitori
Dacă, conform legislaţiei Părţilor Contractante, bunurile succesorale trec în proprietatea statului ca rămase fără moştenitori (sunt moştenite de stat în mod legal),
bunurile mobile revin statului al cărui cetăţean era testatorul la data morţii sale, iar
bunurile imobile trec în proprietatea statului pe al cărui teritoriu se află aceste bunuri.
Articolul 44
Forma testamentului
Forma întocmirii unui testament este stabilită de legile Părţii Contractante, al
cărei cetăţean a fost testatorul la data întocmirii testamentului. Este suficientă, însă,
şi respectarea legislaţiei Părţii Contractante pe al cărei teritoriu a fost întocmit testamentul. Dispoziţia dată e valabilă şi pentru anularea testamentului.
Articolul 45
Competenţa în cauzele cu privire la succesiune
1. Procedura în cauzele cu privire la succesiunea bunurilor mobile, cu excepţia
cazurilor prevăzute de punctul 2) al prezentului articol, ţine de competenţa instituţiei Părţii Contractante pe teritoriul căreia testatorul a avut domiciliu stabil la data
morţii sale.
2. Dacă toate bunurile mobile succesorale se află pe teritoriul altei Părţi Contractante unde testatorul n-a avut domiciliu stabil la data morţii, la cererea moştenitorului sau legatarului, dacă toţi moştenitorii sunt de acord, procedura în cauză cu privire
la succesiune este de competenţa instituţiilor acestei Părţi Contractante.
3. Procedura în cauzele succesorale privind bunurile imobile este de competenţa
instituţiilor Părţii Contractante pe al cărei teritoriu se află bunurile.
4. Dispoziţiile prezentului articol se aplică în modul corespunzător şi pentru
litigiile succesorale.
Articolul 46
Măsurile de ocrotire a bunurilor succesorale
1. Instituţiile unei Părţi Contractante, pe al cărei teritoriu se află bunurile succesorale, lăsate de cetăţeanul altei Părţi Contractante, iau măsurile necesare de ocrotire
a acestor bunuri în conformitate cu legislaţia proprie.
2. Instituţiile responsabile pentru luarea măsurilor de ocrotire a succesiunii,
după moartea cetăţeanului altei Părţi Contractante, sunt obligate să informeze fără
întârziere reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a acestei Părţi Contrac-
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tante despre moartea testatorului şi despre persoanele care şi-au declarat dreptul
de succesori, despre circumstanţele cunoscute de ei ce ţin de persoanele cu drept
succesoral şi despre reşedinţa lor, despre existenţa testamentului, despre masa succesorală şi valoarea succesiunii, precum şi despre măsurile luate în vederea ocrotirii
succesiunii.
3. Bunurile succesorale mobile şi actele celui decedat sunt transmise reprezentanţei diplomatice sau oficiului consular, la cererea acestora.
Articolul 47
Reprezentanţa diplomatică sau oficiul consural al unei Părţi Contractante are
dreptul să reprezinte, fără procură, interesele succesorale ale cetăţenilor săi în faţa
instituţiilor celeilalte Părţi Contractante, dacă aceşti cetăţeni lipsesc sau din diferite
motive nu-şi pot apăra drepturile şi interesele lor şi nu şi-au desemnat un împuternicit.
Articolul 48
Dacă cetăţeanul unei Părţi Contractante a decedat în timpul călătoriei pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, unde nu a avut domiciliu stabil, bunurile care le-a
avut asupra sa se pun, însoţite de un inventar, la dispoziţia reprezentanţei diplomatice sau oficiului consular al Părţii Contractante al cărei cetăţean era defunctul.
Articolul 49
Transmiterea averii succesorale
1. Dacă averea succesorală mobilă sau suma bănească primită în urma realizării averii succesorale mobile sau imobile, după încheierea procedurii succesorale
urmează a fi transmisă moştenitorilor, domiciliul sau reşedinţa cărora se află pe teritoriul altei Părţi Contractante, averea succesorală sau suma bănească primită este
transmisă reprezentanţei diplomatice sau instituţiei consulare a acestei Părţi Contractante.
2. Instituţia competentă în cauzele cu privire la succesiune emite o dispoziţie
vizând remiterea averii succesorale reprezentanţei diplomatice sau instituţiei consulare.
3. Aceste bunuri pot fi transmise moştenitorilor, dacă:
a) au fost rambursaţi sau asiguraţi toţi creditorii moştenitorului ce şi-au exprimat pretenţiile în termenul stabilit de legislaţia Părţii Contractante pe al cărei
teritoriu se află bunurile succesorale;
b) toate taxele succesorale şi cheltuielile legate de moştenire au fost plătite sau
asigurate;
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c) instituţiile competente au dat, dacă a fost necesar, aprobare pentru exportul
bunurilor succesorale.
4. Transferarea sumelor de bani se efectuează în conformitate cu legislaţia în
vigoare pe teritoriul Părţilor Contractante.

Recunoaşterea şi executarea hotărârilor
Articolul 50
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor în cauzele civile, familiale,
precum şi în cauzele penale cât priveşte repararea prejudiciului
Părţile Contractante recunosc şi execută reciproc pe teritoriul lor hotărârile definitive ale instituţiilor judiciare, pronunţate în cauzele civile şi familiale, precum şi
sentinţele cât priveşte repararea prejudiciului, cauzat de infracţiune.
Pe teritoriul Părţilor Contractante vor fi, de asemenea, recunoscute fără o procedură specială hotărârile organelor de tutelă şi curatelă, instituţiilor de stare civilă şi
ale altor instituţii în cauzele civile şi familiale ce nu necesită, în virtutea caracterului
lor, executare.
Articolul 51
Examinarea cererilor de încuviinţare a executării deciziilor
1. Examinarea cererii de încuviinţare a executării deciziilor este de competenţa
instanţelor de judecată ale Părţii Contractante pe al cărei teritoriu urmează a avea
loc executarea.
2. Cererea de încuviinţare a executării se depune în instanţa de judecată care a
pronunţat decizia respectivă în prima instanţă. Apoi va fi transmisă la instanţa de
judecată competentă să pronunţe hotărârea pe marginea cererii.
3. Rechizitele cererii sunt stabilite de legislaţia Părţii Contractante pe al cărei
tetitoriu urmează să aibă loc executarea.
4. La cerere se va anexa traducerea certificată în limba Părţii Contractante căreia
îi este adresată cererea.
Articolul 52
Documentele anexate la cerere
La cererea de încuviinţare a executării e necesar să fie anexate:
a) copia legalizată a hotărârii, actul oficial privind întrarea în vigoare a hotărârii,
dacă aceasta nu rezultă din însuşi textul hotărârii, precum şi o adeverinţă cu privire
la executarea ei, dacă hotărârea a fost executată mai înainte;
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b) actul prin care se va confirma că reclamantului care nu a participat la proces
sau reprezentantului lui i s-a înmânat la timp şi în forma cuvenită citaţia de chemare
în instanţa de judecată;
c) traducerile certificate ale documentelor indicate în punctele a) şi b) ale prezentului articol.
Articolul 53
Dacă judecata, la eliberarea autorizaţiei pentru executarea horărârii, are unele
îndoieli, ea poate cere persoanei care solicită executarea hotărârii explicaţii, precum
şi să audieze debitorul asupra esenţei demersului, iar în caz de necesitate poate cere
explicaţii instanţei de judecată care a pronunţat hotărârea.
Articolul 54
Modul de executare a hotărârilor
Modul de executare îl va reglementa legislaţia Părţii Contractante pe al cărei
teritoriu urmează să aibă loc executarea.
Articolul 55
Privitor la cheltuielile de judecată legate de executare se aplică legislaţia Părţii
Contractante pe al cărei teritoriu urmează să aibă loc executarea hotărârii.
Articolul 56
Refuzarea recunoaşterii şi executării hotărârilor judiciare
Hotărârile judiciare nu sunt recunoscute sau executate:
a) dacă persoana care a depus cerere sau reclamantul în cauză nu a participat
la proces, din motiv că lui sau reprezentantului lui nu i-a fost înmânată la timp şi în
forma cuvenită citaţia de chemare în instanţa de judecată;
b) dacă în acelaşi litigiu de drept, dintre aceleaşi părţi, pe teritoriul Părţii Contractante unde urmează a fi pronunţată sau executată o hotărâre s-a pronunţat în
prealabil o hotărâre definitivă sau a fost intentată anterior de către instanţa acestei
Părţi Contractante o procedură în cauza dată;
c) dacă conform dispoziţiilor prezentului Trarat, iar în cazurile neprevăzute de
prezentul Tratat – conform legislaţiei Părţii Contractante pe al cărei teritoriu urmează să se recunoască şi să se execute hotărârea, cauza este de competenţa exclusivă a
instituţiilor proprii.
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Articolul 57
Dispoziţiile articolelor 50-56 ale prezentului Tratat referitoare la hotărârile judiciare se vor aplica şi tranzacţiilor aprobate de instanţa de judecată.
Articolul 58
Transmiterea bunurilor şi transferul sumelor de bani
Tezele prezentului Tratat cu privire la recunoaşterea şi executarea hotărârilor nu
aduc atingere legislaţiei Părţii Contractante referitoare la transferul sumelor de bani
şi transportarea obiectelor dobândite ca rezultat al executării.

Capitolul II
Asistenţa juridică în cauzele penale
Urmărirea penală
Articolul 59
Obligaţia de pornire sau de preluare a urmăririi penale
1. Fiecare Parte Contractantă se obligă, la cererea celeilalte Părţi Contractante,
să pornească, în conformitate cu legislaţia sa, urmărirea penală împotriva cetăţenilor
săi, suspectaţi de comiterea infracţiunilor pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
2. Cererile de urmărire penală, depuse în termenul stabilit de către persoanele
vătămate, în conformitate cu legislaţia unei Părţi Contractante, în instituţiile ei competente, sunt valabile şi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 60
Cererea de pornire a urmăririi penale
1. Cererea de pornire a urmăririi penale trebuie să fie formulată în scris şi să
cuprindă:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) descrierea faptei în legătură cu care este formulată cererea de pornire a urmăririi penale;
c) indicarea cât mai exactă a timpului şi locului comiterii infracţiunii;
d) textul legii Părţii Contractante solicitante în baza căreia fapta este considerată ca infracţiune;
e) numele şi prenumele persoanei suspectate, datele privind cetăţenia acesteia,
domiciliul sau reşedinţa şi alte date personale, precum şi, în măsura posibilităţilor, semnalmentele persoanei, fotografia şi amprentele ei digitale;
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f) cererea păgubaşului în cauza penală, intentată în baza declaraţiei lui, şi cererea acestuia vizând repararea prejudiciului material, dacă acesta există;
g) datele disponibile privind prejudiciul material cauzat.
La cerere se anexează materialele ancehetei prealabile şi probele de care dispune
Partea Contractantă solicitantă. La transmiterea obiectelor ce constituie instrumentul infracţiunii sau care au nimerit la infractor ca rezultat al unei asemenea infracţiuni se vor lua în consideraţie dispoziţiile punctului 3) al articolului 73.
2. Dacă la momentul înaintării cererii de pornire a urmăririi penale, conform
punctului 1 al articolului 59, persoana se află în stare de arest pe teritoriul Părţii
Contractante care a înaintat cererea de pornire a urmăririi, ea va fi adusă pe teritoriul
celeilalte Părţi Contractante. Escortarea persoanei aflate în stare de arest pe teritoriul
celeilalte Părţi este sancţionată de persoana cu funcţii de răspundere care supraveghează cercetarea cauzei. Extrădarea acestei persoane se efectuează aplicându-se
punctul 1) al articolului 71 al prezentului Tratat.

Extrădarea
Articolul 61
Infracţiunile care atrag după sine extrădarea
1. Părţile Contractante se obligă să-şi extrădeze reciproc, în conformitate cu
prevederile prezentului Tratat, la cerere, în vederea tragerii la răspundere penală sau
pentru executarea pedepsei, persoanele care se află pe teritoriul uneia dintre Părţile
Contractante.
2. Extrădarea se admite pentru acţiunile care, în conformitate cu legislaţia ambelor Părţi Contractante, sunt prevăzute ca infracţiuni şi care sunt sancţionate cu
o pedeapsă de privaţiune de libertate mai mare de un an sau cu o pedeapsă şi mai
aspră. Extrădarea în vederea executării sentinţei se admite numai în caz că pedeapsa
cu privaţiune de libertate este mai mare de şase luni sau mai aspră.
Articolul 62
Refuzul extrădării
Extrădarea nu se admite, dacă:
a) persoana nominalizată în cererea de extrădare este cetăţean al Părţii Contractante solicitate sau persoană căreia i s-a acordat drept de azil în acest stat;
b) în conformitate cu legislaţia ambelor Părţi Contractante, urmărirea penală e
pornită numai la plângerea păgubaşului;
c) în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante solicitate, la momentul primirii cererii urmărirea penală nu poate fi pornită sau sentinţa nu poate fi executată
ca urmare a expirării termenului de prescripţie sau pentru alt temei legal;
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d) faţă de persoana în privinţa căreia a fost expediată cererea pe teritoriul Părţii
Contractante solicitate s-a pronunţat sentinţa sau o hotărâre definitivă privitor la
încetarea procedurii în cauză pentru aceeaşi faptă.
Extrădarea nu se admite, dacă infracţiunea pentru care se cere extrădarea a fost
săvârşită pe teritoriul Părţii Contractante solicitate.
În caz de refuz a extrădării, Partea solicitată va comunica Părţii solicitante temeiurile refuzului.
Articolul 63
Amânarea extrădării
Dacă persoana a cărei extrădare se cere este trasă la răspundere penală sau execută pe teritoriul Părţii Contractante solicitate pedeapsa pentru o altă infracţiune,
extrădarea poate fi amânată până la terminarea urmăririi penale, ispăşirii pedepsei
sau eliberare în baza oricărui alt temei legal.
Articolul 64
Extrădarea pe un termen
În cazul în care amânarea extrădării, prevăzută de articolul 63, poate să atragă
după sine expirarea termenului de prescripţie a urmăririi penale sau crează dificultăţi pentru cercetarea infracţiunii, la o cerere întemeiată se admite extrădarea temporară, cu condiţia că persoana extrădată va fi înapoiată imediat după efectuarea
acţiunilor procesuale pentru care a fost extrădată, dar nu mai târziu de trei luni de
la data extrădării.
Articolul 65
Extrădarea la cererea mai multor state
Dacă cererea privind extrădarea aceleiaşi persoane este primită de la mai multe
state, Partea Contractantă solicitată hotărăşte a cui cerere trebuie satisfăcută.
Articolul 66
Limitele urmăririi penale a persoanei extrădate
1. Fără acordul Părţii Contractante solicitate persoana extrădată nu poate fi trasă
la răspundere penală sau supusă pedepsei pentru o altă infracţiune decât acea care a
constituit temei pentru extrădare.
2. Ea nu poate fi extrădată unui stat terţ fără acordul Părţii Contractante solicitate.
3. Acordul Părţii Contractante solicitate nu este necesar, dacă persoana extrăda-
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tă n-a părăsit teritoriul Părţii Contractante solicitante în decursul a 15 zile după sfârşitul urmăririi penale, executării pedepsei sau de la punerea în libertate pe un temei
legal ori dacă se reîntoarce acolo de bună voie după ce a părăsit-o. În acest termen
nu se include perioada în care persoana extrădată a fost împiedicată să părăsească
teritoriul Părţii Contractante solicitante din motive independente de voinţa sa.
Articolul 67
Cererea de extrădare
1. Cererea de extrădare trebuie să fie întocmită în scris şi să conţină:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) textul legii Părţii Contractante solicitante în baza căreia fapta se consideră ca
infracţiune;
c) numele şi prenumele persoanei care se cere să fie extrădată, cererea cu privire la extradare, datele privind cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa şi alte date
personale, precum şi, în măsura posibilităţilor, semnalmentele, fotografia şi
amprentele lui digitale;
d) datele disponibile privind prejudiciul material cauzat.
2. La cererea de extrădare în vederea urmăririi penale se anexează copia certificată a hotărârii de arestare cu indicarea circumstanţelor reale ale cauzei.
La cererea de extrădare pentru executarea sentinţei se anexează copia certificată
a sentinţei, însoţită de un certificat, ce atestă intrarea lui în vigoare, şi textul legii penale, în baza căreia persoana a fost condamnată. Dacă persoana şi-a executat parţial
pedeapsa, se comunică şi datele în acest sens.
Articolul 68
Arestarea în vederea extrădării
După primirea cererii de extrădare, Partea Contractantă solicitată va lua neîntârziat măsuri pentru arestarea persoanei a cărei extrădare se cere, cu excepţia cazurilor
în care extrădarea nu se admite, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Tratat.
Articolul 69
Informaţii suplimentare
1. Dacă cererea de extrădare nu conţine toate datele necesare, prevăzute de articolul 67, Partea Contractantă solicitată poate cere informaţii suplimentare. Partea Contractantă solicitantă trebuie să răspundă la cererea dată într-un termen ce nu depăşeşte o lună; acest termen va putea fi prelungit cu 15 zile dacă există motive întemeiate.
2. Dacă Partea Contractantă solicitantă nu va prezenta informaţiile suplimentare în termenul stabilit, Partea Contractantă solicitată poate să pună în libertate
persoana care a fost arestată, conform articolului 68.
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Articolul 70
Arestarea până la primirea cererii de extrădare
1. În cazuri de neamânat, Partea Contractantă solicitată, în baza unui demers al
Părţii Contractante solicitante, poate aresta persoana şi până la primirea cererii de
extrădare, indicată în articolul 67. Demersul urmează să conţină referirea la hotărârea cu privire la arestarea sau sentinţa ce a intrat în vigoare, pronunţată în privinţa
persoanei date şi indicaţia că cererea de extrădare va fi îndeplinită imediat.
Demersul poate fi transmis prin poştă, telegraf sau orice alt mod în formă scrisă.
2. Arestarea persoanei poate avea loc şi fără primirea cererii de extrădare, prevăzute la punctul 1) al prezentului articol, dacă există temeiuri suficiente că ea a comis
pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante o infracţiune ce implică extrădarea.
3. Despre arestarea conform punctelor 1) sau 2) ale prezentului articol sau despre motivele pentru care cererea indicată la punctul 1) ale prezentului articol n-a fost
satisfăcută va fi înştiinţată imediat cealaltă Parte Contractantă.
4. Persoana arestată conform punctelor 1) sau 2) ale prezentului articol trebuie
să fie eliberată, dacă în timp de o lună de la data primirii cererii de arestare nu va fi
primită cererea de extrădare a celeilalte Părţi Contractante. Acest termen, la cererea
Părţii Contractante solicitante, poate fi prelungit cu 15 zile.
Articolul 71
Predarea persoanei extrădate
1. Partea Contractantă solicitată comunică Părţii Contractante solicitante hotărârea privind extrădarea, informând despre locul şi data extrădării persoanei.
2. Dacă Partea Contractantă solicitantă nu ia în primire timp de 15 zile de la data
stabilită pentru extrădare persoana ce urmează a fi extrădată, aceasta va fi eliberată
din starea de arest. La cererea Părţii Contractante solicitante acest termen poate fi
prelungit, dar cu maximum 15 zile.
Articolul 72
Repetarea extrădării
Dacă persoana extrădată se va sustrage de la urmărirea penală sau de la executarea pedepsei şi se va întoarce pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, ea poate fi
din nou extrădată la cererea Părţii Contractante solicitante. În acest caz la cerere nu
se cer anexate documentele prevăzute de articolul 67.
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Articolul 73
Transmiterea de obiecte
1. Partea Contractantă solicitată căreia i se solicită extrădarea va transmite Părţii Contractante solicitante obiectele-instrumente ale crimei, ce atrag extrădarea
conform articolului 61, precum şi obiectele ce poartă urmele infracţiunii sau sunt
dobândite pe cale criminală. Aceste obiecte se transmit la cerere şi în cazul în care
extrădarea persoanei nu poate avea loc din cauza decesului sau din alte motive.
2. Partea Contractantă solicitată poate amâna transmiterea obiectelor indicate
la punctul 1) al prezentului articol, dacă acestea sunt necesare ca probe în altă cauză
penală.
3. Drepturile persoanelor terţe asupra obiectelor transmise Părţii Contractante
solicitante rămân în vigoare. După terminarea procedurii în cauza respectivă, aceste
obiecte vor fi restituite Părţii Contractante care le-a transmis.
Articolul 74
Tranzitarea
1. Fiecare din Părţile Contractante autorizează reciproc, la cerere, transportul pe
teritoriul său al persoanelor care sunt extrădate uneia dintre Părţile Contractante de
către un al treilea stat. Părţile Contractante nu sunt obligate să permită tranzitarea persoanelor, extrădarea cărora nu este admisă conform prevederilor prezentului Tratat.
2. Cererea de tranzitare se formulează şi se trimite în acelaşi mod ca şi cererea
de extrădare.
3. Instituţiile competente ale Părţilor Contractante coordonează pentru fiecare
caz aparte modalitatea, ruta şi alte condiţii de tranzitare.
4. Cheltuielile de tranzit le suportă Partea Contractantă solicitantă.
Articolul 75
Prezenţa reprezentanţilor Părţilor Contractante la
acordarea de asistenţă juridică în cauzele penale
Reprezentanţii unei Părţi Contractante, cu acordul celeilalte Părţi Contractante,
pot asista la executarea cererilor celeilalte Părţi Contractante de acordare a asistenţei
juridice în cauzele penale.
Articolul 76
Informaţii despre antecedente penale
Părţile Contractante îşi vor acorda reciproc, la cerere, informaţii vizând antecedentele penale ale persoanelor condamnate anterior de instanţele lor de judecată,
dacă aceste persoane sunt trase la răspundere penală pe teritoriul Părţii Contractante
solicitante.
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Articolul 77
Informaţii asupra rezultatelor urmăririi penale
Părţile Contractante se informează reciproc asupra rezultatelor urmăririi penale
împotriva persoanei în privinţa căreia au fost înaintate cereri de pornire a urmăririi
penale, precum şi asupra persoanelor extrădate. La cerere, Părţii Contractante i se
trimite copia sentinţei definitive sau a altei hotărâri definitive.
Articolul 78
Informaţii despre sentinţe
Părţile Contractante îşi vor comunica anual reciproc informaţii despre sentinţele definitive, pronunţate în instanţele de judecată ale unei Părţi Contractante împotriva cetăţenilor celeilalte Părţi Contractante.

Partea a treia

Dispoziţii finale
Articolul 79
Ratificarea Tratatului

Prezentul Tratat va fi supus ratificării
Articolul 80
Intrarea în vigoare a Tratatului
Prezentul Tratat va intra în vigoare la expirarea a 30 zile de la data schimbului
instrumentelor de ratificare.
Articolul 81
Termenul de acţiune al Tratatului
1. Prezentul Tratat va acţiona pe parcursul a cinci ani din ziua intrării lui în
vigoare.
2. Tratatul va rămâne în vigoare pentru următoarele perioade de cinci ani, dacă
nici una dintre Părţile Contractante nu-l va denunţa, înştiinţând despre acest fapt
printr-o notă cealaltă Parte Contractantă în termen de cel puţin 6 luni până la data
expirării termenului de acţiune al prezentului Tratat.
Încheiat la Moscova, la 25 februarie 1993, în două exemplare, fiecare în limbile
română şi rusă, ambele texte având aceeaşi valabilitate.
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44. TRATAT ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI REPUBLICA LETONIA
CU PRIVIRE LA ASISTENŢA JURIDICĂ ŞI LA RAPORTURILE
JURIDICE ÎN MATERIE CIVILĂ, FAMILIALĂ ŞI PENALĂ
Semnat la: Riga, 14 aprilie 1993.
Ratificat prin: Hotărârea Parlamentului RM nr.1487-XIII din 10.06.93.
În vigoare pentru RM: din 18 iulie 1996.
Republica Moldova şi Republica Letonia,
Acordând o importanţă deosebită dezvoltării colaborării în domeniul acordării
asistenţei juridice în materie civilă, familială şi penală,
Au ajuns la înţelegere în privinţa următoarelor:

Partea întâi

Dispoziţii generale
Articolul 1
Ocrotirea juridică
1. Cetăţenii unei Părţi Contractante se bucură pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, în ceea ce priveşte drepturile lor personale şi patrimoniale, de aceeaşi
ocrotire juridică ca şi cetăţenii acestei Părţi Contractante.
Aceasta se referă, de asemenea, la persoanele juridice, care sunt fondate în conformitate cu legislaţia uneia din Părţile Contractante.
2. Cetăţenii unei Părţi Contractante au dreptul să se adreseze liber şi nestingherit instanţelor de judecată, procuraturii, birourilor notariale (numite în continuare instituţii de justiţie) şi altor instituţii ale altei Părţi Contractante, de competenţa
cărora sunt cauzele civile (inclusiv cele de muncă, de locuinţe), familiale şi penale,
pot să participe la ele, să facă demersuri, să intenteze acţiuni şi să înfăptuiască alte
acţiuni procesuale în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii proprii.
Articolul 2
Asistenţa juridică
1. Instituţiile de justiţie ale Părţilor Contractante îşi acordă reciproc asistenţă
juridică în materie civilă, familială şi penală, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Tratat.
2. Instituţiile de justiţie acordă asistenţă juridică şi altor instituţii de competenţa
cărora sunt cauzele, indicate la punctul 1) al prezentului articol.
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3. Alte instituţii, de competenţa cărora sunt cauzele indicate la punctul 1) al prezentului articol, expediază cererile de asistenţă juridică prin intermediul instituţiilor
de justiţie.
Articolul 3
Volumul asistenţei juridice
Asistenţa juridică cuprinde îndeplinirea acţiunilor procesuale, prevăzute de
legislaţia Părţii Contractante solicitate, în special, interogarea părţilor, victimelor,
acuzaţilor şi inculpaţilor, martorilor, experţilor, efectuarea expertizelor, cercetarea
judiciară, transmiterea probelor materiale, intentarea sau preluarea urmăririi penale
şi extrădarea persoanelor care au comis infracţiuni, recunoaşterea şi executarea deciziilor judiciare, înmânarea şi expedierea actelor, prezentarea, la cererea altei Părţi,
a datelor privind antecedentele penale ale acuzaţilor.
Articolul 4
Modul de legătură
La acordarea asistenţei juridice instituţiile Părţilor Contractante comunică între
ele prin intermediul Ministerului Justiţiei şi Procuraturii Republicii Moldova şi a
Ministerului Justiţiei şi Procuraturii Republicii Letonia.
Articolul 5
Limba folosită
1. Cererea sau însărcinarea privind acrodarea asistenţei juridice şi actele anexate
se perfectează în limba de stat a instituţiei solicitante. Această cerere sau însrăcinare
se certifică cu ştampila cu stemă de stat a instituţiei solicitante şi cu semnătura conducătorului ei (a persoanei competente).
2. La cererea sau însărcinarea privind acordarea asistenţei juridice şi la actele
anexate la ea trebuie să fie anexată traducerea în limba de stat a executorului cererii
sau însărcinării ori în limbile engleză sau rusă, acceptate reciproc. Traducerea se
certifică de către un interpret oficial, sau de către notar ori de către o persoană cu
funcţii de răspundere a instituţiei solicitante, precum şi cu ştampila cu stemă de stat
a instituţiei competente, fie de către reprezentanţa diplomatică sau oficiul consular al
Părţii Contractante solicitante.
3. La satisfacerea cererii sau însărcinării despre acordarea asistenţei juridice actele se redactează în limba de stat a executorului cererii sau însărcinării şi se expediază împreună cu traducerea în limba de stat a instituţiei solicitante sau în limbile engleză ori rusă acceptate reciproc. Traducerea se certifică de către un interpret oficial,
de către notar ori de către o persoană cu funcţii de răspundere a instituţiei solicitate,
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precum şi cu ştampila cu stemă de stat a instituţiei competente, fie de către reprezentanţa diplomatică sau oficiul consular al Părţii Contractante solicitate.
Articolul 6
Întocmirea actelor
Actele expediate de către instituţiile de justiţie şi de către alte instituţii în scopuri
de asistenţă juridică trebuie să fie semnate de persoana competentă şi certificate cu
ştampila cu stemă de stat.
Articolul 7
Forma însărcinării de acordare a asistenţei juridice
În însărcinarea de acordare a asistenţei juridice trebuie să fie indicat:
1) denumirea instituţiei solicitante;
2) denumirea instituţiei solicitate;
3) denumirea cauzei în care se solicită asistenţa juridică;
4) numele şi prenumele presoanelor în privinţa cărora se înaintează însărcinarea, cetăţenia lor, ocupaţia şi domiciliul stabil sau reşedinţa, iar pentru persoanele
juridice – denumirea şi sediul;
5) numele de familie şi adresa reprezentanţilor lor;
6) conţinutul cererii, iar în privinţa cauzelor penale, de asemenea, descrierea
circumstanţelor în care a fost comisă crima şi încadrarea ei juridică.
Articolul 8
Modul de îndeplinire
1. Pentru îndeplinirea însărcinării de asistenţă juridică, instituţia de justiţie, căreia îi este adresată însărcinarea, aplică legislaţia statului său. Instituţia de la care porneşte însărcinarea poate, la cerere, aplica normele procesuale ale Părţii Contractante
de la care porneşte însărcinarea, dacă acestea nu contravin legislaţiei statului său.
2. Dacă instituţia de justiţie, căreia îi este adresată însărcinarea, nu este competentă s-o soluţioneze, ea o va transmite instituţiei de justiţie competente şi va informa despre aceasta instituţia de la care porneşte cererea.
3. În cazul primirii demersului respectiv, instituţia de justiţie căreia îi este adresată însrăcinarea, înştiinţează instituţia de la care porneşte însărcinarea despre timpul şi locul de soluţionare a însărcinării.
4. După îndeplinirea cererii, instituţia de justiţie, căreia îi este adresată însărcinarea, expediază actele instituţiei de la care porneşte cererea; în caz când asistenţa
juridică n-a putut fi acordată, ea remite însărcinirea şi aduce la cunoştinţă circumstanţele care au împedicat îndeplinirea ei.
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Articolul 9
Modul de înmânare a actelor
1. Instituţia solicitată înmânează actele în conformitate cu reglementările ce acţionează în statul său, dacă actele ce urmează a fi înmânate sunt redactate în limba sa
sau sunt însoţite de traducerea certificată. În cazul, în care actele nu sunt redactate în
limba Părţii Contractante solicitate sau nu sunt insoţite de traducere, ele se înmânează numai dacă destinatarul este de acord să le primească benevol.
2. În cererea de înmânare trebuie să fie indicate adresa exactă a destinatarului
şi denumirea actului înmânat. Dacă adresa indicată în cerere nu este completă sau e
redată neexact, instituţia solicitată i-a măsuri în vederea stabilirii adresei exacte, în
conformitate cu legislaţia statului său.
Articolul 10
Dovada de înmânare a actelor
Dovada de înmânare a actelor se întocmeşte în conformitate cu reglementările
ce acţionează pe teritoriul Părţii Contractante solicitate. Dovada va cuprinde data şi
locul înmânării, precum şi persoana, căreia i se înmânează actul.
Articolul 11
Înmânarea actelor şi interogarea cetăţenilor prin intermediul
reprezentanţelor diplomatice şi oficiilor consulare
Părţile Contractante au dreptul să înmâneze acte şi să interogheze cetăţenii proprii prin intermediul reprezentanţelor diplomatice sau oficiilor consulare, cu condiţia să nu aplice nici o măsură coercitivă.
Articolul 12
Chemarea peste hotare a persoanelor invitate să participe în procesele de
cercetare a cauzelor penale şi civile
1. Dacă în timpul anchetei preliminare sau examinării judiciare pe teritoriul
unei Părţi Contractante apare necesitatea prezenţei personale a persoanei, aflate pe
teritoriul celeilalte Părţi Contractante, e necesar de a se adresa instituţiei respective a
acestei Părţi cu însărcinarea de înmânare a citaţiei.
2. Citaţia nu poate conţine sancţiuni pentru cazul neprezentării celui chemat.
3. Persoana care, indiferent de cetăţenia sa, s-a prezentat benevol la chemare în
instituţia respectivă a celeilalte Părţi Contractante, nu poate fi trasă la răspundere
penală sau administrativă pe teritoriul acestei Părţi, arestată sau pedepsită pentru o
anumită faptă, comisă până la trecerea frontierei de stat. Aceste persoane nu pot fi,
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de asemenea, trase la răspundere penală sau administrativă, arestate sau pedepsite
în legătură cu mărturiile lor sau cu concluziile experţilor ori în legătură cu faptul ce
constituie obiectul examinării.
4. Persoana nu beneficiază de asemenea privilegii dacă ea, în timp de 10 zile
de la momentul înştiinţării despre faptul că prezenţa ei nu mai este necesară, nu va
părăsi teritoriul Părţii Contractante solicitante. În acest termen nu se include timpul
pe parcursul căruia ea nu a putut părăsi teritoriul Părţii Contractante solicitante din
motive ce nu au depins de voinţa ei.
5. Victimele, martorii şi experţii ce se prezintă la chemare pe teritoriul celeilalte
Părţi Contractante, au dreptul la recuperarea de către instituţia care i-a chemat a
cheltuielilor de călătorie şi aflarea peste hotare, precum şi la recuperarea salariului
neprimit pentru zilele sustrase de la lucru; experţii, pe lângă aceasta, au dreptul la recuperarea onorariului pentru efectuarea expertizei. În chemare trebuie să fie indicat
la ce tipuri de plată au dreptul persoanele chemate; la demersul lor Partea Contractantă, de la care porneşte chemarea, plăteşte un avans pentru acoperirea cheltuielilor
respective.
Articolul 13
Valabilitatea actelor
1. Actele care au fost întocmite sau certificate pe teritoriul unei Părţi Contractante de către instanţa de judecată sau de o persoană oficială (notar, interpret oficial,
expert etc.) în limitele competenţei lor, în forma stabilită şi certificate cu sigiliul cu
stemă de stat, sunt valabile şi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă
legalizare.
2. Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante sunt recunoscute ca oficiale
au pe teritoriul altei Părţi Contractante aceeaşi forţă probantă.
Articolul 14
Cheltuieli legate de acordarea asistenţei juridice
1. Partea Contractantă, căreia îi este adresată însărcinarea, nu va pretinde restituirea cheltuielilor de acordare a asistenţei juridice. Părţile Contractante suportă
singure toate cheltuielile apărute la acordarea asistenţei juridice pe teritoriul lor, cu
exepţia cheltuielilor legate de efectuarea expertizelor.
2. Instituţia de justiţie, căreia îi este adresată însărcinarea, comunică instituţiei
de la care porneşte însărcinarea cuantumul cheltuielilor. Dacă instituţia de la care
porneşte însărcinarea va percepe aceste cheltuieli de la persoana obligată să le plătească, sumele încasate vor rămâne în folosul Părţii Contractante a cărei instituţie
le-a perceput.
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Articolul 15
Acordarea informaţiei
Ministerul Justiţiei şi Procuratura Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei şi
Procuratura Republicii Letonia acordă reciproc, la cerere, informaţii despre legislaţia
în vigoare sau cea care a acţionat în statele lor şi despre modul aplicării ei de către
instituţiile de justiţie.
Articolul 16
Asistenţa juridică gratuită
Cetăţenilor unei Părţi Contractante, în instanţele de judecată şi în alte instituţii
ale altei Părţi Contractante, li se acordă asistenţă juridică gratuită şi se asigură procedura judiciară gratuită în aceeaşi bază şi cu aceleaşi înlesniri, ca şi cetăţenilor proprii.
Articolul 17
Expedierea actelor
Părţile Contractante se obligă să expedieze una alteia, la cerere, pe cale diplomatică, fără traducere şi fără plată, certificate de înregistrare a actelor stării civile şi alte
acte (despre studii, activitate de muncă etc.), care se referă la drepturile personale şi
la interesele patrimoniale ale cetăţenilor altei Părţi Contractante.

Partea a doua

Dispoziţii speciale

Capitolul I
Asistenţa juridică şi raporturile juridice în
materie civilă şi familială
Articolul 18
Scutirea de cheltuielile de judecată
Cetăţenii unei Părţi Contractante sunt scutiţi pe teritoriul altei Părţi Contractante de achitarea cheltuielilor de judecată pe aceeaşi bază şi în aceşi volum ca şi
cetăţenii statului dat.
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Articolul 19
Eliberarea actelor despre starea personală, familială şi patrimonială
1. Actul despre starea personală, familială şi patrimonială, necesar pentru obţinerea permisului de scutire de plată a cheltuielilor judiciare, se eliberează de către
instituţia competentă a Părţii Contractante, pe teritoriul căreia reclamantul are domiciliu sau reşedinţă.
2. Dacă reclamantul nu are domiciliu sau reşedinţă pe teritoriul Părţii Contractante, este suficient actul eliberat sau certificat de reprezentanţa diplomatică sau oficiul consular al statului său.
3. Instanţa de judecată care a emis hotărârea despre scutirea de plată a cheltuielilor de judecată poate apela la instituţia, care a eliberat actul, pentru explicaţii
suplimentare.
Articolul 20
Competenţa instanţelor de judecată
1. Dacă prezentul Tratat nu stabileşte altfel, instanţele de judecată ale fiecăreia
dintre Părţile Contractante sunt competente să examineze cauzele civile şi familiale,
dacă reclamantul are domiciliu pe teritoriul ei. În privinţa acţiunilor faţă de persoanele juridice, ele sunt competente dacă pe teritoriul Părţii date se află organul de
conducere, reprezentanţa sau filiala persoanei juridice.
2. Pe acţiunile cu privire la dreptul de proprietate şi la alte drepturi reale asupra
imobilului sunt competente în exclusivitate instanţele de judecată ale Părţii Contractante, pe teritoriul căreia se găseşte patrimoniul.
3. Instanţele de judecată ale Părţilor Contractante examinează cauzele şi în alte
situaţii, dacă în această privinţă există acordul scris al părţilor. Dacă există un asemenea acord, instanţa de judecată încetează procedura pe cauză la cererea reclamantului, dacă o asemenea cerere este făcută până la prezentarea dezacordului pe
acţiune. Competenţa exclusivă a instanţelor de judecată nu poate fi modificată prin
înţelegerea părţilor.
4. În cazul intentării procesului în privinţa cauzei dintre aceleaşi părţi, asupra
aceluiaşi obiect şi în acelaşi temei în instanţele de judecată ale ambelor Părţi Contractante, competente în conformitate cu prezentul Tratat, instanţa de judecată, care
a intentat cauza mai târziu încetează procedura.
Articolul 21
Capacitatea juridică şi capacitatea de exerciţiu
1. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice se stabileşte conform legislaţiei Părţii Contractante, a cărui cetăţean este persoana dată.
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2. Capacitatea juridică a persoanei juridice se stabileşte conform legislaţiei Părţii
Contractante, pe al cărui teritoriu ea este fondată.
Articolul 22
Limitarea capacităţii de exerciţiu sau recunoaşterea incapacităţii
1. La recunoaşterea persoanei limitată de capacitate de exerciţiu sau incapabilă
se aplică legislaţia şi sunt competente instituţiile acelei Părţi Contractante al cărei
cetăţean este persoana dată.
2. Dacă instituţia uneia din Părţile Contractante va stabili, că există motive pentru limitarea capacităţii de exerciţiu sau recunoaşterea incapacităţii cetăţeanului altei
Părţi Contractante, domiciliul sau reşedinţa căruia se află pe teritoriul acestei Părţi
Contractante, ea comunică despre aceasta instituţiei respective a altei Părţi Contractante. Dacă instituţia înştiinţată în acest mod va declara că ea acordă dreptul de a
îndeplini în continuare acţiunea instituţiei de la domiciliul sau reşedinţa persoanei
date, sau nu-şi va expune părerea în termen de trei luni, instituţia de la domiciliul sau
de la reşedinţa acestei persoane poate soluţiona cauza privind limitarea capacităţii
de exerciţiu sau recunoaşterea incapacităţii, în conformitate cu legislaţia statului său,
dacă aceasta este prevăzut şi de legislaţia acelei Părţi Contractante, al cărui cetăţean
este persoana dată. Decizia despre limitarea capacităţii de exerciţiu sau recunoaşterea incapacităţii trebuie expediată instituţiei respective a altei Părţi Contractante.
3. Dispoziţiile punctelor 1) şi 2) ale prezentului articol se aplică şi la anularea
limitării capacităţii de exerciţiu sau a recunoaşterii incapacităţii.
Articolul 23
În cazurile ce nu suportă amânare instituţia de la domiciliul sau reşedinţa persoanei, privitor la care e pusă chestiunea limitării capacităţii de exerciţiu sau recunoaşterii incapacităţii şi care este cetăţean al altei Părţi Contractante, poate ea însăşi
să întreprindă măsurile necesare pentru apărarea acestei persoane sau a averii ei.
Dispoziţiile adoptate în legătură cu măsurile date trebuie expediate instituţiei respective a Părţii Contractante, al cărei cetăţean este persoana dată; aceste dispoziţii
sunt supuse anulării, dacă instituţia acestei Părţi Contractante va hotărî altfel.
Articolul 24
Recunoaşterea absenţei fără veste, declararea morţii şi
stabilirea faptului morţii
1. În acţiunile de recunoaştere a absenţei fără veste şi declararea morţii sau de
stabilire a faptului morţii sunt competente instituţiile acelei Părţi Contractante, cetăţeanul căreia a fost persoana în timpul când ea, conform ultimelor informaţii, era
în viaţă.
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2. Instituţiile unei Părţi Contractante pot declara cetăţeanul altei Părţi Contractante absent fără veste sau mort, precum şi să stabilească faptul morţii lui la demersul persoanelor ce locuiesc pe teritoriul acestuia, dacă drepturile şi interesele lor se
bazează pe legislaţia acestei Părţi Contractante.
3. În cazurile, prevăzute de punctele 1) şi 2) ale prezentului articol, instituţiile
Părţilor Contractante aplică legislaţia statului său.
Articolul 25
Încheierea căsătoriei
1. Condiţiile de încheiere a căsătoriei sunt determinate, pentru fiecare din persoanele ce se căsătoresc, de legislaţia Părţii Contractante, a cărui cetăţean ea este. În
afară de aceasta, trebuie respectate cerinţele legislaţiei Părţii Contractante, pe teritoriul căreia se încheie căsătoria, în ce priveşte restricţiile de încheiere a căsătoriei.
2. Forma de încheiere a căsătoriei este determinată de legislaţia Părţii Contractante, pe al cărui teritoriu se încheie căsătoria.
Articolul 26
Raporturile juridice personale şi patrimoniale ale soţilor
1. Raporturile juridice personale şi patrimoniale ale soţilor sunt determinate de
legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia ei au domiciliu comun.
2. Dacă unul dintre soţi lucuieşte pe teritoriul unei Părţi Contractante, iar altul
– pe teritoriul altei Părţi Contractante şi ambii au una şi aceeaşi cetăţenie, raporturile lor juridice personale şi patrimoniale sunt determinate de legislaţia acelei Părţi
Contractante ai căror cetăţeni ei sunt.
3. Dacă unul dintre soţi este cetăţean al unei Părţi Contractante, iar celălalt – al
celeilalte Părţi Contractante şi unul din ei locuieşte pe teritoriul uneia, iar celălalt –
pe teritoriul altei Părţi Contractante, raporturile juridice personale şi patrimoniale
sunt determinate de legislaţia Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu ei şi-au avut
ultimul domiciliu comun.
4. Dacă persoanele indicate în punctul 3) al prezentului articol n-au avut domiciliu comun pe teritoriile Părţilor Contractante, se aplică legislaţia Părţii Contractante, a cărei instituţie examinează cauza.
5. Privitor la raporturile juridice ale soţilor în ceea ce priveşte averea imobilă se
aplică legislaţia Părţii Contractante, pe al cărui teritoriu se află aceste bunuri.
Articolul 27
Divorţul şi declararea nulităţii căsătoriei
1. Pe cauzele de divorţ se aplică legislaţia şi sunt competente instituţiile Părţii
Contractante, ai cărei cetăţeni au fost soţii la momentul depunerii cererii. Dacă soţii
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au domiciliu pe teritoriul altei Părţi Contractante, sunt competente, de asemenea,
instituţiile acestei Părţi Contractante.
2. Dacă la momentul depunerii cererii de divorţ unul dintre soţi era cetăţean al
unei Părţi Contractante, iar al doilea era cetăţean al altei Părţi Contractante şi unul
dintre ei locuieşte pe teritoriul unei, iar al doilea – pe teritoriul altei Părţi Contractante, sunt competente instituţiile ambelor Părţi Contractante. În asemenea cazuri
se aplică legislaţia statului său.
3. Pe cauzele declarării nulităţii căsătoriei se aplică legislaţia Părţii Contractante a cărei legislaţie, conform articolului 25, s-a aplicat la încheierea căsătoriei. În
asemenea cazuri competenţa instanţelor de judecată se stabileşte, respectiv, în baza
punctelor 1) şi 2) ale prezentului articol.

Raporturile juridice dintre părinţi şi copii
Articolul 28
Cazurile privind stabilirea şi contestarea paternităţii şi stabilirea naşterii copilului de la căsătoria dată se soluţionează conform legislaţiei Părţii Contractante, al
cărei cetăţean este copilul prin naştere.
Articolul 29
1. Raporturile juridice dintre părinţi şi copii se stabilesc de legislaţia acelei Părţi
Contractante, pe al cărui teritoriu ei îşi au domiciliul comun.
2. Dacă domiciliul unuia dintre părinţi şi copii se află pe teritoriul altei Părţi
Contractante, raporturile juridice dintre ei se stabilesc de legislaţia Părţii Contractante, al cărei cetăţean este copilul.
Articolul 30
Raporturile juridice dintre copilul născut în afara căsătoriei şi dintre mama sa
şi tatăl său se stabilesc de legislaţia Părţii Contractante, al cărei cetăţean este copilul.
Articolul 31
1. Pentru emiterea deciziilor privind raporturile juridice indicate în articolele
28-30 sunt competente instanţele de judecată ale Părţii Contractante, legile căreia
trebuie aplicate în asemenea cazuri.
2. Dacă reclamantul şi reclamatul domiciliază pe teritoriul unei Părţi Contractante, sunt competente, de asemenea, şi instanţele de judecată ale acestei Părţi Contractante, cu respectarea dispoziţiilor articolelor 28 şi 30.
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Articolul 32
Înfierea
1. Înfierea este determinată de legislaţia Părţii Contractante, al cărui cetăţean
este înfietorul sau pe al cărei teritoriu el are domiciliu stabil.
2. Dacă copilul este înfiat de soţi, dintre care unul este cetăţean al unei, iar celălalt – cetăţean al celeilalte Părţi Contractante, înfierea este determinată de legislaţia
în vigoare a ambelor Părţi Contractante.
3. Dacă copilul este cetăţean al unei Părţi Contractante, iar înfietorul – al altei
Părţi Contractante, pentru înfiere sau desfacerea ei trebuie obţinut consimţământul
copilului, dacă aceasta este cerut de legea Părţii Contractante, al cărei cetăţean este,
reprezentantului lui legitim şi a instituţiei competente ale acestei Părţi Contractante.
Articolul 33
1. Pentru pronunţarea hotărârilor privind înfierea este competentă instituţia
Părţii Contractante al cărei cetăţean este înfietorul sau pe teritoriul căreia el are domiciliu stabil.
2. În cazul, prevăzut de punctul 2) al articolului 32, competenţa aparţine instituţiei Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu soţii au sau şi-au avut ultimul domiciliu
comun sau reşedinţa.

Tutela şi curatela
Articolul 34
1. Pe cauzele privind tutela şi curatela în privinţa cetăţenilor Părţilor Contractante, deoarece Tratatul nu prevede altceva, se aplică legislaţia şi este competentă
instituţia de tutelă şi curatelă a Părţii Contractante, al cărei cetăţean este persoana
tutelată sau care se află sub curatelă.
2. Raporturile juridice între tutore sau curator şi persoana asupra căreia s-a instituit tutela sau curatela sunt determinate de legislaţia Părţii Contractante, a cărei
instituţie de tutelă sau curatelă l-a numit pe tutore sau curator.
Articolul 35
1. În cazul când măsurile de tutelă sau curatelă sunt necesare în interesele persoanei tutelate sau celei care se află sub curatelă, al cărui domiciliu, reşedinţă ori
bunuri se află pe teritoriul altei Părţi Contractante, instituţia de tutelă şi curatelă a
acestei Părţi Contractante înştiinţează de îndată instituţia de tutelă şi curatelă a celeilalte Părţi Contractante competentă, conform punctului 1) al articolului 34.
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2. În cazuri de neamânat instituţia de tutelă şi curatelă a altei Părţi Contractante
poate lua măsurile necesare, înştiinţând neîntârziat despre aceasta instituţia de tutelă
şi curatelă competentă, conform punctului 1) al articolului 34. Măsurile adoptate
rămân valabile, până când această instituţie nu va lua o altă decizie.
Articolul 36
1. Instituţia de tutelă şi curatelă, competentă conform punctului 1) al articolului
34, poate transmite competenţa privind tutela sau curatela instituţiilor respective ale
celeilalte Părţi Contractante, dacă persoana tutelată sau care se află sub curatelă îşi
are domiciliul sau reşedinţa ori averea pe teritoriul acestui stat. Transmiterea este valabilă numai în cazul când instituţia solicitată acceptă preluarea tutelei sau curatelei
şi înştiinţează despre aceasta instituţia solicitată.
2. Instituţia care, conform punctului 1) al prezentului articol, a acceptat preluarea tutelei sau curatelei îşi îndeplineşte atribuţiile în conformitate cu legislaţia
statului său. Ea, însă, nu are dreptul să emită hotărâri pe chestiunile privind statutul
personal al persoanei care se află sub tutelă sau curatelă, dar poate da permisiunea
de încheiere a căsătoriei, necesară conform legislaţiei Părţii Contractante al cărei
cetăţean este această persoană.

Raporturile juridice patrimoniale
Articolul 37
Dreptul la proprietate
1. Dreptul la proprietate asupra bunurilor imobile se stabileşte de legislaţia Părţii
Contractante, pe teritoriul căreia se află bunurile imobile.
2. Dreptul la proprietate asupra mijloacelor de transport, ce urmează a fi trecute
în registrele de stat, se stabileşte de legislaţia Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu
se află instituţia, care a înregistrat mijlocul de transport.
3. Apariţia şi sistarea dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra bunurilor se stabileşte de legislaţia Părţii, pe teritoriul căreia s-au aflat bunurile la momentul când a avut loc acţiunea sau altă circumstanţă, care a servit drept bază pentru
apariţia sau sistarea unui asemenea drept. Apariţia sau sistarea dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra bunurilor, ce constituie obiectul tranzacţiei, se
stabileşte de legislaţia ce acţionează pe teritoriul incheierii tranzacţiei, dacă părţile
nu au convenit în alt mod.
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Articolul 38
Forma tranzacţiei
1. Forma tranzacţiei se stabileşte de legislaţia ce acţionează pe teritoriul, unde ea
a fost încheiată.
2. Forma tranzacţiei în privinţa bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor se
stabileşte de legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia se află aceste bunuri.
Articolul 39
Repararea prejudiciului
1. Angajamentele cu privire la repararea prejudiciului, în afara celor ce reies din
contracte şi din alte acţiuni legale, se determină de legislaţia Părţii Contractante, pe
teritoriul căreia s-a produs acţiunea sau altă circumstanţă, ce a servit drept motiv
pentru cererea de reparare a prejudiciului.
2. Dacă cauzatorul de prejudiciu şi păgubaşul sunt cetăţeni ai uneia şi aceleiaşi
Părţi Contractante, se aplică legislaţia Părţii Contractante, în instanţa de judecată a
căreia a fost înaintată cererea.

Succesiuni
Articolul 40
Principiul egalităţii
Cetăţenii unei Părţi Contractante sunt egali cu cetăţenii celeilalte Părţi Contractante, ce locuiesc pe teritoriul ei, în ce priveşte capacitatea de a întocmi sau revoca un
testament cu privire la bunurile, care se găsesc pe teritoriul altei Părţi Contractante
ori la drepturile, ce urmează a fi realizate, precum şi în ce priveşte capacitatea de a
dobândi prin moştenire astfel de bunuri şi drepturi. Bunurile şi drepturile se transmit acestora în condiţiile stabilite pentru cetăţenii proprii.
Articolul 41
Dreptul de succesiune
1. Dreptul de succesiune asupra bunurilor mobile este determinat de legislaţia
Părţii Contractante, pe teritoriul căreia testatorul avea ultimul domiciliu stabil.
2. Dreptul de succesiune asupra bunurilor imobile este determinat de legislaţia
Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu se află aceste bunuri.
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Articolul 42
Dreptul de succesiune al statului
În cazul când, conform legislaţiei Părţilor Contractante, bunurile succesoriale
revin statului (succesiunea legală a statului), bunurile mobile revin statului, al cărui
cetăţean era testatorul la data morţii sale, iar bunurile imobile trec în proprietatea
statului, pe al cărui teritoriu se află aceste bunuri.
Articolul 43
Forma testamentului
Forma testamentului se stabileşte de legile Părţii Contractante, al cărei cetăţean
era testatorul la momentul întocmirii testamentului. Este suficientă şi respectarea
legislaţiei Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu a fost întocmit testamentul. Dispoziţia dată se aplică şi la revocarea testamentului.
Articolul 44
Competenţa pe cauzele cu privire la succesiune
1. Procedura pe cauzele succesorale asupra bunurilor mobile, cu excepţia cazurilor prevăzute de punctul 2) al prezentului articol, ţine de competenţa instituţiei Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu testatorul avea ultimul domiciliu permanent.
2. Dacă toate bunurile succesorale mobile se află pe teritoriul Părţii Contractante, în care testatorul nu a avut ultimul domiciliu stabil, la cererea moştenitorului sau
legatarului, dacă toţi moştenitorii sunt de acord cu aceasta, procedura succesorală
ţine de competenţa instituţiilor acestei Părţi Contractante.
3. Procedura succesorală privind bunurile imobile ţine de competenţa instituţiilor Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu se află aceste bunuri.
4. Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi litigiilor succesorale.
Articolul 45
Măsurile de conservare a bunurilor succesorale
1. Instituţiile unei Părţi Contractante, pe al cărei teritoriu se află bunurile succesorale, lăsate de cetăţeanul altei Părţi Contractante, iau măsuri de conservare a
acestor bunuri, în conformitate cu propria legislaţie.
2. Instituţiile responsabile pentru luarea măsurilor de conservare a succesiunii,
după moartea cetăţeanului altei Părţi Contractante, sunt obligate să informeze imediat oficiul consular al acestei Părţi Contractante despre moartea testatorului şi despre persoanele, care şi-au declarat dreptul de succesori, despre circumstanţele ce le
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cunosc, referitoare la persoanele, care au dreptul la moştenire, locul aflării lor, despre
testament, în caz că există, despre masa succesorală şi valoarea succesiunii, precum
şi despre măsurile de conservare a succesiunii luate.
3. Bunurile succesorale mobile şi actele celui decedat se transmit reprezentanţei
diplomatice sau oficiului consular, la cererea acestora.
Articolul 46
Reprezentanţa diplomatică sau oficiul consular al unei Părţi Contractante are
dreptul să reprezinte fără procură interesele succesorale ale cetăţenilor acestei Părţi
în faţa instituţiilor celeilalte Părţi Contractante, dacă aceste persoane lipsesc sau, din
diferite motive întemeiate, nu-şi pot apăra la timp drepturile şi interesele sale şi n-au
desemnat un împuternicit.
Articolul 47
Dacă cetăţeanul unei Părţi Contractante a decedat în timpul călătoriei pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, unde nu a avut domiciliu stabil, bunurile care le-a
avut asupra sa se transmit, însoţite de un inventar, reprezentanţei diplomatice sau
oficiului consular al Părţii Contractante, al cărei cetăţean era defunctul.
Articolul 48
1. Instituţia competentă pe procedura succesorală, în cazurile prevăzute de articolul 46 al prezentului Tratat, dă dispoziţie cu privire la transmiterea bunurilor
succesorale instituţiei diplomatice sau consulare.
2. Aceste bunuri pot fi transmise moştenitorilor, dacă:
a) au fost rambursaţi sau asiguraţi toţi creditorii ce şi-au exprimat pretenţiile în
termenul stabilit de legislaţia Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu se află bunurile
succesorale;
b) toate taxele succesorale au fost plătite sau asigurate;
c) instituţiile competente au dat cuvenită aprobare pentru exportul bunurilor
succesorale, dacă aceasta este necesară.
3. Transferarea sumelor de bani se efectuează în conformitate cu legislaţia în
vigoare ce acţionează pe teritoriile Părţilor Contractante.
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Recunoaşterea şi executarea hotărârilor
Articolul 49
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor în cauzele civile şi familiale,
precum şi în cauzele penale în ceea ce priveşte repararea prejudiciului
1. Părţile Contractante recunosc reciproc şi execută hotărârile intrate în vigoare
pronunţate de instituţiile de justiţie în cauzele civile şi familiale, precum şi sentinţele
în ce priveşte repararea prejudiciului cauzat de infracţiune.
2. Pe teritoriul Părţilor Contractante, de asemenea, sunt recunoscute, fără o
procedură specială, hotărârile organelor de tutelă şi curatelă, instituţiilor de stare
civilă şi ale altor instituţii pe cauzele civile şi familiale, ce nu necesită executare.
Articolul 50
Examinarea demersurilor de încuviinţare a executării deciziilor
1. Examinarea demersurilor de încuviinţare a executării deciziilor este de competenţa instanţelor de judecată ale Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu urmează
a avea loc executarea.
2. Demersul de încuviinţare a executării se depune în instanţa de judecată, care
a pronunţat hotărârea în prima instanţă şi care se transmite instanţei de judecată
competente să pronunţe hotărârea pe marginea demersului.
3. Rechizitele demersului sunt stabilite de legislaţia Părţii Contractante, pe al
cărei teritoriu urmează să aibă loc executarea.
4. La demers se anexează traducerea certificată, în conformitate cu punctul 2) al
articolului 5 al prezentului Tratat.
Articolul 51
La demersul de încuviinţare a executării este necesar de a anexa:
a) copia hotărârii certificată de instanţa de judecată, documentul oficial despre
intrarea hotărârii în vigoare, dacă aceasta nu rezultă din însăşi textul hotărârii, precum şi o adeverinţa cu privire la executarea ei;
b) actul prin care se va confirma, că reclamatului, care nu a participat la proces, i
s-a înmânat măcar o dată la timp şi în forma cuvenită citaţia de chemare în instanţa
de judecată;
c) traducerile certificate ale actelor indicate în punctele 1) şi 2) ale prezentului
articol.
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Articolul 52
Pentru a clarifica anumite aspecte instanţa de judecată, care încuviinţează executarea, poate cere persoanei, care solicită executarea hotărârii, explicaţii, precum
şi să audieze debitorul asupra esenţei demersului şi, în caz de necesitate, poate cere
explicaţii instanţei de judecată, care a pronunţat hotărârea.
Articolul 53
Modul de executare a hotărârilor
Modul de executare se reglementează de legislaţia Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu urmează să aibă loc executarea.
Articolul 54
La încasarea cheltuielilor de judecată, legate de executare, se aplică legislaţia
Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu urmează să aibă loc executarea.
Articolul 55
Refuzarea recunoaşterii şi executării hotărârilor judiciare
Hotărârea judiciară nu se recunoaşte sau nu se execută, dacă:
a) persoana, care a depus demersul sau reclamatul în cauză nu a participat la
proces, din motiv că acestora sau reprezentanţilor săi nu le-au fost înmânate la timp
şi în forma cuvenită citaţia de chemare în instanţa de judecată;
b) pe acelaşi litigiu de drept, între aceleaşi părţi pe teritoriul Părţii Contractante,
unde urmează a fi recunoscută şi executată hotărârea, a fost pronunţată anterior hotărârea ce a intrat în vigoare sau dacă de către instituţia acestei Părţi Contractante a
fost intentată anterior procedura pe cauza dată;
c) conform dispoziţiilor prezentului Tratat, iar în cazurile neprevăzute de prezentul Tratat, conform legislaţiei Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu urmează să
se recunoască şi să execute hotărârea, cauza este de competenţa exclusivă a instituţiilor ei;
d) lipseşte actul ce confirmă înţelegerea părţilor privitor la competenţa contractuală.
Articolul 56
Dispoziţiile articolelor 49-55 ale prezentului Tratat referitoare la hotărârile judiciare se aplică şi asupra tranzacţiilor de înţelegere, aprobate de instanţa de judecată.
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Articolul 57
Exportarea bunurilor şi transferul sumelor de bani
Exportarea bunurilor şi transferul sumelor de bani, obţinute prin executare, se
efectuează cu respectarea legislaţiei Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu se execută hotărârea.

Capitolul II
Asistenţa juridică în cauzele penale
Înfăptuirea urmăririi penale
Articolul 58
Obligaţia intentării sau preluării urmăririi penale
1. Fiecare Parte Contractantă, la cererea celeilalte Părţi Contractante, intentează
sau preia, în conformitate cu legislaţia sa, urmărirea penală împotriva cetăţenilor
săi, suspectaţi de comiterea infracţiunilor pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
2. Cererile de urmărire penală, depuse în termenul stabilit de către persoanele
vătămate, în conformitate cu legile unei Părţi Contractante, în instituţiile ei competente sunt valabile şi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 59
Cererea de intentare sau preluare a urmăririi penale
1. Cererea de intentare sau preluare a urmăririi penale trebuie formulată în scris
şi să cuprindă:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) descrierea faptului, în legătură cu care este formulată cererea de intentare sau
preluare a urmăririi penale;
c) indicarea cât mai exactă a timpului şi locului comiterii infracţiunii;
d) textul legii Părţii Contractante solicitante în care fapta este prevăzută ca infracţiune;
e) numele şi prenumele persoanei suspectate, datele privind cetăţenia acesteia,
domiciliul sau reşedinţa şi alte date personale, precum şi, în funcţie de posibilităţi,
descrierea aspectului exterior al acestei persoane, fotografia şi amprentele digitale;
f) datele disponibile privind prejudiciul material cauzat.
La cerere se anexează cererea reclamantului în cauza penală, intentată la cererea
păgubaşului şi cererea de reparare a prejudiciului material, dacă există, precum şi
materialele cercetării preliminare şi probele, de care dispune Partea Contractantă
solicitantă. La transmiterea obiectelor ce constitue instrumentele infracţiunii sau
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nimerite la infractor în urma unei asemenea infracţiuni se vor lua în consideraţie
dispoziţiile punctului 3) al articolului 72.
2. Dacă la momentul înaintării cererii de intentare sau preluare a urmăririi penale, conform punctului 1) al articolului 58, persoana se află în stare de arest pe
teritoriul Părţii Contractante, care a înaintat cererea de intentare sau preluare a unei
asemenea urmăriri, ea este adusă pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante. Escortarea persoanei aflate în stare de arest pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante este
sancţionată de persoana cu funcţie de răspundere, care supraveghează cercetarea
cauzei. Transmiterea unei asemenea persoane se efectuează aplicând punctul 1) al
articolului 70 al prezentului Tratat.

Extrădarea
Articolul 60
Infracţiunile ce atrag după sine extrădarea
1. Părţile Contractante se obligă să extrădeze reciproc, în conformitate cu prevederile prezentului Tratat, la cerere, persoanele, care se află pe teritoriul lor, în vederea
tragerii lor la răspundere penală sau pentru executarea sentinţei.
2. Extrădarea se admite pentru faptele, care, în conformitate cu legislaţia ambelor Părţi Contractante, sunt prevăzute ca infracţiuni, şi care sunt sancţionate cu o
pedeapsă de privaţiune de libertate mai mare de un an sau cu o pedeapsă mai aspră.
Extrădarea în vederea executării sentinţei se efectuează în caz de condamnare pentru
comiterea infracţiunilor sancţionate cu pedeapsa de privaţiune de libertate mai mare
de şase luni sau cu o pedeapsă mai aspră.
Articolul 61
Refuzarea extrădării
Extrădarea nu se admite, dacă:
a) persoana nominalizată în cererea de extrădare este cetăţean al Părţii Contractante solicitate sau căreia i-a fost acrodat drept de azil în acest stat;
b) în conformitate cu legislaţia ambelor Părţi Contractante, urmărirea penală se
intentează numai la plângerea persoanei vătămate;
c) în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante solicitate, la momentul primirii cererii urmărirea penală nu poate fi intentată sau sentinţa nu poate fi executată
ca urmare a expirării termenului de prescripţie sau pentru alt temei legal;
d) faţă de persoana a cărei extrădare se cere pentru aceeaşi infracţiune pe teritoriul Părţii Contractante solicitate a fost pronunţată sentinţa sau hotărârea despre
încetarea procedurii pe cauză care a intrat în vigoare.
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Extrădarea poate fi refuzată, dacă infracţiunea, pentru care se cere extrădarea, a
fost comisă pe teritoriul Părţii Contractante solicitate.
În caz de refuz a extrădării Partea Contractantă solicitată comunică Părţii Contractante solicitante temeiurile refuzului.
Articolul 62
Amânarea extrădării
Dacă persoana, a cărei extrădare se cere, este trasă la răspundere penală sau execută pe teritoriul Părţii Contractante solicitate pedeapsa pentru o altă infracţiune,
extrădarea poate fi amânată până la terminarea urmăririi penale, executării pedepsei
sau eliberarea în baza oricărui alt temei legal.
Articolul 63
Extrădarea temporară
În cazul în care amânarea extrădării, prevăzută de articolul 62, ar atrage după
sine expirarea termenului de prescripţie al urmăririi penale sau ar crea dificultăţi
serioase cercetării infracţiunii, la un demers întemeiat se admite extrădarea temporară, cu condiţia ca persoana extrădată să fie înapoiată imediat după efectuarea
acţiunilor procesuale, pentru care a fost extrădată, dar nu mai târziu de trei luni de
la data extrădării.
Articolul 64
Extrădarea la cererea mai multor state
Dacă extrădarea aceleeaşi persoane este cerută de mai multe state, Partea Contractantă solicitată hotărăşte cărui stat va face extrădarea.
Articolul 65
Limitele urmăririi penale a persoanei extrădate
1. Fără acordul Părţii Contractante solicitate persoana extrădată nu poate fi trasă
la răspundere penală şi nici supusă pedepsei pentru o altă infracţiune decât cea pentru care s-a obţinut extrădarea.
2. Ea nu poate fi extrădată unui stat terţ fără acordul Părţii Contractante solicitate.
3. Acordul Părţii Contractante solicitate nu este necesar, dacă persoana extrădată continuă să rămână pe teritoriul Părţii Contractante solicitante mai mult de 10 zile
de la sfârşitul urmăririi penale, de la terminarea executării pedepsei sau de la eliberare pe un temei legal sau dacă ulterior se reîntoarce acolo de bună voie. În acest ter-
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men nu se include perioada în care persoana extrădată, din motive independente de
voinţa sa, a fost împiedicată să părăsească teritoriul Părţii Contractante solicitante.
Articolul 66
Cererea de extrădare
1. Cererea de extrădare urmează a fi întocmită în scris şi trebuie să cuprindă:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) textul legii Părţii Contractante solicitante în care fapta este prevăzută ca infracţiune;
c) numele şi prenumele persoanei, care se cere să fie extrădată, datele privind
cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa şi alte date personale, precum, şi, în funcţie de posibilităţi, descrierea exteriorului acestei persoane, fotografia şi amprentele digitale;
d) datele privind mărimea prejudiciului material cauzat.
2. La cererea de extrădare în vederea urmăririi penale trebuie anexată copia hotărârii de detenţiune cu descrierea împrejurărilor cauzei.
La cererea de extrădare pentru executarea sentinţei se anexează copia certificată
a sentinţei cu adeverinţa de intrare în vigoare şi textul legii penale, în baza căreia persoana a fost condamnată. Dacă persoana şi-a executat parţial pedeapsa, se comunică
la fel şi aceste date.
Articolul 67
Arestarea în vederea extrădării
După primirea cererii de extrădare Partea Contractantă solicitată ia neîntârziat
măsuri pentru arestarea persoanei, a cărei extrădare se cere, cu excepţia cazurilor în
care extrădarea nu se admite, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Tratat.
Articolul 68
Informaţii suplimentare
1. Dacă cererea de extrădare nu conţine toate datele necesare, prevăzute de articolul 66, Partea Contractantă solicitată poate cere informaţii suplimentare. Cealaltă
Parte Contractantă trebuie să răspundă la această cerere în termen ce nu depăşeşte o
lună. Acest termen poate fi prelungit cu 15 zile, dacă există motive temeinice.
2. Dacă Partea Contractantă solicitantă nu va prezenta informaţiile suplimentare în termenul stabilit, Partea Contractantă solicitată poate pune în libertate persoana, care a fost arestată, conform articolului 67.
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Articolul 69
Arestarea sau reţinerea până la primirea cererii de extrădare
1. În cazurile de neamânat, Partea Contractantă solicitată, în baza demersului
Părţii Contractante solicitante, poate aresta persoana şi până la primirea cererii de
extrădare, indicată în articolul 66. La demers se anexează copia hotărârii de arestare
sau a sentinţei care a intrat în vigoare, pronunţate împotriva acestei persoane. În demers trebuie să fie indicat, că cererea de extrădare va fi trimisă de îndată.
Demersul şi actele anexate la el se transmit prin orice mijloc, care ar asigura
transmiterea tuturor rechizitelor (fax etc.)
2. Persoana poate fi reţinută la fel şi fără primirea demersului, prevăzut de punctul 1) al prezentului articol, dacă există motive suficiente, că ea a comis pe teritoriul
celeilalte Părţi Contractante o infracţiune, ce implică extrădarea.
3. Despre arestarea sau reţinerea făcută conform punctelor 1) sau 2), sau despre
cauzele, din care demersul indicat în punctul 1) al prezentului articol n-a fost satisfăcut, trebuie înştiinţată imediat cealaltă Parte Contractantă.
4. Persoana, arestată conform punctului 1) al prezentului articol, trebuie să fie
eliberată, dacă în timp de 15 zile de la data primirii demersului de arestare nu va fi
primită cererea de extrădare de la cealaltă Parte Contractantă. Acest termen, la cererea Părţii Contractante solicitante, poate fi prelungit până la 15 zile.
Articolul 70
Înfăptuirea extrădării
1. Partea Contractantă solicitată comunică Părţii Contractante solicitante despre
decizia sa cu privire la extrădare, indicând locul şi data extrădării persoanei.
2. Dacă Partea Contractantă solicitantă nu ia în primire, timp de 15 zile de la
data stabilită pentru extrădare, persoana ce urmează a fi extrădată, ea va fi eliberată
de sub arest. La cererea Părţii Contractante solicitante, acest termen poate fi prelungit, dar nu cu mai mult de 15 zile.
Articolul 71
Repetarea extrădării
Dacă persoana extrădată se sustrage de la urmărirea penală sau de la executarea
pedepsei şi se va întoarce pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, ea poate fi din
nou extrădată, la cererea Părţii Contractante solicitante. În acest caz, la cerere nu se
anexează documentele, prevăzute de articolul 66.
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Articolul 72
Transmiterea de obiecte
1. Partea Contractantă, căreia i se solicită extrădarea, transmite Părţii Contractante solicitante obiectele, ce constituie instrumente ale crimei, care atrag extrădarea,
conform articolului 60, precum şi obiectele, ce poartă urmele infracţiunii sau sunt
dobândite pe cale criminală. Aceste obiecte se transmit la cerere şi în acel caz, când
extrădarea persoanei nu are loc din cauza morţii sau din alte cauze.
2. Partea Contractantă solicitată poate amâna temporar transmiterea obiectelor
indicate în punctul 1) al prezentului articol, dacă acestea îi sunt necesare pentru procedura pe altă cauză penală.
3. Drepturile persoanelor terţe asupra obiectelor transmise Părţii Contractante
solicitante rămân în vigoare. După terminarea procedurii pe cauză, obiectele trebuie
restituite Părţii Contractante, ce le-a transmis.
Articolul 73
Tranzitarea
1. Fiecare din Părţile Contractante autorizează, la cererea celeilalte Părţi Contractante, transportarea pe teritoriul lor a persoanelor, care sunt extrădate celeilalte
Părţi Contractante, de către un al treilea stat. Părţile Contractante nu sunt obligate
să permită tranzitarea persoanelor, extrădarea cărora nu este admisă de dispoziţiile
prezentului Tratat.
2. Cererea de tranzitare se întocmeşte şi se trimite în acelaşi mod, ca şi cererea
de extrădare.
3. Instituţiile competente ale Părţilor Contractante coordonează pentru fiecare
caz modalitatea, ruta şi alte condiţii de tranzitare.
4. Cheltuielile de tranzit le suportă Partea Contractantă solicitantă.
Articolul 74
Prezenţa reprezentanţilor Părţilor Contractante la acordarea de
asistenţă juridică în cauzele penale
Reprezentanţii unei Părţi Contractante, cu acordul celeilalte Părţi Contractante,
pot asista la executarea cererilor de acordare a asistenţei juridice în cauzele penale
ale celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 75
Informaţii despre antecedente penale
Părţile Contractante acordă, la cerere, reciproc, informaţii vizând antecedentele
penale ale persoanelor, condamnate anterior de instanţele lor de judecată, dacă aceste
persoane sunt trase la răspundere penală pe teritoriul Părţii Contractante solicitante.
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Articolul 76
Informaţii despre rezultatele urmăririi penale
Părţile Contractante comunică reciproc informaţii despre rezultatele urmăririi
penale a persoanei, în privinţa căreia a fost expediată cererea de intentare sau preluare a urmăririi penale, precum şi asupra persoanei extrădate. Copia sentinţei, intrate
în vigoare, sau a altei hotărâri definitive se trimite la cerere.
Articolul 77
Informaţii despre sentinţe
Părţile Contractante îşi vor comunica anual, reciproc, informaţii despre sentinţele întrare în vigoare, pronunţate de instanţele de judecată ale unei Părţi Contractante în privinţa cetăţenilor celeilalte Părţi Contractante.

Partea a treia
Dispoziţii finale

Articolul 78
Intrarea în vigoare a Tratatului
Prezentul Tratat va fi supus ratificării şi înregistrării la ONU, în conformitate cu
articolul 102 al cartei ONU, şi va intra în vigoare la cea de-a 30-a zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare.
Articolul 79
Termenul de acţiune al Tratatului
1. Prezentul Tratat se încheie pe o perioadă de timp nedeterminată.
Fiecare dintre Părţile Contractante îl poate denunţa în orice timp, trimiţând celeilalte Părţi Contractante o notificare în scris. Denunţarea va intra în vigoare după 6
luni de la data primirii înştiinţării de către cealaltă Parte Contractantă.
2. Tratatul dat poate fi modificat sau completat în modul stabilit pentru încheierea lui.
Încheiat la Riga, la 14 aprilie 1993, în două exemplare, fiecare în limbile română
şi letonă, ambele texte având aceeaşi valabilitate.
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45. TRATAT ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI UCRAINA PRIVIND
ASISTENŢA JURIDICĂ ŞI RELAŢIILE JURIDICE ÎN MATERIE
CIVILĂ ŞI PENALĂ
Semnat la: Kiev, 13 decembrie 1993.
Ratificat prin: Hotărârea Parlamentului RM nr.261-XIII din 04.11.94.
În vigoare pentru RM: din 24 aprilie 1995.
Republica Moldova şi Ucraina, nominalizate în continuare „Părţi Contractante”,
În dorinţa de a dezvolta relaţiile de prietenie dintre cele două state, precum şi de
a adânci şi a perfecţiona colaborarea reciprocă în domeniul asistenţei juridice,
Au ajuns la înţelegere în cele ce urmează:

Partea întâi

Dispoziţii generale
Articolul 1
Ocrotirea juridică
1. Cetăţenii unei Părţi Contractante se bucură pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, în ceea ce priveşte drepturile lor personale şi patrimoniale, de aceeaşi
ocrotire juridică ca şi cetăţenii acestei Părţi Contractante.
2. Cetăţenii unei Părţi Contractante au dreptul să se adreseze liber şi nestingherit în organele celeilalte Părţi Contractante, în competenţa cărora intră cauzele
civile şi penale, pot să-şi susţină interesele în faţa acestora, să facă cereri, să intenteze
acţiuni, precum şi să întocmească alte acţiuni procesuale în aceleaşi condiţii ca şi
cetăţenii acestei Părţi Contractante.
3. În prezentul Tratat prin termenul cauze civile se subânţeleg, de asemenea,
cauzele familiale şi de muncă.
4. Dispoziţiile acestui Tratat referitoare la cetăţenii Părţilor Contractante se extind şi asupra persoanelor juridice fondate în conformitate cu legislaţia acelei Părţi
Contractante, pe teritoriul căreia îşi au sediul.
Articolul 2
Acordarea asistenţei juridice
1. Instanţele judecătoreşti, organele procuraturii şi notariatului ale Părţilor Contractante, nominalizate în continuare instituţii de justiţie, îşi acordă reciproc asistenţă juridică în cauzele civile şi penale.
2. Alte organe ale Părţilor Contractante, competente în cauze civile şi penale, cer
acordarea asistenţei juridice prin intermediul instituţiilor de justiţie proprii.

669

Capitolul III. TRATATE BILATERALE

Articolul 3
Modul de legătură
1. În cauzele incluse în prezentul Tratat instituţiile de justiţie comunică între
ele prin intermediul organelor sale centrale, în măsura în care prezentul Tratat nu
prevede altceva.
2. În sensul acestui Tratat organe centrale sunt: din partea Republicii Moldova
– Ministerul Justiţiei şi Procuratura Republicii Moldova, iar din partea Ucrainei –
Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală a Ucrainei.
3. Organele centrale pot conveni că instituţiile de justiţie ale Părţilor Contractante întreţin relaţii directe între ele.
Articolul 4
Volumul asistenţei juridice
Părţile Contractante îşi acordă reciproc asistenţă juridică în executarea unor
activităţi procesuale, în special, întocmirea şi transmiterea de acte, percheziţionarea,
confiscarea şi sechestrarea bunurilor, transmiterea şi eliberarea de obiecte şi acte,
intentarea sau preluarea urmăririi penale, extrădarea persoanelor ce au săvârşit o
infracţiune, interogarea inculpaţilor, condamnaţilor, martorilor, experţilor, părţilor
şi altor persoane, efectuarea expertizelor, cercetarea judiciară, executarea însărcinărilor de înmânare a actelor, precum şi întocmirea şi expedierea de acte şi documente.
Articolul 5
Limba folosită
1. În cauzele incluse în prezentul Tratat, cererile sunt alcătuite în limba Părţii
Contractante solicitante şi la ele anexează traducerile în limba Părţii Contractante
solicitante sau în limbile rusă ori engleză.
2. Dacă, conform dispoziţiilor acestui Tratat, se va cere anexată la actele ce se
expediază traducerea lor în limba celeilalte Părţi Contractante, aceste traduceri se
legalizează de un traducător oficial sau de notar ori de persoana oficială a instituţiei
solicitate, reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară ale Părţii Contractante.
Articolul 6
Conţinutul şi forma cererii de acordare a asistenţei juridice
1. Cererea de acordare a asistenţei juridice se alcătuieşte în scris şi trebuie să
cuprindă:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) denumirea instituţiei solicitate;
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c) obiectul cauzei în care se solicită asistenţă juridică;
d) numele şi prenumele părţilor, ale persoanelor suspectate, inculpaţilor, acuzaţilor, condamnaţilor, victimelor; domiciliul sau reşedinţa lor; cetăţenia, profesia, iar pentru cauzele penale, în măsura posibilităţii, locul şi ziua naşterii,
numele părinţilor lor, iar pentru persoanele juridice – denumirea şi sediul lor;
e) numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor persoanelor indicate la punctul
d);
f) conţinutul şi datele necesare cu privire la obiectul cererii, în deosebi, numele,
prenumele şi adresele martorilor, dacă ele sunt cunoscute.
g) pentru cauzele penale – suplimentar descrierea circumstanţelor reale şi calificarea juridică a infracţiunii comise.
h) Cererea de asistenţă juridică tebuie autentificată cu semnătura persoanei oficiale competente şi sigilată cu ştampila cu stemă a Părţii Contractante solicitante.
2. Pentru cererile de asistenţă juridică Părţile Contractante pot utiliza formulare
bilingve.
Articolul 7
Îndeplinirea cererilor de asistenţă juridică
1. La executarea cererii de asistenţă juridică instituţia judiciară solicitată aplică
normele legale ale statului său. Însă, la solicitarea instituţiei de la care porneşte cererea, ea poate să aplice normele procesuale indicate de instituţia solicitantă, dacă
acestea nu contravin legislaţiei Părţii Contractane solicitate.
2. Dacă instituţia solicitată nu este competentă să soluţioneze cererea, ea o va
transmite instituţiei competente, informând despre aceasta instituţia judiciară solicitantă.
3. Dacă nu este cunoscută adresa completă a persoanei în privinţa căreia e întocmită cererea, instituţia solicitată va lua măsurile pentru stabilirea ei.
4. Instituţia solicitată înştiinţează, la cerere, în timp util şi nemijlocit, instituţia
solicitantă şi părţile despre locul şi data îndeplinirii cererii.
5. După îndeplinirea cererii instituţia solicitată transmite actul instituţiei solicitante. În cazul în care cererea nu a putut fi satisfăcută, instituţia solicitată o va restitui
instituţiei solicitante, comunicând motivele neexecutării cererii.
Articolul 8
Citarea martorului, expertului (specialistului),
victimei şi garanţia drepturilor lor
1. Dacă pe cauza în curs instituţiei justiţiei uneia din Părţile Contractante îi
apare necesitatea prezentării personale a martorului sau a expertului (specialistului),
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care se află pe teritoriul altei Părţi Contractante, este necesar a se adresa instituţiei de
justiţie competente a acestei Părţi Contractante cu cererea despre înmânarea citaţiei.
2. Citaţia nu poate conţine ameninţări cu aplicarea măsurilor coercitive în caz
de neprezentare.
3. Martorul sau expertul (specialistul) citat în organul Părţii Contractante solicitante, indiferent de cetăţenie, nu poate fi pe teritoriul acestei Părţi Contractante tras
la răspundere penală sau administrativă, arestat; nu poate să ispăşească pedeapsa
în legătură cu hotărârea instanţei judecătoreşti privitor la infracţiunea ce constituie
obiectul anchetei penale pentru care a fost citat sau pentru o altă infracţiune săvârşită înainte de trecerea frontierei Părţii Contractante solicitante, ori în legătură cu
depoziţiile şi avizele.
4. Martorul sau expertul (specialistul) pierde dreptul de ocrotire, dacă nu părăseşte teritoriul Părţii Contractante solicitante în termen de 7 zile de la data când
Partea Contractantă solicitantă îi înştiinţează că prezenţa sa nu mai este obligatorie.
În acest termen nu se include timpul în care martorul sau expertul (specialistul) nu a
putut părăsi teritoriul Părţii Contractante solicitante din circumstanţe independente
de voinţa sa.
5. Martorul sau expertul (specialistul) are dreptul la restituirea cheltuielilor de
călătorie şi de întreţinere, compensarea retribuţiei nerealizate, iar expertul (specialistul), în afară de aceasta, şi la onorariul de expert. În citaţie se va face menţiune
despre tipul şi cuantumul plăţilor la care are dreptul martorul sau expertul (specialistul). Pe baza cererii martorului sau expertului (specialistului) Partea Contractantă
solicitantă plăteşte un avans pentru acoperirea cheltuielilor.
6. Prevederile punctelor 1)-5) se extind şi asupra păgubaşului, care este chemat
să facă depoziţii.
Articolul 9
Ordinea de înmânare a actelor
Instituţia solicitată efectuează înmânarea actelor în conformitate cu regulile
care funcţionează în statul său, dacă actele înmânate sunt întocmite în limba Părţii
Contractante solicitante şi dacă sunt anexate traducerile legalizate în limba Părţii
Contractante solicitate. În unele cazuri înmânarea actelor adresatului are loc cu încuviinţarea benevolă a lui.
Articolul 10
Confirmarea înmânării actelor
Confirmarea înmânării actelor este întocmită conform regulilor Părţii Contractante solicitate. În confirmare este indicată data, locul şi modul înmânării, precum şi
persoana, căreia i s-a înmânat actul. Dacă scrisoarea este întocmită în două exemplare, confirmarea poate, de asemenea, fi cuprinsă în unul din aceste exemplare.
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Articolul 11
Cheltuieli legate de acordarea asistenţei juridice
1. Fiecare din Părţile Contractante suportă pe teritoriul său cheltuielile ce ţin de
acordarea asistenţei juridice.
2. Instituţia solicitată înştiinţează instituţia solicitantă despre volumul cheltuielilor. Dacă instituţia solicitantă percepe aceste cheltuieli de la persoana obligată să le
restituie, sumele încasate trec acelei Părţi Contractante care le-a perceput.
Articolul 12
Acordarea informaţiei juridice
Organele centrale ale instituţiilor Părţilor Contractante conform cererii pun reciproc la dispoziţie informaţii despre actele sale legislative în materie de drept civil
şi penal, actele lor departamentale, precum şi despre practica instituţiilor justiţiei.
Articolul 13
Stabilirea adreselor şi a altor date
1. Instituţiile justiţiei ale Părţilor Contractante acordă ajutor la solicitare pentru
a stabili adresele persoanelor ce se află pe teritoriul său.
2. Dacă la instanţa judecătorească a uneia din Părţile Contractante va fi intentată
cauza despre încasarea pensiei alimentare de la persoana ce se află pe teritoriul altei
Părţi Contractante, instituţia de justiţie a acelei Părţi Contractante acordă ajutor la
solicitare pentru a stabili locul de muncă şi mărimea salariului persoanei supuse
plăţii pensiei alimentare.
Articolul 14
Expedierea obiectelor şi a valutei
Dacă la executarea prezentului Tratat se expediază obiecte sau valută de pe teritoriul unei Părţi Contractante pe teritoriul altei Părţi Contractante ori prin intermediul misiunii diplomatice şi instituţiei consulare ale altei Părţi Contractante, aceasta
se efectuează cu respectarea normelor de drept corespunzătoare ale acelei Părţi Contractante, organul căreia realizează expedierea.
Articolul 15
Recunoaşterea actelor
1. Actele întocmite sau legalizate de organul corespunzător al uneia din Părţile
Contractante, prevăzute cu sigiliu oficial şi semnătura persoanei autorizate, au vala-
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bilitate pe teritoriul altei Părţi Contractante fără vreo altă legalizare. Aceasta se referă
şi la copiile şi traducerile actelor care sunt legalizate de organul corespunzător.
2. Actele care pe teritoriul uneia dintre Părţile Contractante sunt recunoscute
oficiale se consideră oficiale şi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 16
Transmiterea actelor de stare civilă
1. Organele respective ale Părţilor Contractante transmit reciproc, la cerere, extrase din registrele de stare civilă, ce se referă la cetăţenii celeilalte Părţi Contractante. Transmiterea gratuită a acestor extrase se efectuează imediat după executarea
menţiunii din actul de stare civilă.
2. Prevederile punctului 1) se aplică şi în cazul introducerii modificării în menţiunile actelor de stare civilă privitor la cetăţenii Părţii Contractante. În cazul de faţă
extrasele din registrele de stare civilă sunt transmise cu modificările respective.
3. Cererile cetăţenilor unei Părţi Contractante despre trimiterea certificatelor
de înregistrare a actelor stării civile pot fi transmise nemijlocit secţiei corespunzătoare de înregistrare a actelor stării civile a altei Părţi Contractante. Persoana care se
adresează cu o cerere primeşte aceste acte prin reprezentanţa diplomatică sau prin
instituţia consulară a acelei Părţi Contractante, organul căreia a eliberat aceste acte,
cu încasarea taxei cuvenite.
Articolul 17
Transmiterea hotărârilor privind starea civilă
Părţile Contractante, la cerere, transmit una alteia copiile hotărârilor legale, care
se referă la starea civilă a cetăţenilor altei Părţi Contractante.
Articolul 18
Transmiterea altor acte
Cererile cetăţenilor unei Părţi Contractante despre eliberarea şi trimiterea actelor de studii, despre stagiul de muncă şi a altor acte ce se referă la drepturile şi interesele personale şi patrimoniale ale cetăţenilor pot fi transmise nemijlocit autorităţilor
competente ale celeilalte Părţi Contractante.
Actele sunt transmise cetăţeanului prin reprezentanţa diplomatică sau prin instituţia consulată ale acelei Părţi Contractante, organul căreia a eliberat actele. Reprezentanţele diplomatice sau instituţiile consulare, transmiţând actele cetăţeanului,
încasează taxa cuvenită pentru eliberarea lor.
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Articolul 19
Refuzul acordării asistenţei juridice
Asistenţa juridică nu se acordă, dacă ea ar aduce daune suveranităţii ori securităţii, sau ar contraveni principiilor de bază ale legislaţiei Părţii Contractante solicitate.

Partea a doua
Cauzele civile
Articolul 20
Principii de bază
Dacă, în conformitate cu prevederile prezentului Tratat, intentarea cauzei ţine
de competenţa organelor ambelor Părţi Contractante, iar cererea de intentare a cauzei este depusă în organul uneia dintre ele, în cazul acesta competenţa organului
celeilalte Părţi Contractante se exclude.

Capitolul I
Cauzele în domeniul dreptului personal
Articolul 21
Capacitatea juridică şi capacitatea de exerciţiu
1. Capacitatea juridică şi cea de exerciţiu a persoanei fizice este determinată de
legislaţia acelei Părţi Contractante al cărei cetăţean este persoana dată.
2. Capacitatea persoanei juridice este determinată de legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia ea este fondată.
Articolul 22
Limitarea capacităţii de exerciţiu sau recunoaşterea persoanei incapabile
(recunoaşterea deplină sau parţială a incapacităţii persoanei)
1. Dacă prezentul Tratat nu prevede altceva, la limitarea capacităţii de exerciţiu
sau la recunoaşterea incapacităţii persoanei competentă este instanţa judecătorească
a acelei Părţi Contractante cetăţean al căreia este persoana care urmează a fi limitată
în capacitatea de exerciţiu sau recunoscută incapabilă. Acea instanţă judecătorească
aplică legislaţia statului său.
2. Dacă instanţa judecătorească a uneia din Părţile Contractante va stabili că
are temeiuri pentru stabilirea incapacităţii de exerciţiu sau de recunoaştere a capacităţii cetăţeanului celeilalte Părţi Contractante, cu domiciliul pe teritoriul primei
Părţi Contractante, ea va înştiinţa instituţia judiciară corespunzătoare a altei Părţi
Contractante.
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3. Dacă instanţa judecătorească a altei Părţi Contractante, informată conform
punctului 2), va declara, că oferă dreptul să îndeplinească acţiunile ulterioare ale
instanţei judecătoreşti de la domiciliul acestei persoane, ori nu se va pronunţa în
decurs de 3 luni, instanţa judecătorească de la domiciliul acestei persoane poate susţine cauza despre limitarea capacităţii de exerciţiu sau recunoaşterea incapacităţii în
conformitate cu legislaţia statului sau, dacă cauza limitării capacităţii de exerciţiu
sau recunoaşterea incapacităţii persoanei este pevăzută, de asemenea, şi de legislaţia
acelei Părţi Contractante, al cărei cetăţean este această persoană. Hotărârea cu privire la limitarea capacităţii de exerciţiu sau recunoaşterea incapacităţii persoanei este
expediată instanţei judecătoreşti corespunzătoare a altei Părţi Contractante.
4. În cazurile, ce nu pot fi amânate, instana judecătorească menţionată în punctul 2) poate primi dispoziţii temporare cu privire la ocrotirea persoanei sau a patrimoniului ei. Copiile acestor dispoziţii sunt expediate instanţei judecătoreşti corespunzătoare a acelei Părţi Contractante, al cărei cetăţean este această persoană.
5. Prevederile punctelor 1)-4) se aplică, de asemenea, şi în cazul limitării capacităţii de exerciţiu sau de restabilire a cetăţeanului în capacitatea de exerciţiu.
Articolul 23
Recunoaşterea persoanei absente fără veste, declararea
morţii şi constatarea faptului morţii
1. Recunoaşterea persoanei absente fără veste, declararea morţii şi constatarea
faptului morţii ţine de competenţa instanţei judecătoreşti a acelei Părţi Contractante,
al cărei cetăţean era acea persoană, la data când, potrivit ultimelor ştiri, mai era în
viaţă.
2. Instanţa judecătorească a unei Părţi Contractante poate declara cetăţeanul
altei Părţi Contractante ca mort sau constata faptul morţii lui:
a) în baza cererii persoanei care are intenţia să realizeze drepturile sale ce rezultă
din raporturile succesorale sau patrimoniale între soţi, privitor la bunurile imobile
ale persoanei care a murit sau şi-a pierdut viaţa, dacă aceste bunuri se află pe teritoriul acelei Părţi Contractante, instanţa judecătorească a căreia urmează să adopte
hotărârea;
b) în baza cererii soţului (soţiei) persoanei care şi-a pierdut viaţa ori a murit şi
care domiciliază în timpul înaintării cererii pe teritoriul acelei Părţi Contractante,
instanţa judecătorească a căreia urmează să adopte hotărârea.
3. În cauzele privind declararea persoanei dispărute fără veste, decedate şi constatarea faptului morţii se aplică legislaţia acelei Părţi Contractante, cetăţean al căreia
a fost persoana la data când, potrivit ultimelor ştiri, mai era în viaţă;
4. Hotărârea adoptată potrivit punctului 2) are consecinţe juridice exclusive pe
teritoriul acelei Părţi Contractante, instanţa judecătorească a căreia a adoptat hotărârea.
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Capitolul II
Cauzele în domeniul dreptului familial
Articolul 24
Încheierea căsătoriei
1. Forma încheierii căsătoriei este determinată de legislaţia Părţii Contractante,
pe al cărei teritoriu se încheie căsătoria.
2. Condiţiile încheierii căsătoriei sunt determinate, pentru fiecare din persoanele ce se căsătoresc, de legislaţia Părţii Contractante ale cărei cetăţeni sunt.
Articolul 25
Raporturile personale şi patrimoniale ale soţilor
1. Raporturile personale şi patrimoniale ale soţilor sunt determinate de legislaţia
acelei Părţi Contractante, cetăţeni ai căreia sunt soţii la momentul depunerii cererii.
2. Dacă în timpul depunerii cererii unul dintre soţi este cetăţean al unei Părţi
Contractante, iar celălalt cetăţean – al celeilalte Părţi Contractante, atunci în cauzele care prevăd raporturile personale şi patrimoniale între ei acţionează legislaţia
acelei Părţi Contractante pe al cărei teritoriu ei au domiciliu. Dacă unul din soţi are
domiciliu pe teritoriul uneia din Părţile Contractante, iar altul – pe teritoriul altei
Părţi Contractante, acţionează legislaţia Părţii Contractante, instanţa judecătorească
a căreia a intentat cauza.
3. În cauzele, care prevăd raporturile personale şi patrimoniale ale soţilor, în
cazul prevăzut la punctul 1), competentă este instanţa judecătorească a acelei Părţi
Contractante, cetăţeni ai căreia au fost soţii la momentul depunerii cererii.
4. În cauzele, care prevăd raporturile personale şi patrimoniale ale soţilor, în
cazul prevăzut la punctul 2), competentă este instanţa judecătorească a acelei Părţi
Contractante, pe teritoriul căreia soţii au domiciliu. Dacă unul dintre soţi are domiciliu pe teritoriul unei Părţi Contractante, iar celălalt – pe teritoriul altei Părţi Contractante, atunci competente sunt instanţele judecătoreşti ale ambelor Părţi Contractante.
5. Raporturile patrimoniale ale soţilor faţă de bunurile imobiliare sunt determinate conform legislaţiei şi ţin de competenţa instanţelor judecătoreşti ale acelei Părţi
Contractante, pe teritoriul căreia se află bunurile.
Articolul 26
Divorţul
1. Căsătoria se desface în conformitate cu legislaţia acelei Părţi Contractante,
cetăţeni ai căreia sunt ambii soţi la data intentării cauzei.
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2. Dacă la data intentării cauzei unul dintre soţi este cetăţean al unei Părţi Contractante, iar altul – cetăţean al altei Părţi Contractante, divorţul va fi perfectat în
conformitate cu legislaţia acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia ei au domiciliu. Dacă unul din soţi are domiciliu pe teritoriul unei Părţi Contractante, iar altul
– pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, se aplică legislaţia acelei Părţi Contractante, organul căreia a intentat cauza.
3. În cauzele acţiunilor de divorţ, în cazul prevăzut la punctul 1), competent este
organul acelei Părţi Contractante, cetăţeni ai căreia sunt soţii la momentul intentării
cauzei.
4. În cauzele acţiunilor de divorţ, în cazul prevăzut la punctul 2), competent este
organul acelei Părţi Contractante pe teritoriul căreia soţii au domiciliu. Dacă unul
din soţi are domiciliu pe teritoriul unei Părţi Contractante, iar celălalt – pe teritoriul
altei Părţi Contractante, competente sunt organele ambelor Părţi Contractante.
5. Instanţa judecătorească, de competenţa căreia este adoptarea hotărârii de divorţ, este, de asemenea, competentă să adopte hotărârea cu privire la drepturile părinţilor şi la pensia în favoarea copiilor minori.
Articolul 27
Cauzele cu privire la declararea nulităţii căsătoriei
1. Asupra cauzelor cu privire la declararea nulităţii căsătoriei se aplică legislaţia
Părţii Contractante, care a fost aplicată la încheierea căsătoriei.
2. Competenţa organului este determinată în conformitate cu articolul 16 al
prezentului Tratat.
Articolul 28
Raporturile juridice dintre părinţi şi copii
1. În raporturile juridice dintre părinţi şi copii, inclusiv obligaţiunile părinţilor
cu privire la pensia alimentară, se aplică legislaţia acelei Părţi Contractante, al cărei
cetăţean este copilul.
2. Cauzele despre stabilirea şi contestarea paternităţii se reglementează de legislaţia acelei Părţi Contractante, cetăţean al căreia este mama copilului la data naşterii
copilului. Însă este în de ajuns respectarea formei de recunoaştere a copilului prevăzută de legislaţia acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia urmează să fie efectuată sau a fost deja efetuată recunoaşterea.
3. În cauzele indicate la punctele 1) şi 2) competent este organul acelei Părţi
Contractante cetăţean al căreia este copilul.
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Articolul 29
Alte obligaţiuni cu privire la pensia alimentară
1. În cauzele altor obligaţiuni cu privire la pensia alimentară în domeniul dreptului familial se aplică legislaţia acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia persoana, care a depus cererea cu privire la încasarea pensiei alimentare, are domiciliu.
2. În cauzele enumerate la punctul 1) competentă este instanţa judecătorească a
acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia are domiciliu persoana care a intentat
cererea cu privire la încasarea pensiei alimentare.
Articolul 30
Înfierea
La înfiere se aplică legislaţia Părţii Contractante, cetăţean al căreia este înfiatul.
Să pronunţe hotărârea privind înfierea e competentă Partea Contractantă al cărei cetăţean este înfiatul.
Articolul 31
Tutela şi curatela
1. În cauzele de tutelă şi curatelă, întrucât Tratatul nu prevede altceva, competent
este organul de tutelă şi curatelă şi se aplică legislaţia Părţii Contractante, al cărei
cetăţean este persoana, care necesită tutelă sau curatelă.
2. Raporturile judiciare între tutore sau curator şi persoana, asupra căreia s-a instituit tutela sau curatela, se determină conform legislaţiei acelei Părţi Contractante,
organul căreia a stabilit tutelă şi curatelă.
3. Obligaţiunea stabilirii tutelei sau curatelei se determină de legislaţia acelei
Părţi Contractante, cetăţean al căreia este persoana care va fi tutore sau curator.
4. Dacă măsurile tutelei şi curatelei sunt necesare pentru ocrotirea intereselor
persoanei Părţii Contractante, care are domiciliul, reşedinţa ori patrimoniul căreia
se află pe teritoriul altei Părţi Contractante, atunci organul de tutelă şi curatelă al
acestei Părţi Contractante comunică urgent despre aceasta organului competent, indicat la punctul 1).
5. În cazurile de neamânat, organul altei Părţi Contractante aplică măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia sa şi comunică neîntârziat despre aceasta organului competent indicat la punctul 1). Măsurile adoptate rămân valabile până la
adoptarea de către acest organ a altei hotărâri.
6. Organul competent, conform punctului 1), poate transmite tutela şi curatela
organului altei Părţi Contractante, dacă domiciliul, reşedinţa ori bunurile persoanei
aflate sub tutelă sau curatelă se află pe teritoriul acestei Părţi Contractante. Transmiterea este valabilă numai în cazul, când organul solicitat acceptă tutela sau curatela şi
comunică despre aceasta organului ce l-a solicitat.
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7. Organul, care, conform punctului 6), a acceptat tutela sau curatela, le realizează în conformitate cu legislaţia statului său. Cu toate acestea, el nu e în drept să
adopte hotărâri privind întrebările, ce ţin de statutul persoanei, care se află sub tutelă
sau curatelă, dar îşi poate da acordul pentru încheierea căsătoriei, necesar conform
legislaţiei acelei Părţi Contractante, cetăţean al căreia este această persoană.

Capitolul III
Cauzele patrimoniale
Articolul 32
Raporturile juridice referitoare la imobil
Raporturile juridice referitoare la imobil sunt determinate de legislaţia Părţii
Contractante, pe teritoriul căreia se află imobilul. Competente sunt instituţiile aceleiaşi Părţi Contractante.
Articolul 33
Obligaţiunile ce decurg din raporturile contractuale
1. Obligaţiunile, ce decurg din raporturile contractuale, se determină de legislaţia acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia a fost încheiată tranzacţia, dacă
participanţii raporturilor contractuale nu convin asupra legislaţiei, care urmează să
reglementeze asemenea raporturi.
2. În cauzele indicate la punctul 1) este competentă instanţa judecătorească a
acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia are domiciliu sau sediu reclamantul.
Competentă, de asemenea, este instanţa judecătorească a acelei Părţi Contractante,
pe teritoriul căreia are domiciliu sau sediu reclamatul, dacă obiectul în litigiu sau
bunurile reclamatului se află pe acest teritoriu.
3. Competenţa indicată la punctul 2) poate fi modificată prin acordul participanţilor la raporturile contractuale.
Articolul 34
Forma acţiunii juridice
1. Forma acţiunii juridice este determinată de legislaţia acelei Părţi Contractante, care determină însăşi acţiunea. Cu toate acestea, este suficientă respectarea
formei prevăzute de legislaţia acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia se petrece
acţiunea.
2. Forma acţiunii juridice referitoare la imobil este deteminată de legislaţia acelei
Părţi Contractante, pe teritoriul căreia se află imobilul.
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Articolul 35
Obligaţiunile ce nu decurg din raporturile contractuale
1. Responsabilitatea pentru paguba pricinuită, care nu decurge din raporturile
contractuale (acţiuni interzise) se determină de legislaţia acelei Părţi Contractante,
pe teritoriul căreia s-a petrecut cazul, ce a pricinuit apariţia obligaţiunii. Când reclamantul şi reclamatul sunt cetăţeni ai unei Părţi Contractante, se aplică legislaţia
acelei Părţi Contractante.
2. Pe cauzele indicate la punctul 1) competentă este instanţa judecătorească a
acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia a avut loc cazul ce a pricinuit apariţia
obligaţiunilor, sau pe teritoriul căreia are domiciliu sau sediu reclamatul. Competentă este, de asemenea, instanţa judecătorească a acelei Părţi Contractante, pe teritoriul
căreia are sediu reclamantul, dacă pe acest teritoriu se află bunurile reclamatului.

Capitolul IV
Cauzele de succesiune
Articolul 36
Principiul legalităţii dreptului
1. Cetăţenii unei Părţi Contractante pot să obţină pe teritoriul celeilalte Părţi
Contractante dreptul asupra bunurilor şi alte drepturi de moştenire legală sau prin
dispoziţie în caz de deces în aceleaşi condiţii şi acelaşi volum ca şi cetăţenii acestei
Părţi Contractante.
2. Cetăţenii unei Părţi Contractante pot să dea dispoziţie în caz de deces referitor
la bunurile care se află pe teritoriul altei Părţi Contractante.
Articolul 37
Aplicarea legislaţiei
1. Raporturile juridice în domeniul succesiunii asupra bunurilor mobiliare se reglementează de legislaţia acelei Părţi Contractante, al cărei cetăţean a fost reclamatul
în momentul decesului.
2. Raporturile juridice în domeniul moştenirii imobilului se reglementează de
legislaţia acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia se află imoblilul.
3. Determinarea genului de bunuri, care intră în componenţa succesiunii, dacă
este mobiliară sau imobilă, se reglementează de legislaţia acelei Părţi Contractante
pe teritoriul căreia se află aceste bunuri.
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Articolul 38
Trecerea moştenirii în proprietatea statului
Dacă, în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante indicate în articolul 37,
lipsesc succesorii, atunci bunurile mobile trec în proprietatea acelei Părţi Contractante, cetăţean al căreia era succesorul la momentul decesului, iar imobilul trece în
proprietatea acelei Părţii Contractante, pe teritoriul căreia acestea se află.
Articolul 39
Testamentul
1. Capacitatea de a întocmi sau modifica testamentul, precum şi consecinţele
legale privind neajunsurile exprimării voinţei sunt determinate de legislaţia Părţii
Contractante, cetăţean al căreia era testatorul la momentul întocmirii sau anulării
testamentului.
2. Modul de întocmire sau anulare a testamentului este determinat de legislaţia
acelei Părţi Contractante, cetăţean al căreia era testatorul la momentul întocmirii sau
anulării testamentului. Cu toate acestea, este suficientă respectarea legislaţiei acelei
Părţi Contractante, pe teritoriul căreia testamentul a fost întocmit sau anulat.
Articolul 40
Deschiderea şi citirea testamentului
Testamentul se deschide şi se citeşte de către organul competent al acelei Părţi
Contractante, pe teritoriul căreia s-a aflat testamentul. Copia testamentului autentificată, precum şi copia procesului-verbal de deschidere şi citire a lui, se expediază
organului corespunzător de competenţa căreia ţine cauza succesorală.
Articolul 41
Competenţa organelor pe cauzele succesorale
1. Cauzele succesorale referitoare la patrimoniul mobil ţin de competenţa organelor respective ale acelei Părţi Contractante, cetăţean al căruia era testatorul la
momentul decesului.
2. Cauzele succesorale referitoare la imobile ţin de competenţa organului respectiv al acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia se află acest patrimoniu.
3. În cazul când tot patrimoniul mobil care a rămas după decesul cetăţeanului
unei Părţi Contractante se află pe teritoriul altei Părţi Contractante, atunci, conform
cereii succesorului, cauza este gestionată de organul altei Părţi Contractante, dacă cu
aceasta sunt de acord toţi succesorii.
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Capitolul V
Cauzele în domeniul dreptului muncii
Articolul 42
Corespunderea legislaţiei şi competenţa instanţelor judecătoreşti
1. Părţile antrenate în raporturile de muncă pot da preferinţă, de comun acord,
uneia dintre legislaţii care să reglementeze raporturile.
2. În cazul în care alegerea legislaţiei nu a avut loc, încheierea, modificarea, anularea şi încetarea raporturilor de muncă, precum şi cerinţele ce decurg din ele sunt
reglementate de legislaţia acelei Părţi Contractante, pe al cărei teritoriu munca a fost,
trebuie să fie sau este prestată. Dacă lucrătorul execută lucrări pe teritoriul uneia dintre Părţile Contractante în baza raporturilor de muncă încheiate cu întreprinderea
principală de pe teritoriul altei Părţi Contractante, încheierea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă, precum şi cerinţele ce decurg din acestea sunt reglementate de legislaţia acelei Părţi Contractante.
3. Cauzele prevăzute la punctul 2) ţin de competenţă instanţei judecătoreşti a
acelei Părţi Contractante, pe al cărei teritoriu a fost, trebuie să fie sau este prestată munca. Competente sunt, de asemenea, instanţele judecătoreşti ale acelei Părţi
Contractante, pe teritoriul căreia are domiciliu reclamatul, precum şi pe teritoriul
căreia are domiciliu reclamantul, dacă pe acel teritoriu se află obiectul în litigiu sau
bunurile reclamatului.
4. Competenţa, stabilită la punctul 3) poate fi modificată printr-un acord al părţilor ce au încheiat raporturile de muncă.

Capitolul VI
Cheltuielile de judecată
Articolul 43
Scutirea de rambursarea cheltuielilor de judecată
1. Cetăţenii unei Părţi Contractante sunt scutiţi de plăţi, aconturi şi alte cheltuieli pe cauză pe teritoriul altei Părţi Contractante, precum şi se bucură de apărare
procedurală gratuită în aceleaşi condiţii şi în aceeaşi măsură ca şi cetăţenii acestei
Părţi Contractante.
2. Scutirile, stipulate la punctul 1), se raportă la toate actele procedurale, inclusiv
executarea hotărârii.
3. Scutirea de cheltuielile procedurale oferită pe cauză de instanţa judecătorească
a unei Părţi Contractante se extinde şi asupra cheltuielilor legate de exercitarea acţiunilor procedurale similare pe aceeaşi cauză pe teritoriul altei Părţi Contractante.
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Articolul 44
Temeiuri pentru scutirea de cheltuieli
1. Pentru a obţine scutirea de cheltuieli sau apărarea procedurală gratuită, e necesar să fie prezentat certificatul cu privire la situaţia personală, familială şi patrimonială a reclamantului. Un asemenea certificat îl eliberează organul de resort al Părţii
Contractante, pe al cărei teritoriu a avut domiciliu sau reşedinţă reclamantul.
2. În cazul în care reclamantul nu locuieşte sau nu se află pe teritoriul uneia
dintre Părţile Contractante, reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară ale
acelei Părţi Contractante, al cărei cetăţean este reclamantul, sunt în drept să elibereze
certificatul menţionat mai sus.
3. Instanţa judecătorească care emite hotărârea privind scutirea de cheltuieli
poate cere informaţii suplimentare sau completarea datelor.
4. În cazul, în care legislaţia unei Părţi Contractante nu cere prezentarea certificatului prevăzut la punctul 1), reclamantul e obligat să prezinte o declaraţie despre
starea sa familială şi patrimonială.
Articolul 45
Modalitatea înaintării cererii
1. Cetăţeanul unei Părţi Contractante, care pretinde să ceară instanţei judecătoreşti a celeilalte Părţi Contractane scutirea de cheltuieli sau apărare procedurală
gratuită, se poate adresa în scris sau verbal, fapt care urmează a fi perfectat printrun proces-verbal instanţei judecătoreşti din localitatea unde îşi are domiciliu sau
reşedinţă. Această instanţă judecătorească expediază instanţei judecătoreşti corespunzătoare a celeilalte Părţi Contractante cererea împreună cu certificatul indicat în
articolul 44.
2. Cererea, prevăzută la punctul 1), poate fi înaintată concomitent cu acţiunea
sau cererea de intentare a cauzei.
Articolul 46
Termenele
1. Instanţa judecătorească a unei Părţi Contractante, cerând părţii procedurale
sau participantului la proces, care locuieşte sau se află pe teritoriul altei Părţi Contractante, să acopere cheltuielile judiciare sau să completeze acţiunea sau cererea,
stabileşte concomitent termenul de cel puţin o lună. Scurgerea termenului începe
din momentul înmânării scrisorii respective.
2. Dacă instanţa judecătorească a unei Părţi Contractante stabileşte părţii procedurile sau participantului la proces care locuieşte pe teritoriul altei Părţi Contractante un anumit termen pentru executarea actelor procedurale, dovada respectării
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termenului o constituie dată de pe teritoriul oficiului poştal al acelei Părţi Contractante, de pe teritoriul căreia a fost expediată scrisoarea cu dispoziţia de a executa
actele în cauză.
3. Dacă, potrivit termenului stabilit, pe teritoriul Părţii Contractante sunt transferate plăţile şi aconturile, cerute de instanţă, îndeplinirea cererii o confirmă data
depunerii lor la Banca acelei Părţi Contractante, pe al cărei teritoriu locuieşte partea
procedurală sau participantul la proces.
4. În cazul nerespectării termenului, organul ce examinează cauza aplică legislaţia statului său.

Capitolul VII
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor
Articolul 47
1. Hotărârile definitive adoptate de instanţele judecătoreşti ale uneia dintre Părţile Contractante în materie civilă nepatrimonială, iar în cauzele privind drepturile
părinţilor hotărârile nedefinitive, dar susceptibile de executare imediată, sunt recunoscute pe teritoriul celeilalte Pări Contractante fără a opera acţiuni de recunoaştere, în cazul în care instanţele judecătoreşti ale celeilale Părţi Contractante nu au
adoptat anterior o hotărâre autorizată pe marginea aceleiaşi cauze sau dacă nu sunt
de competenţă exclusivă în baza prezentului Tratat, iar în cazul lipsei unei asemenea
reglementări în Tratat – în baza legislaţiei în vigoare a acestei Părţi Contractante.
2. Hotărârile autorizate în materie nepatrimonială, reglementate de legislaţia familială, adoptate de organe nejudiciare ale unei Părţi Contractante sunt recunoscute
pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, în conformitate cu articolele 49-51.
Articolul 48
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor pe cauzele în
materie patrimonială şi nepatrimonială
1. În corespundere cu condiţiile prevăzute în prezentul Tratat, Părţile Contractante recunosc şi execută pe teritoriul său hotărârile adoptate pe teritoriul celeilalte
Părţi Contractante, precum ar fi:
a) hotărârile instanţelor judecătoreşti în cauze civile;
b) hotărârile instanţelor judecătoreşti în cauzele penale referitoare la compartimentul vizând prejudiciile de pe urma infracţiunii.
Specificările de la punctul 1) sunt aplicabile şi faţă de acordurile amicale civile
cu caracter patrimonial.
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Articolul 49
Temeiurile pentru recunoaşterea şi executarea
hotărârilor enumerate
Hotărârile indicate în articolul 48 sunt susceptibile de recunoaştere şi executare
pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, dacă:
a) conform legislaţiei acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia a fost adoptată hotărârea, ea a devenit definitivă şi este susceptibilă de executare, iar cât priveşte
cauzele referitoare la obligaţia de a plăti pensia alimentară – şi hotărârile nedefinitive, dar susceptibile de executare;
b) instanţa judecătorească care a adoptat hotărârea a fost competentă în baza
prezentului Tratat, iar în cazul lipsei a unei asemenea reglementări în Tratat – în
baza legislaţiei acelei Părţi Contractante pe teritoriul căreia hotărârea urmează a fi
recunoscută şi executată;
c) partea n-a fost lipsită de posibilitatea de a-şi apăra drepturile, iar în cazul unei
capacităţi procedurale limitate – de reprezentanţa cuvenită, în special, partea care
n-a fost implicată în examinarea cauzei a primit la timp şi în modul corespunzător
citaţia la şedinţa instanţei judecătoreşti;
d) cauza dintre aceleaşi părţi a fost deja soluţionată, cu adoptarea hotărârii corespunzătoare de către instanţa judecătorească a acelei Părţi Contractane, pe teritoriul căreia hotărârea trebuie recunoscută şi executată şi, dacă între aceleaşi părţi
n-a fost anterior intentată cauza în instanţa judecătorească pe teritoriul acelei Părţi
Contractante, unde hotărârea urmează a fi recunoscută şi executată;
e) hotărârea organului unui stat terţ faţă de aceleaşi părţi pe aceeaşi cauză n-a
fost încă recunoscută şi executată pe teritoriul acelei Părţi Contractante, unde hotărârea urmează a fi recunoscută şi executată;
f) la adoptarea hotărârii a fost aplicată legislaţia conform prezentului Tratat, iar
în cazul lipsei unei asemenea reglementări în Tratat – în baza legislaţiei acelei Părţi
Contractante, pe teritoriul căreia urmează a fi recunoscută şi executată.
Articolul 50
Cererea de recunoaştere şi executare a hotărârii
1. Cererea de recunoaştere şi executare a hotărârii poate fi înaintată nemijlocit
instanţei judecătoreşti a acelei Părţi Contractante, pe teritoiul căreia hotărârea urmează a fi recunoscută şi executată sau prin intermediul instanţei judecătoreşti care
examinează cazul în prima instanţă.
2. La cerere se anexează:
a) hotărârea sau copia ei autorizată împreună cu confirmarea că hotărârea e definitivă şi este susceptibilă de executare, iar cât priveşte cauzele referitoare la obligaţiile de a plăti pensia alimentară, dacă hotărârea nu a devenit definitivă împreună cu
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confirmarea că ea e susceptibilă de executare, dacă acest fapt nu decurge din această
hotărâre.
b) actul ce confirmă că partea faţă de care se adoptă hotărârea şi care n-a participat la examinarea cazului a primit la timp şi în modul corespunzător citaţia la
şedinţa judecăţii, în conformitate cu legislaţia acelei Părţi Contractante, pe al cărei
teritoriu a fost adoptată hotărârea, iar cazul capacităţii procedurale limitate a părţii –
actul ce confirmă că cealaltă parte a fost prezentată în modul cuvenit;
c) traducerea autorizată a cererii, precum şi a actelor menţionate la subpunctele
1)-2) în limba acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia urmează a fi recunoscută
şi executată hotărârea.
Articolul 51
Modalitatea de recunoaştere şi executare a hotărârilor
1. Recunoaşterea şi executarea hotărârii este de competenţa instanţei judecătoreşti a acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia urmează a fi recunoscută şi
executată hotărârea.
2. În cadrul examinării cauzei instanţa judecătorească se limitează la controlul
îndeplinirii condiţiilor prevăzute în articolele 50-51.
3. Pentru recunoaşterea şi executarea hotărârii se aplică legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia urmează să fie recunoscută şi executată hotărârea; aceasta
se referă, de asemenea, la forma cererii de recunoaştere şi de executare a hotărârii. La
cererea de recunoaştere şi executare a hotărârii se anexează copia ei şi copiile anexelor pentru a fi înmânate participanţilor la proces.
4. Dacă pe teritoriul Părţii Contractante, a cărei instanţă judecătorească a adoptat hotărârea, executarea hotărârii e amânată ca rezultat al reluării cauzei sau al examinării cauzei privitor la anularea sau modificarea hotărârii definitive pe teritoriul
altei Părţi Contractante, se amână cauza de recunoaştere şi executare a hotărârii sau
a cauzei privitor la executarea hotărârii.
5. Examinând cauza de recunoaştere şi executare a hotărârii, instanţa judecătorească este în drept să ceară explicaţii ambelor părţi. Această instanţă judecătorească
poate, de asemenea, să se adreseze instanţei judecătoreşti care a adoptat hotărârea
privitor la prezentarea explicaţiilor suplimentare.
Articolul 52
Executarea hotărârilor privind cheltuielile judiciare
1. Dacă persoana care, în baza articolului 43, a fost scutită de cheltuielile procedurale, va fi, conform hotărârii definitive, adoptate pe teritoriul uneia dintre Părţile
Contractante, obligată să compenseze cheltuielile celuilalt participant la proces, instanţa corespunzătoare a celeilalte Părţi Contractante, pe teritoriul căreia urmează

687

Capitolul III. TRATATE BILATERALE

a fi executată hotărârea, adoptă gratuit, la cerere, decizia privind executarea acestei
hotărâri.
2. Cheltuielile procedurale sunt şi cheltuielile de confirmare a autenticităţii hotărârii şi a necesităţii executării ei, precum şi cheltuielile suportate pentru traducerea
actelor necesare.
3. Instanţa judecătorească, care examinează chestiunea executării hotărârii privind cheltuielile, se limitează la controlul: dacă a intrat ea în vigoare şi dacă e susceptibilă de a fi executată.
4. La cererea de executare a hotărârii se anexează hotărârea sau copia autorizată
a acelei părţi a hotărârii care stabileşte mărimea cheltuielilor împreună cu confirmarea că hotărârea dată a devenit definitivă şi e susceptibilă de îndeplinire, precum şi
traducerea autorizată a acestor acte.
5. Organul acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia cheltuielile procedurale
au fost acopreite printr-un acont din partea statului, se adresează instanţei judecătoreşti corespunzătoare a celeilalte Părţi Contractante în vederea compensării acestor
cheltuieli. Această instanţă exercită executarea hotărârii în conformitate cu legislaţia
sa fără a compensa cheltuielile şi transferă mijloacele băneşti obţinute ca rezultat al
executării hotărârii reprezentanţei diplomatice sau instituţiei consulare a celeilalte
Părţi Contractante.
Corespunzător se aplică prevederile de la punctele 3), 4).

Partea a treia
Cauzele penale

Capitolul I
Preluarea urmăririi penale
Articolul 53
Obligaţia preluării urmăririi penale
1. Fiecare Parte Contractantă se obligă, la cererea celeilalte Părţi Contractante,
să efectueze urmărirea penală împotriva cetăţenilor săi, care au domiciliat permanent pe teritoriul ei suspectaţi de comiterea infracţiunilor pe teritoriul celeilalte Părţi
Contractante.
2. Părţile Contractante pot înainta cereri privind preluarea urmăririi penale, de
asemenea, în legătură cu astfel de încălcări de drept, care în conformitate cu legislaţia
Părţii Contractante solicitante sunt prevăzute ca infracţiuni, iar în conformitate cu
legislaţia Părţii Contractante solicitate – doar delicte.
3. În cazurile, indicate la punctele 1) şi 2), instituţiile compentente respective ale
Părţii Contractante solicitate aplică legislaţia statului său.
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4. Dacă acţiunea, în privinţa căreia se cere preluarea urmăririi penale, atrage
după sine cerinţa vizând restituirea prejudiciului şi au fost depuse cererile respective
cu privire la restituirea prejudiciului, ele se includ în acţiunea de urmărire preluată.
Articolul 54
Preluarea urmăririi penale referitoare la infracţiunile
militare şi infracţiunile contra umanităţii
În cauzele referitoare la infracţiunile militare şi infracţiunile contra umanităţii
(punctul 1) al articolului 53 se aplică chiar şi atunci, când ele au fost comise în afara
teritoriului Părţii Contractante solicitate.
Articolul 55
Cererea cu privire la preluarea urmăririi penale
1. Cererea cu privire la preluarea urmăririi penale urmeză a fi formulată în scris
şi să cuprindă:
a) denumirea instituţiei de justiţie solicitante;
b) denumirea instituţiei de justiţie solicitate;
c) numele şi prenumele persoanei suspectate, cetăţenia acesteia, precum şi alte
date despre persoană;
d) descrierea şi calificarea juridică a faptei săvârşite în legătură cu care este formulată cererea de preluare a urmăririi penale.
2. La cerere, afară de aceasta, se anexează:
a) conţinutul dispoziţiilor penale, iar în caz de necesitate – şi al altor dispoziţii
ale Părţii solicitante, importante pentru urmărirea penală;
b) materialele cauzei sau copiile lor legalizate, precum şi alte probe;
c) în măsura posibilităţilor, descrierea exteriorului persoanei suspectate, fotografia ei şi amprentele digitale;
d) cererea vizând repararea prejudiciului material, precum şi, în măsura posibilităţilor, datele privind caracterul şi volumul prejudiciului;
e) cererile pătimaşilor privind urmărirea, dacă aceasta o cere legislaţia Părţii
solicitante.
Articolul 56
Comunicat despre rezultatele urmăririi penale
Partea Contractantă solicitată comunică, în baza cererii Părţii Contractante solicitante, despre hotărârea definitivă privitor la încetarea cercetării pe cauză. Conform
cererii, Părţii Contractante solicitante ei i se expediază copia acestei hotărâri.

689

Capitolul III. TRATATE BILATERALE

Articolul 57
Urmările preluării urmăririi penale
După preluarea urmăririi penale instituţiile de justiţie competente ale Părţii
Contractante solicitante nu pot efectua ancheta în privinţa uneia şi aceleiaşi persoane pentru una şi aceeaşi acţiune, doar dacă în cererea de preluare a urmăririi penale
Partea Contractantă solicitantă a indicat că din nou poate ancheta în caz de comunicare a Părţii Contractante solicitante despre refuzul de a începe ancheta, după acceptarea preluării urmăririi, sau despre încetarea anchetei.

Capitolul II
Extrădarea în scopul urmăririi sau executării pedepsei
Articolul 58
Extrădarea persoanelor
1. Părţile Contractante se obligă să-şi extrădeze reciproc, la cerere, în conformitate cu prevederile prezentului Tratat, persoanele aflate pe teritoriile lor în vederea
urmăririi penale sau executării pedepsei.
2. Extrădarea în vederea efectuării urmăririi penale se înfăptuieşte numai pentru
astfel de infracţiuni, pentru săvârşirea cărora, conform legislaţiei ambelor Părţi Contractante, se prevede pedeapsa, limita maximă a căreia depăşeşte un an privaţiune de
libertate sau o pedeapsă mai aspră.
3. Extrădarea în vederea executării pedepsei se înfăptuieşte doar în cazul comiterii acţiunilor care sunt prevăzute ca infracţiuni în conformitate cu legislaţia ambelor Părţi Contractante şi dacă persoana în privinţa căreia a fost înaintată o cerere a
fost condamnată la privaţiune de libertate pe un termen nu mai mic de 6 luni sau i-a
fost aplicată o pedeapsă mai aspră.
Articolul 59
Refuzul extrădării
1. Extrădarea nu se admite, dacă:
a) persoana, nominalizată în cererea de extrădare, este cetăţean al Părţii Contractante solicitate sau are dreptul de azil în acest stat;
b) infracţiunea a fost comisă pe teritoriul Părţii Contractante solicitate;
c) în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante solicitate, urmărirea penală
nu poate fi intentată sau sentinţa nu poate fi executată ca urmare a expirării
termenului de prescripţie sau pentru alt temei legal;

690

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

d) pe teritoriul Părţii Contractante solicitate faţă de persoana în privinţa căreia
a fost expediată cererea de extrădare, în privinţa aceleiaşi acţiuni, se exercită
cercetarea penală sau sa pronunţat sentinţa definitivă, sau dacă procedura pe
cauză a fost încetată pe baze legale;
e) cercetarea penală începe doar la cererea particulară a pătimaşului;
f) infracţiunea poartă un caracter politic;
j) infracţiunea constă exclusiv în încălcarea obligaţiunilor militare;
h) va duce la încălcarea ordinii publice sau prevederilor de bază ale legislaţiei.
2. În caz de refuz de extrădare, Partea Contractantă solicitată va comunica Părţii
Contractante solicitante temeiurile refuzului.
Articolul 60
Limitele vizând pedeapsa capitală
Dacă pentru o acţiune este prevăzută pedeapsa capitală în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante solicitante, însă nu e prevăzută o astfel de pedeapsă de
legislaţia Părţii Contractante solicitate, e interzisă stabilirea sau executarea pedepsei
pe teritoriul Părţii Contractante solicitante.
Articolul 61
Cererea de extrădare
1. Cererea de extrădare urmează a fi întocmită în scris şi să conţină:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) denumirea instituţiei solicitate;
c) numele şi prenumele persoanei, care se cere să fie extrădată, datele privind
cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa şi alte date despre persoana dată, precum
şi, în măsura posibilităţilor, descrierea exteriorului, fotografia şi amprentele
ei digitale;
d) datele disponibile privind prejudiciul material cauzat.
2. La cererea de extrădare pentru tragerea la răspundere penală se anexează copia legalizată a hotărârii privind punerea sub arest, cu descrierea faptei, care conţine
semnele infracţiunii, precum şi textul normei de drept care conţine semnele infracţiunii, săvârşite de către persoana în privinţa căreia e îndreptată cererea de extrădare.
3. La cererea de extrădare pentru executarea sentinţei se anexează copia certificată a sentinţei definitive, precum şi textul legii penale, în baza căreia persoana a fost
condamnată. Dacă condamnatul şi-a executat parţial pedeapsa, e necesar de comunicat datele privind partea pedepsei executate.
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Articolul 62
Completarea cererii privind extrădarea
Dacă cererea de extrădare nu conţine toate datele necesare pentru preluarea
hotărârii privind extrădarea, Partea Contractantă solicitantă poate cere completarea
lor, stabilind, în acest scop, un termen de până la o lună. Partea Contractantă solcitată poate să prelungească acest termen din motive întemeiate.
Articolul 63
Adresarea în vederea extrădării
1. După primirea cererii de extrădare, Partea Contractantă solicitantă va lua
neîntârziat măsuri privind arestarea persoanei în privinţa căreia este depusă cererea
de extrădare, cu excepţia cazurilor când nu sunt îndoieli că, în conformitate cu prezentul Tratat, extrădarea nu poate avea loc.
2. Arestarea, de asemenea, poate fi efectuată până la primirea cererii de extrădare, dacă Partea Contractantă solicitantă se va adresa cu o asemenea cerere referinduse la hotărârea de arestare sau la sentinţa, ce este temeiul cererii de extrădare. O asemenea adresare în scris poate fi transmisă prin fax, telegramă sau prin alte mijloace,
ce exclud orice îndoieli.
3. Despre arestare sau motivele refuzării acesteia, săvârşite conform punctelor
1), 2), e necesar neîntârziat de înştiinţat cealaltă Parte Contractantă.
Articolul 64
Eliberarea persoanei arestate
1. Partea Contractantă solicitată poate elibera persoana deţinută sub arest conform punctului 1) al articolului 63, dacă în termenul indicat în articolul 62 n-au fost
prezentate datele suplimentare, interpretate de această Parte.
2. Persoana arestată în conformitate cu punctul 2) al articolului 63 urmează a fi
eliberată, dacă în timp de o lună de la data primirii cererii de arestare de la cealaltă
Parte Contractantă nu va fi primită cererea de extrădare.
Articolul 65
Amânarea extrădării
1. Dacă persoana, în privinţa căreia este depusă cererea de extrădare, este trasă
la răspundere penală, execută pe teritoriul Părţii Contractante solicitate pedeapsa
pentru o altă infracţiune, extrădarea poate fi amânată până la terminarea cercetării
pe cauza penală, ispăşirii pedepsei sau eliberării în baza oricărui alt temei legal.
2. Extrădarea persoanei poate fi suspendată din motivul unei boli grave până la
înlăturarea acestor piedici.
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Articolul 66
Extrădarea pe termen
1. Dacă amânarea extrădării, prevăzută de articolul 65, poate să atragă după sine
expirarea termenului de prescripţie în cauza penală sau poate crea dificultăţi serioase pentru cercetarea infracţiunii, săvârşite de persoana în cauză, în baza unei cereri
întemeiate a Părţii Contractante, poate fi înfăptuită extrădarea temporară.
2. Persoana extrădată temporar va fi înapoiată neîntârziat după efectuarea acţiunilor procedurale, pentru care a fost extrădată, dar nu mai târziu de trei luni de la
data extrădării temporare.
Articolul 67
Cereri formulate de mai multe state privind extrădarea
Dacă cererile privind extrădarea aceleiaşi persoane sunt depuse de mai multe
state, Partea Contractantă solicitată soluţionează care cerere urmează a fi satisfăcută.
În cazul emiterii unei asemenea hotărâri se iau în consideraţie toate circumstanţele,
în particular, cetăţenia persoanei în cauză şi caracterul infracţiunii.
Articolul 68
Efectuarea extrădării
1. Partea Contractantă solicitată comunică Părţii Contractante solicitante hotărârea sa privind extrădarea, iar în cazul satisfacerii cererii – locul şi data extrădării.
2. Dacă Partea Contractantă solicitantă nu ia în primire persoana ce urmează a fi
extrădată timp de 15 zile de la data stabilită pentru extrădare şi nu comunică Părţii
Contractante solicitate motivele, această persoană urmează a fi eliberată din stare de
arest.
Articolul 69
Limitele urmăririi penale a persoanei extrădate
1. Fără acordul Părţii Contractante solicitate persoana extrădată nu poate fi trasă
la răspundere penală, supusă pedepsei sau extrădată unui stat terţ pentru o altă infracţiune decât cea care a constituit temei pentru extrădare.
2. Nu se cere consimţământul Părţii Contractante, dacă:
a) persoana extrădată n-a părăsit teritoriul Părţii Contractante solicitante în decurs de 30 zile după sfârşitul cercetării penale, executării pedepsei sau eliberării în
baza oricăror temeiuri legale. Acest termen nu include perioada în decursul căreia
persoana extrădată n-a putut părăsi teritoriul Părţii Contractante solicitante din circumstanţe independente de ea;
b) persoana extrădată s-a întors benevol pe teritoriul Părţii Contractante solicitante după ce a părăsit-o.
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Articolul 70
Extrădarea repetată
Dacă persoana extrădată se va eschiva de la urmărirea penală sau de la executarea pedepsei şi se va întoarce pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, ea urmează
a fi extrădată din nou la cererea Părţii Contractante solicitante fără prezentarea suplimentară a documentelor indicate în articolul 61.
Articolul 71
Informaţii privind rezultatele cercetării penale
Partea Contractantă solicitantă comunică imediat Părţii Contractante solicitate
rezultatele cercetării penale privind persoana extrădată. La cererea Părţii Contractante solicitante ei i se expediază copia sentinţei definitive pe cauză.
Articolul 72
Cheltuielile legate de extrădare
Cheltuielile legate de extrădare le suportă Partea Contractantă pe teritoriul căreia ele au fost făcute.
Articolul 73
Tranzitarea
1. Una din Părţile Contractante, la cererea altei Părţi Contractante, permite
transportul pe teritoriul său a persoanelor extrădate Părţii Contractante solicitate de
către un stat terţ. Partea Contractantă solicitantă nu poate da aşa autorizaţie, dacă
conform normelor Tratatului dat obligaţia extrădării nu este prevăzută.
2. Cererea de tranzit se formulează şi se examinează în acelaşi mod, ca şi cererea
de extrădare.
3. Partea Contractantă solicitată efectuează tranzitul prin modalitatea pe care o
apreciază mai potrivită.
4. Nu este necesară autorizarea tranzitării, dacă ea se efectuează pe cale aeriană
fără aterizare intermediară.
5. Cheltuielile de tranzitare le suportă Partea Contractantă solicitantă.
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Capitolul III
Dispoziţii speciale în vederea asistenţei
juridice în materie penală
Articolul 74
Transmiterea de obiecte
1. Obiectele dobândite de persoana care a săvârşit infracţiunea în urma acestei
infracţiuni sau obiectele primite în schimbul lor, precum şi alte obiecte ce servesc
drept probe pe cauza penală se transmit Părţii Contractante solicitante la cerere,
dacă aceasta este necesar pentru cercetarea cauzei, care se efectuează pe teritoriul
Părţii Contractante solicitante.
2. Partea Contractantă solicitată poate amâna temporar transmiterea obiectelor,
dacă acestea sunt necesare pentru cercetarea unei alte cauze penale până la terminarea acestei cercetări sau le poate transmite temporar Părţii Contractante solicitante
pentru un anumit termen.
3. Drepturile terţelor persoane asupra obiectelor transmise altei Părţi Contractante solicitante rămân inviolabile. După terminarea cercetării, aceste obiecte urmează a fi restituite Părţii Contractante, ce le-a transmis sau, cu acordul acestei Părţi,
vor fi transmise nemijlocit persoanelor titulare ale acestor drepturi.
4. La transmiterea obiectelor conform prezentului articol nu se aplică restricţiile
privind importul şi exportul obiectelor şi valutei.
Articolul 75
Prezenţa reprezentanţilor instituţiei solicitante
Reprezentanţii instituţiei solicitante pot asista la efectuarea acţiunilor vizând
acordarea asistenţei juridice pe teritoriul Părţii solicitate. Acordul de asistare a lor
se va da: din partea Republicii Moldova – de Ministerul Justiţiei sau Procuratura
Republicii Moldova, din partea Ucrainei – de Ministerul Justiţiei sau Procuratura
Generală a Ucrainei.
Articolul 76
Informaţii privind condamnarea
1. Părţile Contractante îşi comunică reciproc sentinţele pronunţate în instanţele
judecătoreşti ale unei Părţi Contractante privind cetăţenii celeilalte Părţi Contractante.
2. Părţile Contractante îşi comunică reciproc, în baza unei cereri întemeiate, informaţii despre sentinţele definitive, pronunţate de instanţele judecătoreşti ale unei
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Părţi Contractante privind persoanele ce nu sunt cetăţeni ai Părţii Contractante solicitante.
3. Părţile Contractante îşi transmit reciproc, în baza unei cereri, amprentele digitale ale persoanelor indicate la punctele 1), 2).
Articolul 77
Informaţii din registrul penal
Părţile Contractante îşi transmit reciproc, în baza unei cereri, informaţii din
registrul penal privind persoanele altei Părţi Contractante, precum şi alte informaţii
ce urmează a fi introduse în registrul penal.
Articolul 78
Transmiterea temporară a persoanelor
private de libertate
1. Dacă în procesul cercetării penale efectuate de instituţiile de justiţie ale uneia
din Părţile Contractante va apărea necesitatea interogării în calitate de martor a persoanei private de libertate pe teritoriul altei Părţi Contractante, instituţiile respective
ale Părţii Contractante solicitate pot emite o dispoziţie privind transmiterea acestei
persoane pe teritoriul Părţii Contractante solicitante. Această persoană se va deţine
în stare de arest şi, după terminarea cercetării, neîntârziat va fi retrocedată.
2. În cazul necesităţii de a efectua interogarea în calitate de martor a unei persoane private de libertate pe teritoriul unui stat terţ, organele respective ale Părţii Contractante solicitate autorizează tranzitul acestei persoane pe teritoriul statului său.

Capitolul IV
Executarea hotărârilor pe cauzele penale
Articolul 79
Deciziile
În sensul prezentului capitol, următoarele noţiuni semnifică:
Statul pronunţării sentinţei – Statul, în care a fost pronunţată hotărârea judecătorească, care conţine sancţiuni, ce urmează a fi executate;
Statul executării sentinţei – Statul care a preluat sau care trebuie să preia executarea pedepsei privative de libertate.
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Articolul 80
Dispoziţii generale
1. Părţile Contractante se obligă reciproc privitor la cereri, în conformitate cu
dispoziţiile prezentului Tratat, să preia executarea hotărârilor definitive, pronunţate
de instanţele judecătoreşti ale uneia din Părţile Contractante privitor la cetăţenii altei
Părţi Contractante, vizând pedepsirea cu privaţiune de libertate.
2. Cererile, prevăzute la punctul 1), le pot înainta atât organele centrale ale Statului care a pronunţat sentinţa, cât şi organele Statului executării sentinţei.
Articolul 81
Dreptul condamnatului
Condamnatul, reprezentantul lui legitim, avocatul, unul dintre soţi, rudele pe
linie directă, fraţii sau surorile pot înainta în faţa organelor centrale ale instituţiilor
de justiţie ale fiecăreia dintre Părţile Contractante întrebarea privitor la executarea
acţiunilor prevăzute în articolul 80. Fiecare condamnat, faţă de care pot fi aplicate
dispoziţiile acestui capitol al Tratatului, va fi informat de Statul pronunţării sentinţei
privitor la dispoziţiile de bază din acest capitol.
Articolul 82
Premizele preluării executării hotărârii
1. Preluarea executării hotărârii poate avea loc numai în cazul când acţiunea care
constituie motivul adoptării hotărârii este determinată drept infracţiune şi în baza
legislaţiei Statului unde se execută sentinţa sau ar fi o crimă, dacă o astfel de faptă ar
fi fost comisă pe teritoriul Statului unde se execută sentinţa.
2. În caz de infracţiune financiară, refuzul de a prelua spre executare hotărârea
nu poate avea loc numai din cauza că legislaţia Statului executării sentinţei nu conţine norme asupra impozitelor, încasărilor taxelor, monopolului, a circulaţiei valutare,
a comerţului exterior sau reglementarea modului de circulaţie a mărfurilor de acelaşi tip, fiind prevăzute de legislaţia Statului pronunţării sentinţei.
3. Preluarea executării hotărârii poate avea loc numai cu consimţământul condamnatului. Dacă condamnatul nu e capabil de a-şi exprima consimţământul, care
ar avea putere juridică, el poate fi expus de reprezentantul său legal.
Articolul 83
Refuzul de a prelua executarea hotărârii
1. Preluarea executării hotărârii nu se efectuează, dacă:
a) delictul, care serveşte ca bază pentru adoptarea hotărârii, constituie o crimă
politică;
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b) delictul, care serveşte ca bază pentru adoptarea hotărârii, se constituie exclusiv din încălcarea obligaţiunilor militare;
c) a expirat termenul de prescripţie al executării pedepsei în conformitate cu
legislaţia uneia din Părţile Contractante;
d) hotărârea a fost adoptată de o instanţă de judecată specială;
e) hotărârea a fost adoptată în lipsa condamnatului;
f) condamnatul a fost condamnat conform legii sau achitat pentru una şi aceeaşi faptă în Statul executării sentinţei;
g) după aprecierea Părţii Contractante solicitante, aceasta ar încălca ordinea ei
publică sau principiile legislaţiei.
2) Preluarea executării hotărârii nu se efectuează, de asemenea, dacă condamnatul a fost lipsit de libertate în Statul pronunţării sentinţei şi, la ziua primirii cererii,
avea să se afle în locurile de privaţiune de libertate nu mai mult de 4 luni. La toate
acestea se ţine cont de toate pedepsele cu privaţiune de libertate sau de o parte din
ele, care au rămas până la executare.
Articolul 84
Examinarea cererii
Partea Contractantă solicitantă, după posibilitate, în termene reduse, aduce la
cunoştinţă Părţii Contractante solicitate în ce măsură a fost satisfăcută cererea cu
privire la preluarea executării hotărârii. Refuzul complet sau parţial urmează a fi
argumentat.
Articolul 85
Executarea hotărârilor
1. Dacă se va prelua executarea hotărârii, apoi instanţele judecătoreşti ale Statului executării hotărârii determină, în conformitate cu legislaţia sa, pedeapsa în formă
de privaţiune de libertate necesară executării, ţinându-se cont, în cea mai mare măsură, de pedeapsă în formă de privaţiune de libertate, stabilite în Statul pronunţării
sentinţei.
2. În urma preluării executării hotărârilor de către Statul executării hotărârii,
condamnatul nici într-un caz nu poate fi într-o stare mai gravă, dacă s-ar afla în cazul
executării hotărârii în Statul pronunţării sentinţei.
3. Executarea sentinţei, inclusiv eliberarea convenţională, se efectuează în conformitate cu legislaţia Statului executării sentinţei. Dacă normele legislaţiei Statului
pronunţării sentinţei referitor la eliberarea convenţională sunt pentru condamnat
mai favorabile, ele se aplică.
4. În termenul de ispăşire a pedepsei în formă de privaţiune de libertate în Statul
executării sentinţei se include termenul privaţiunii de libertate în Statul pronunţării
sentinţei.
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Articolul 86
Executarea parţială a hotărârii
Dacă a avut loc condamnarea mai mult decât pentru o crimă, iar preluarea
executării hotărârii se referă numai la pedeapsa în formă de privaţiune de libertate
referitoare la unele din aceste crime, instanţa judecătorească a Statului executării
hotărârii determină în momentul examinării, menţionate în articolul 85, pedeapsa
în formă de privaţiune de libertate sau care ar asigura măsura, care trebuie să fie
executată faţă de aceste crime.
Articolul 87
Urmările preluării executării
1. În timpul executării pedepsei în formă de privaţiune de libertate în Statul
executării sentinţei Statul pronunţării sentinţei nu efectuează alte acţiuni legate de
executarea lor.
2. Statul pronunţării sentinţei este în drept, până la executarea acelei părţi a sentinţei care rămâne dacă condamnatul se eschivează de la executarea hotărârii, în Statul executării sentinţei şi în legătură cu acest fapt a părăsit teritoriul lui. Statul executării sentinţei imediat anunţă Statul pronunţării sentinţei despre aceste circumstanţe.
3. Statul pronunţării sentinţei pierde dreptul prevăzut la punctul 2), dacă pedeapsa în formă de privaţiune de libertate a fost executată sau în caz de graţiere.
Articolul 88
Graţierea şi amnistia
1. Condamnatul poate fi scutit de pedeapsă în Statul executării sentinţei. Statul
pronunţării sentinţei poate expedia Statului executării sentinţei o adresare privitor la
graţiere. Aceasta nu încalcă drepturile Statului pronunţării sentinţei asupra graţierii,
care va fi valabilă pe teritoriul său.
2. Statul executării sentinţei aplică faţă de condamnat amnistia, act care se emite
atât în Statul executării sentinţei, precum şi în Statul pronunţării sentinţei.
Articolul 89
Anularea sau modificarea hotărârilor
Anularea sau modificarea hotărârii adoptate până la executare ţine de competenţa exclusivă a Statului pronunţării sentinţei.
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Articolul 90
Anunţarea
1. Părţile Contractante, la cerere, de comun acord în urma demersurilor, se
anunţă reciproc în termene reduse despre toate circumstanţele care pot influenţa
executarea hotărârii.
2. Statul pronunţării sentinţei anunţă Statul executării sentinţei, în special, despre amnistie, precum şi despre anularea sau modificarea hotărârii, primite până la
executare.
3. Statul executării sentinţei anunţă Statul pronunţării sentinţei despre executarea hotărârii.
Articolul 91
Transmiterea
1. Dacă condamnatul se află pe teritoriul Statului pronunţării sentinţei, acest
Stat, la cerere, în timpul apropiat, întreprinde toate măsurile necesare pentru transmiterea condamnatului instanţelor respective ale Statului executării sentinţei.
2. Statul pronunţării sentinţei şi Statul executării sentinţei se înţeleg asupra timpului şi locului transmiterii condamnatului organelor Statului executării sentinţei,
iar în caz de necesitate – şi organelor Statelor de tranzit.
3. Persoanele ce însoţesc condamnatul ale uneia din Părţile Contractante responsabile de transportarea condamnatului pe calea aerului pe teritoriul altei Părţi
Contractante sau să-l ia de pe acest teritoriu sunt în drept să întreprindă pe teritoriul
altei Părţi Contractante măsurile necesare în scopul curmării evadării condamnatului până la momentul transmiterii sau primirii.
Statul pronunţării sentinţei poate, după preluarea executării hotărârii de către
Statul executării sentinţei, să amâne transmiterea condamnatului, în scopul efectuării urmăririi penale în legătură cu altă crimă sau în scopul executării pedepsei în
formă de privaţiune de libertate determinate de către instanţele judecătoreşti pentru
altă crimă.
Articolul 92
Restrângerea urmăririi condamnatului
1. Dacă condamnatul a fost transmis, în conformitate cu prezentul Tratat, din
Statul pronunţării sentinţei în Statul executării sentinţei, el nu poate fi supus urmăririi penale, condamnat sau în orice alt mod limiat în libertate în legătură cu crima
săvârşită înainte de a fi transmis, asupra căreia nu are o referinţă consimţământul de
preluare a executării.
2. Restrângerile indicate la punctul 1) nu se aplică, dacă:
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a) statul pronunţării sentinţei îşi dă consimţământul la intentarea urmăririi
penale, la executarea pedepsei.
b) condamnatul, care a fost transmis, a rămas în Statul executării sentinţei mai
mult de 30 de zile după eliberarea lui deplină, necătând la aceeia că avea
dreptul şi posibilitatea să părăsească teritoriul acestui Stat sau dacă, după ce
a părăsit Statul, s-a reîntors benevol.
Articolul 93
Anexele
1. Cererile, prevăzute în acest capitol, se alcătuiesc în scris.
2. La cererea Statului pronunţării sentinţei se anexează:
a) originalul sau copia hotărârii autentificată, care confirmă împuternicirea şi
necesitatea executării;
b) textul normelor de drept aplicate, precum şi normele referitoare la eliberarea
convenţională;
c) după posibilitate, datele depline despre condamnat, cetăţenia lui, precum şi
domiciliul sau reşedinţa;
d) certificatul despre perioada privaţiuni de libertate;
e) procesul-verbal, întocmit cu participarea condamnatului, cu indicaţia consimţământului lui la preluare a executării pedepsei în formă de privaţiune de
libertate;
f) alte documente, care pot avea însemnătate la adoptarea hotărârii asupra cererii;
g) traducerea în limba altei Părţi Contractante a cererii şi a documentelor, indicate în acest punct.
3. La cererea Statului executării sentinţei se anexează informaţia şi materialele,
indicate la subpunctele c), f) şi j) ale punctului 2), precum şi scrisoarea, ce conţine
consimţământul condamnatului.
4. În cazul satisfacerii cererii, prevăzută la punctul 3), Statul executării sentinţei
anexează la consimţământul său documentele indicate la subpunctele a), b) şi d) ale
punctului 2).
Articolul 94
Adiţional la cerere
Dacă Partea Contractantă solicitantă recunoaşte datele şi documentele care i-au
fost adresate insuficiente, ea se adresează pentru adiţionalul necesar. Pentru obţinerea acestui adiţional Partea Contractantă solicitantă poate numi un termen corespunzător, care poate fi prelungit în baza unei cereri argumentate. Când lipseşte
materialul adiţional, cererea se examinează şi hotărârea se adoptă în baza datelor şi
a documentelor existente.
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Partea a patra
Dispoziţii finale
Articolul 95
Corelaţia cu alte tratate
Prezentul Tratat nu încalcă principiile altor Tratate referitor la care una sau ambele Părţi Contractante au obligaţiuni.
Articolul 96
Intrarea în vigoare a Tratatului
1. Prezentul Tratat urmează a fi ratificat şi intră în vigoare la expirarea a 60 de
zile de la data schimbării instrumentelor de ratificare.
2. Prezentul Tratat urmează a fi înregistrat la Organizaţia Naţiunilor Unite.
Articolul 97
Termenul de acţiune a Tratatului
Prezentul Tratat se încheie pe un termen de cinci ani. Acţiunea acestui Tratat
se prelungeşte pe următorii cinci ani, dacă nici una din Părţile Contractante nu va
anunţa despre refuzul la el prin notificare, nu mai târziu de şase luni până la expirarea acestui termen.
Prezentul Tratat poate fi modificat sau completat în modul prevăzut pentru încheierea lui.
Încheiat la Kiev, la 13 decembrie 1993, în două exemplare, fiecare în limbile română şi ucraineană, ambele texte având aceeaşi valabilitate.
Spre confirmare, reprezentanţii Părţilor Contractante, împuterniciţi în modul
cuvenit, au semnat prezentul Tratat aplicând sigiliile.
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46. ACORD ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI REPUBLICA TURCIA
CU PRIVIRE LA ASISTENŢA JURIDICĂ ÎN MATERIE CIVILĂ,
COMERCIALĂ ŞI PENALĂ
Semnat la: Ankara, 22 mai 1996.
Ratificat prin: Hotărârea Parlamentului RM nr.1017-XIII din 03.12.96.
În vigoare pentru RM: din 3 iunie 1997.
Republica Moldova şi Republica Turcia, denumite în continuare „cele două Părţi
Contractante”,
Dorind să promoveze cooperarea lor în domeniul juridic, pe baza respectului
reciproc al suveranităţii, egalităţii şi beneficiului mutual,
Au hotărât să încheie prezentul Acord cu privire la asistenţa juridică în materie
civilă, comercială şi penală,
În care scop, cele două Părţi Contractante
Au convenit asupra celor ce urmează:

Capitolul I
Dispoziţii generale
Articolul 1
Protecţia juridică
Cetăţenii oricărei Părţi Contractante se vor bucura pe teritoriul celeilalte Părţi
Contractante de aceeaşi protecţie juridică, pe care cealaltă Parte Contractantă o
acordă propriilor cetăţeni, fiind în drept să intenteze în justiţie sau să înainteze cereri
în faţa autorităţilor juridice ale celeilalte Părţi Contractante în cauzele civile, comerciale şi penale, în aceleaşi condiţii, ca şi cetăţenii săi.
Articolul 2
Modul de acordare a asistenţei juridice
Cele două Părţi Contractante desemnează Ministerul Justiţiei al lor ca autoritate
centrală pentru acordarea asistenţei juridice reciproce, în conformitate cu articolul 11.
Autorităţile Părţilor Contractante vor comunica prin canale diplomatice pentru
aplicarea prezentului Acord.
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Articolul 3
Limba
1. În corespondenţa dintre autorităţile centrale ale celor două Părţi Contractante
va fi folosită limba părţii respective, anexând traducerea în limba engleză, care trebuie autorizată.
2. Scrisorile de solicitare a asistenţei juridice şi anexele lor vor fi întocmite în
limba oficială a Părţii Contractante solicitante, însoţite de o traducere autentificată
în limba oficială a Părţii Contractante solicitate sau în limba engleză. Toate aceste
documente sunt prezentate în două exemplare.
Articolul 4
Cheltuielile legate de asistenţa juridică
Cele două Părţi Contractante îşi acordă reciproc asistenţă juridică fără plată în
limitele acestui Acord, cu excepţia onorariilor experţilor. Onorariile experţilor vor fi
stabilite în conformitate cu regulile şi reglementările Părţii Contractante solicitate.
Articolul 5
Refuzul asistenţei juridice
Dacă o Parte Contractantă consideră că acordarea asistenţei juridice îi prejudiciază suveranitatea de stat, securitatea sau ordinea publică, ea poate refuza asistenţa
juridică solicitată de cealaltă Parte Contractantă. În orice caz, ea trebuie să informeze cealaltă Parte Contractantă asupra motivelor refuzului.
Articolul 6
Legile aplicabile la asistenţa juridică
Părţile Contractante vor aplica, la acordarea reciprocă a asistenţei juridice, legile
lor naţionale respective. O Parte Contractantă poate aplica regulile de procedură ale
celeilalte Părţi Contractante, la cererea celei din urmă, în cazul în care nu sunt violate
principiile sale legale fundamentale.
Articolul 7
Schimbul de informaţii referitoare la legislaţie şi reglementări
Părţile Contractante se vor informa reciproc, la cerere, asupra legilor şi reglementărilor, care sunt sau au fost în vigoare în statele lor respective, precum şi asupra
aplicării lor în practica judiciară.
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Articolul 8
Dispensarea de legalizare
Documentele întocmite sau certificate de autorităţile juridice ale unei Părţi Contractante pentru folosirea în faţa autorităţilor juridice ale celeilalte Părţi Contractante nu vor fi supuse legalizării, cu condiţia că ele sunt semnate şi oficial ştampilate.
Articolul 9
Forţa probatorie a actelor
Actele emise de organele oficiale ale uneia dintre cele două Părţi Contractante au
aceeaşi forţă probatorie pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 10
Soluţionarea neînţelegerilor
Orice neînţelegeri ce pot apărea în urma aplicării sau interpretării prezentului
Acord vor fi tratate prin canale diplomatice.
Articolul 11
Operarea cu documente şi colectarea probelor
de către reprezentanţele diplomatice şi consulare
Fiecare dintre Părţile Contractante poate transmite documente şi colecta probe
de la cetăţenii săi aflaţi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante prin intermediul
reprezentanţelor sale diplomatice şi consulare de acolo, cu condiţia ca legile celeilalte
Părţi Contractante să nu fie violate şi să nu fie aplicată nici o măsură de constrângere.

Capitolul II
Asistenţa juridică în materie civilă şi comercială
Secţiunea I
Articolul 12
Scopul asistenţei juridice
Cele două Părţi Contractante, în conformitate cu prezentul Acord, vor acorda
una alteia următoarea asistenţă juridică:
1. Transmiterea şi operarea cu documentele juridice către şi referitor la persoanele interesate pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
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2. Colectarea probelor prin intermediul scrisorilor de solicitare.
3. Recunoaşterea şi executarea deciziilor judecătoreşti şi ale organelor arbitrale.
4. Altă asistenţă stipulată în prezentul Acord.
Articolul 13
Cererea de asistenţă juridică
1. Cererea de asistenţă juridică va fi făcută în forma unei scrisori de solicitare.
Aceste scrisori trebuie să conţină:
a) denumirea autorităţilor solicitante şi solicitate;
b) natura acţiunii judiciare şi un scurt rezumat al evenimentelor, întrebările
care necesită a fi adresate persoanelor examinate;
c) numele, sexul, vârsta, cetăţenia, ocupaţia, domiciliul sau reşedinţa şi statutul
în proces al părţilor sau al reprezentanţilor lor sau sediul persoanelor juridice;
d) acţiunea juridică care trebuie întreprinsă;
e) numele şi adresele persoanelor care urmează a fi examinate;
f) documentele sau altă proprietate care urmează a fi examinate;
g) alte documente necesare pentru executarea cererii de asistenţă.
2. Cererea de asistenţă juridică, menţionată mai sus, şi documentele anexate
trebuie să fie semnate şi ştampilate de către organul solicitant.
Articolul 14
Scutirea de la plata de asigurare pentru cheltuielile procedurale
Bonurile de asigurare şi/ori depunerile pentru cheltuielile procedurale nu pot fi
solicitate de la un cetăţean al unei Părţi Contractante, care apare în faţa autorităţilor
judiciare ale celeilalte Părţi Contractante, din motivul că el este un cetăţean străin ori
că nu are domiciliu, reşedinţă pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante. Aceeaşi regulă trebuie să fie aplicată pentru orice altă plată solicitată la înaintarea cererii către
autorităţile judiciare.
Articolul 15
Plata anticipată pentru cheltuielile procedurale
Cetăţenii Părţii Contractante vor plăti anticipat cheltuielile procedurale pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante în aceleaşi condiţii şi în limitele aceluiaşi scop ca
şi cetăţenii acesteia.
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Articolul 16
Persoanele juridice
Prevederile articolelor 1, 14, 15 se vor aplica, de asemenea, şi persoanelor juridice, fondate în conformitate cu legile şi reglementările uneia dintre Părţile Contractante.
Articolul 17
Ajutorul legal şi scutirea de la cheltuielile procedurale
Cetăţenii unei Părţi Contractante pot cere, pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, scutirea de la cheltuielile procedurale sau solicita ajutor legal acordat cetăţenilor acesteia. În cazul cererii de scutire de la cheltuielile procedurale sau solicitării ajutorului legal, autorităţile competente, unde solicitantul are domiciliu sau reşedinţă,
vor elibera un certificat; dacă solicitantul nu are domiciliu sau reşedinţă pe teritoriul
oricăreia dintre cele două Părţi Contractante, reprezentanţa diplomatică sau consulară poate elibera un certificat.

Secţiunea II
Operarea cu documente şi colectarea dovezilor
Articolul 18
Domeniul
Cele două Părţi Contractante, la cerere, vor prezenta documente şi colecta probe
una alteia:
1. Prezentarea documentului înseamnă prezentarea documentelor judiciare şi
extrajudiciare.
2. Colectarea probelor include interogarea părţilor, martorilor şi experţilor, obţinerea probelor cu privire la cauzele civile şi comerciale, transmiterea evaluării expertului şi examinării judiciare.
Articolul 19
Executarea cererilor
1. Dacă autoritatea solicită se consideră incompetentă să execute cererile, ea le
va transmite autorităţilor competente, care sunt în drept să execute cererile, şi va
notifica despre aceasta Partea Contractantă solicitantă.
2. Dacă autorităţile competente ale Părţii Contractante solicitate nu pot executa
cererile în conformitate cu adresele indicate în scrisoarea de solicitare, ele vor lua
măsurile corespunzătoare pentru a stabili adresa şi executa cererile. Ele pot cere,
dacă este necesar, Părţii Contractante solicitante informaţii suplimentare.
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3. Dacă Partea Contractantă solicitată nu poate executa cererile din motivul că
adresele nu pot fi stabilite sau din alte motive, ea va notifica Partea Contractantă
solicitantă despre motivele neexecutării şi va întoarce toate documentele în cauză
celeilalte.
Articolul 20
Notificarea executării
1. Autorităţile competente solicitate ale Părţii Contractante vor notifica, în scris,
prin canale stipulate în articolul 2, Partea Contractantă solicitantă despre rezultatele
executării cererii. O astfel de notificare va fi însoţită de o recipisă sau de materialele
probatorii căpătate.
2. Recipisa trebuie să conţină semnătura destinatarului şi data primirii, ştampila
şi semnătura organului executor şi sesizarea judiciară, metoda şi locul transmiterii şi
motivele refuzului de acceptare, dacă destinatarul refuză să primească documentele.

Secţiunea III
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor
Articolul 21
Domeniile de aplicare
1. Conform condiţiilor menţionate în prezentul Acord, o Parte Contractantă va
recunoaşte şi executa pe teritoriul său:
a) hotărârile instanţelor judecătoreşti în materie civilă şi comercială;
b) hotărârile instanţelor judecătoreşti în materie penală ce se referă la pagube;
c) hotărârile organului arbitral.
2. Hotărârile, după cum se prevede în prezentul Acord, de asemenea, includ
rapoartele de conciliere emise de instanţele judecătoreşti.
Articolul 22
Scrisorile de solicitare privind recunoaşterea şi executarea
1. Scrisoarea de cerere pentru recunoaşterea şi executarea hotărârilor va fi trimisă de către instanţa judecătorească a unei Părţi Contractante instanţei judecătoreşti a
celeilalte Părţi Contractante prin canalele stipulate în articolul 2.
2. Scrisoarea de cerere trebuie să fie însoţită de:
a) o copie a hotărârii ce corespunde originalului. Copia va fi însoţită de un certificat eliberat de autorităţile competente, dacă eficienţa şi forţa ei executorie
nu reies din însăşi decizie;
b) un certificat arătând că litigantul, în defavoarea căruia a fost adoptată hotă-
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rârea şi care nu s-a prezentat în instanţa judecătorească, a fost inştiinţat legal,
iar în cazul incapacităţii legale de exerciţiu el a fost reprezentat corespunzător;
c) o copie a acordului de arbitraj cu privire la transmiterea spre jurisdicţia arbitrală, în cazul cererii de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale.
Articolul 23
Refuzul recunoaşterii şi executării
Deciziile sau hotărârile enumerate în articolul 21 nu vor fi recunoscute sau executate de către instanţele judecătoreşti solicitate în următoarele cazuri:
1. Când deciziile sau hotărârile încă nu au intrat în vigoare şi nu au putere de
acţiune, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Părţii Contractante solicitante.
2. Când autoritatea judecătorească a Părţii Contractante solicitante este considerată ca neavând jurisdicţie asupra cauzei, conform legislaţiei Părţii Contractante
solicitate.
3. Când, în conformitate cu legile Părţii Contractante care a adoptat hotărârile,
litigantul, în defavoarea căruia este adoptată decizia, care nu a participat la proceduri, nu a fost corespunzător informat sau a fost lipsit de dreptul de a se apăra şi de
a fi în mod corespunzător reprezentat în cazul incapacităţii sale legate de exerciţiu.
4. Când privitor la litigiu între aceiaşi litiganţi, referitor la aceeaşi cauză, instanţele judecătoreşti sau organele arbitrale ale Părţii Contractate solicitate au adoptat
deja o hotărâre definitivă sau examinează cauza, sau au recunoscut hotărârea definitivă, adoptată de un stat terţ, referitoare la litigiu.
Articolul 24
Procedurile recunoaşterii şi executării
1. Recunoaşterea şi executarea hotărârii va fi efectuată de către instanţele judecătoreşti ale Părţii Contractante solicitate în conformitate cu procedurile legislaţiei
sale naţionale.
2. Instanţa judecătorească solicitată va urmări de sine stătător, dacă condiţiile
prevăzute în prezentul Acord sunt îndeplinite.
Articolul 25
Efectul recunoaşterii şi executării hotărârilor
Hotărârile adoptate de instanţele judecătoreşti ale unei Părţi Contractante, odată
recunoscute sau executate de către instanţele judecătoreşti ale celeilalte Părţi Contractante, vor avea acelaşi efect ca şi hotărârile adoptate de instanţele judecătoreşti
ale celei din urmă.
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Articolul 26
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor
adoptate de organele arbitrale
Hotărârile organelor arbitrale vor fi recunoscute şi executate, dacă, adiţional la
celelalte prevederi menţionate în Secţiunea III a prezentului capitol, sunt respectate
următoarele condiţii:
1. În conformitate cu legislaţia Părţii Contractante solicitate, hotărârea organelor arbitrale se încadrează în limitele hotărârilor arbitrale adoptate referitor la litigiile contractuale sau necontractuale comerciale.
2. Dacă hotărârile au fost adoptate în baza unui acord arbitral în formă scrisă
între părţi privind transmiterea litigiului spre examinare unui organ arbitral prevăzut pentru fiecare caz în parte sau pentru procedurile apărute în urma unor relaţii
juridice specifice, şi dacă hotărârea arbitrală a fost adoptată de organul arbitral menţionat mai sus în limitele competenţei acestuia stabilite prin acord.
3. În conformitate cu legislaţia Părţii Contractante solicitate, acordul privind
transmiterea spre examinare unui organ arbitral este valabil.
Articolul 27
Exportul obiectelor de valoare şi transferul fondurilor
Prevederile prezentului Acord privind executarea hotărârilor nu vor încălca legislaţia Părţilor Contractante referitor la exportul obiectelor de valoare şi transferul
fondurilor.

Capitolul III
Asistenţa reciprocă în materie penală
Articolul 28
Domeniul
1. Părţile Contractante au convenit să-şi acorde reciproc, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, cele mai largi măsuri de asistenţă mutuală în procesul
tragerii la răspundere penală pentru faptele care, la momentul solicitării de asistenţă,
se aflau în competenţa autorităţilor juridice ale Părţii Contractante solicitante.
2. Asistenţa reciprocă în materie penală va include executarea procedurii penale,
interogarea învinuitului, ascultarea martorului şi audierea expertului, date despre
cercetări, confiscări, transmiterea documentelor, obiectelor şi banilor ilegali, serviciile de documentare, hotărâri şi altele.
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Articolul 29
Refuzul acordării asistenţei juridice penale
Cu excepţia motivelor prevăzute în articolul 5 al prezentului Acord, acordarea
asistenţei juridice poate fi refuzată, dacă:
1. cererea se referă la o infracţiune, care este considerată de Partea Contractantă
solicitată drept infracţiune politică sau militară;
2. faptul menţionat în cerere nu constituie o infracţiune, în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante solicitate.
Articolul 30
Scrisorile de solicitare a asistenţei juridice
1. Cererile de asistenţă juridică vor conţine:
a) denumirea autorităţii care a întocmit cererea;
b) obiectul şi motivul cererii;
c) identitatea, naţionalitatea, adresa persoanei în cauză şi alte informaţii relevante;
d) în cazul cererii de solicitare a documentelor judiciare: numele şi adresa destinatarului sau o altă informaţie necesară pentru stabilirea identităţii lui şi a
adresei, inclusiv o informaţie privind natura subiectului documentului prezentat.
2. Scrisorile rogatorii vor include adiţional o scurtă descriere a infracţiunii şi
faptelor confirmate.
Articolul 31
Executarea cererii de acordare a asistenţei juridice
şi notificarea despre rezultatele acesteia
Prevederile articolelor 19, 20 ale prezentului Acord se vor aplica, de asemenea,
şi în cauzele penale.
Articolul 32
Scrisorile rogatorii
1. Partea Contractantă solicitată va executa, în conformitate cu legislaţia sa naţională, orice scrisoare rogatorie referitoare la materia penală prevăzută de articolul 28
şi o transmite cu privire la chestiunile menţionate în art.28 autorităţilor judecătoreşti
ale Părţii Contractante solicitante.
2. Partea Contractantă solicitată poate transmite copiile certificate sau fotocopiile înscrierilor sau documentelor solicitate, cu excepţia cazului când Partea Con-
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tractantă solicitantă cere transmiterea originalelor; în acest caz, Partea Contractantă
solicitată va satisface această cerinţă cât mai curând posibil.
3. Informaţia transmisă Părţii Contractante solicitante va fi folosită doar în scopul solicitat de autorităţile judecătoreşti.
Articolul 33
Restituirea probelor
1. Partea Contractantă solicitată poate să reţină transmiterea oricăror obiecte,
dosare sau documente solicitate, dacă ele sunt necesare pentru dosarele penale neexaminate.
2. Orice obiect, precum şi originalele dosarelor sau documentelor transmise
pentru executarea scrisorilor rogatorii urmează a fi restituite de Partea Contractantă
solicitantă Părţii Contractante solicitate în cel mai scurt timp posibil, cu excepţia
cazului când ultima renunţă la restituirea lor.
Articolul 34
Prezenţa martorului şi expertului
1. În cazul în care Partea Contractantă solicitantă atribuie o importanţă deosebită prezentării personale a martorului sau expertului în faţa autorităţilor judecătoreşti, se va face menţiunea corespunzătoare în cererea pentru solicitarea citării şi
Partea Contractantă solicitată va invita martorul sau expertul în vederea prezentării.
2. Cererile pentru înmânarea citaţiilor vor fi transmise Părţii Contractante solicitate cu cel puţin două luni înainte de data fixate pentru prezentarea persoanelor în
cauză în faţa autorităţilor judecătoreşti.
3. Partea Contractantă solicitată va informa Partea Contractantă solicitantă despre răspunsul martorului sau expertului. În cazul prevăzut în paragraful 1) al prezentului articol, cererea sau citaţia vor indica indemnizările aproximative plătite şi
rambursarea cheltuielilor de călătorie şi trai.
Articolul 35
Cheltuielile martorului şi expertului
Îndemnizaţiile, incluzând cheltuielile pentru călătorie şi trai sunt plătite martorului sau expertului de Partea Contractantă solicitantă şi vor fi la ratele cel puţin
egale celor prevăzute de mărimile şi regulile în vigoare în ţara unde se preconizează
să aibă loc examinarea cauzei.
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Articolul 36
Protecţia martorului şi expertului
1. Martorul sau expertul, indiferent de cetăţenia lui, fiind chemat conform citaţiei în faţa autorităţilor judecătoreşti ale Părţii Contractante solicitate, nu va fi supus
investigării, privaţiunii de libertate sub nici o formă de către Partea Contractantă
solicitantă pentru infracţiunile lui comise înainte de intrare pe teritoriul acesteia sau
pentru dispoziţiile sale, sau evaluarea expertului.
2. Imunitatea prevăzută în paragraful 1) al prezentului articol va înceta, dacă el
n-a părăsit teritoriul Părţii Contractante solicitante după 15 zile de la data de la care
a fost înştiinţat de autorităţile judecătoreşti, că prezenţa lui nu mai este solicitată. Dar
această perioadă de timp nu va include timpul în decursul căruia martorul este capabil să părăsească teritoriul Părţii Contractante solicitante din motive ce nu depind
de voinţa lui.
3. Persoana citată să vină să depună mărturii sau să efectueeze expertiza nu va fi
supusă nici unei măsuri de constrângere.
Articolul 37
Disponibilitatea persoanelor deţinute pentru prezentarea probelor
Dacă autorităţile judecătoreşti ale unei Părţi Contractante consideră necesar de
a interoga persoana deţinută pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante ca martor,
autorităţile centrale prevăzute în articolul 2 al prezentului Acord pot ajunge la o înţelegere cu privire la transferul persoanei deţinute către teritoriul Părţii Contractante
solicitante, cu condiţia că ea va rămâne în detenţie şi va fi înapoiată cât mai curând
posibil după interogare.
Articolul 38
Transferul banilor şi obiectelor ilegale
1. Orice Parte Contractantă, la solicitarea celeilalte Părţi Contractante, va transfera către ultima banii şi obiectele ilegale, care au fost obţinute de infractor pe teritoriul acesteia, în timpul comiterii infracţiunii şi care au fost descoperite pe teritoriul
ei. Un astfel de transfer nu va viola drepturile legitime ale Părţii Contractante solicitate ori ale unei terţe părţi în legătură cu banii şi obiectele menţionate mai sus.
2. Dacă banii şi obiectele ilegale menţionate mai sus sunt necesare soluţionării
altor cauze penale pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, Partea Contractantă
solicitată poate reţine acest transfer.
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Articolul 39
Tranferul procedurilor
1. Părţile Contractante, la cerere, îşi asumă obligaţia să pornească în conformitate cu legislaţia lor, urmărirea penală împotriva cetăţenilor proprii, care au comis o
infracţiune pe teritoriul Părţii Contractante solicitante.
2. Cererea transferului procedurilor va fi însoţită de documentele disponibile
referitoare la descoperirea faptelor şi probelor relevante.
3. Partea Contractantă solicitată va notifica Partea Contractantă solicitantă despre rezultatele procedurii penale şi va expedia la solicitare o copie a hotărârii definitive.
Articolul 40
Notificarea asupra cazierelor judiciare şi sentinţelor
1. Partea Contractantă solicitată va notifica extrase din oricare informaţii privind cazierele judiciare solicitate de către autorităţile judiciare ale Părţii Contractante solicitante necesare în procedurile penale, în aceeaşi măsură în care ele pot fi
accesibile autorităţilor judiciare proprii în asemenea cazuri.
2. În orice alt caz, decât cel prevăzut în paragraful 1) al prezentului articol, cererea trebuie să fie întocmită în conformitate cu regulile sau practica Părţii Contractante solicitate.
3. Fiecare Parte Contractantă va informa cealaltă Parte Contractantă despre toate condamnările cetăţenilor ultimei, dacă acestea au avut loc.

Capitolul IV
Dispoziţii finale
Articolul 41
Ratificarea şi intrarea în vigoare
Prezentul acord va fi supus ratificării. Instrumentele de ratificare vor fi schimbate la Ankara. Prezentul Acord va intra în vigoare după 30 de zile de la data schimbului instrumentelor de ratificare.
Articolul 42
Modificarea
Prezentul Acord poate fi modificat la cererea oricăreia dintre Părţile Contractante în modul prevăzut pentru încheierea lui.
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Articolul 43
Denunţarea
Prezentul Acord va rămâne în vigoare până la expirarea a 6 luni de la data, când
o Parte Contractantă va notifica, în scris, despre denunţarea lui, prin canalele diplomatice. În caz contrar prezentul Acord va rămâne valabil.
Încheiat la Ankara, la 22 mai 1996, în două exemplare, fiecare în limbile moldovenească, turcă şi engleză, toate textele fiind egal autentice.
În caz de divergenţe, textul în limba engleză va prevala.
Întru confirmarea căruia, Plenipotenţiarii Părţilor Contractante au semnat acest
Acord.
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47. TRATAT ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA PRIVIND
ASISTENŢA JURIDICĂ ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI PENALĂ
Semnat la: Chişinău, 6 iulie 1996.
Ratificat prin: Hotărârea Parlamentului RM nr.1018-XIII din 03.12.96.
În vigoare pentru RM: din 23 martie 1998.
Republica Moldova şi România, denumite în continuare „Părţi Contractante”,
În dorinţa de a perfecţiona colaborarea lor în domeniul asistenţei juridice, au
hotărât să încheie prezentul Tratat de asistenţă juridică în materie civilă şi penală.
În care scop, au convenit asupra celor ce urmează:

Partea I
Dispoziţii generale
Articolul 1
Definirea unor termeni
În sensul prezentului Tratat:
a) prin „cauze civile” se înţeleg cauzele de drept civil şi procesual civil, de drept
al familiei, drept comercial, dreptul muncii şi drept administrativ;
b) prin „autorităţi competente” se înţeleg organele procuraturii, notariatele şi
alte instituţii competente în materie civilă şi penală (pentru Republica Moldova),
instanţele judecătoreşti, parchetele (pentru România);
c) prin „lege” se înţelege orice categorie de act normativ prin care sunt reglementate în fiecare din cele două Părţi Contractante raporturile juridice în legătură
cu care Tratatul face referire la „lege”.
Articolul 2
Ocrotirea juridică
1. Cetăţenii unei Părţi Contractante se bucură pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, în ce priveşte drepturile lor personale şi patrimoniale, de aceeaşi ocrotire
juridică ca şi cetăţenii proprii.
2. Cetăţenii unei Părţi Contractante au dreptul să se adreseze liber şi nestânjenit
autorităţilor competente ale celeilalte Părţi Contractante în atribuţia cărora sunt date
cauzele civile şi penale, pot să-şi susţină interesele în faţa acestora, să facă cereri şi să
introducă acţiuni în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii acesteia.
3. Autorităţile competente ale unei Părţi Contractante îndrumă, la cerere, pe
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cetăţenii celeilalte Părţi Contractante pentru a-şi asigura reprezentarea de care au
nevoie în susţinerea cauzelor lor legitime.
4. Dispoziţiile prezentului Tratat referitoare la cetăţenii Părţilor Contractante
se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice înfiinţate în conformitate cu
legile Părţii Contractante pe teritoriul căreia îşi au sediul.
Articolul 3
Acordarea asistenţei juridice
Părţile Contractante îşi acordă reciproc, la cerere, asistenţă juridică în cauzele
civile şi penale, în condiţiile prevăzute de prezentul Tratat.
Articolul 4
Scutirea de cauţiune
Cetăţenii unei Părţi Contractante care se adresează autorităţilor competente ale
celeilalte Părţi Contractante în calitate de solicitanţi sau intervenienţi, dacă au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul uneia din Părţile Contractante, nu pot fi obligaţi
să depună cauţiune sau depozit, oricare le-ar fi denumirea, pentru motivul că sunt
străini sau că nu au domiciliul ori reşedinţa pe teritoriul Părţii Contractante căreia îi
aparţine autoritatea competentă solicitată.
Articolul 5
Facilităţi şi asistenţă juridică gratuită
1. Cetăţenii uneia dintre Părţile Contractante beneficiază pe teritoriul celeilalte
Părţi Contractante de reducerea sau scutirea de cheltuieli de procedură, precum şi de
asistenţă judiciară gratuită, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii proprii.
2. Înlesnirile prevăzute la praragraful 1, acordate într-o anumită cauză, se aplică
tuturor actelor de procedură din acea cauză, inclusiv actelor de executare.
Articolul 6
Condiţiile obţinerii înlesnirilor
1. Când cetăţeanul unei Părţi Contractante solicită o înlesnire din cele prevăzute
la articolul 5 din prezentul Tratat, odată cu cererea va prezenta şi un certificat cu
privire la situaţia sa materială şi personală, întocmit potrivit reglementărilor legale
ale fiecărei Părţi Contractante.
2. Dacă solicitantul nu are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul nici uneia dintre
Părţile Contractante, certificatul prevăzut la paragraful 1 poate fi eliberat de misiunea diplomatică sau oficiul consular al Părţii Contractante al cărei cetăţean este.
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Articolul 7
Solicitarea înlesnirilor
1. Cetăţeanul uneia dintre Părţile Contractante, care doreşte să solicite unei autorităţi competente a celeilalte Părţi Contractante înlesnirile prevăzute la articolul
5, poate face cerere în acest sens la autoritatea competentă de la domiciliul sau reşedinţa sa.
2. Autoritatea competentă care, potrivit paragrafului, le-a primit cererea o va
transmite, împreună cu certificatul şi eventualele anexe, autorităţii competente a celeilalte Părţi Contractante.
3. Autoritatea competentă să hotărască asupra cererii pentru acordarea înlesnirilor prevăzute la articolul 5 din prezentul Tratat îşi păstrează dreptul de a controla
certificatele şi informaţiile care i-au fost furnizate şi, pentru a se edifica pe deplin,
poate solicita informaţii suplimentare.
Articolul 8
Modul de legătură
1. În problemele privind acordarea asistenţei juridice, autorităţile competente
ale celor două Părţi Contractante comunică între ele prin intermediul organelor centrale, în măsura în care prin prezentul Tratat nu se dispune altfel.
2. Organele centrale la care se referă paragraful 1 sunt: pentru Republica Moldova – Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală, iar pentru România – Ministerul
Justiţiei.
Articolul 9
Limba folosită
În aplicarea prevederilor prezentului Tratat, organele centrale ale celor două
Părţi Contractante menţionate la articolul 8 paragraful 2 folosesc în relaţiile dintre
ele limba lor oficială. Tot astfel se procedează şi în relaţiile dintre autorităţile competente ale Părţilor Contractante.
Articolul 10
Schimbul de informaţii în domeniul legislaţiei
Părţile Contractante se vor informa reciproc, la cerere, asupra legislaţiei în vigoare ori care a fost în vigoare în statele lor, precum şi asupra aplicării acesteia în
practica judiciară.

718

COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

Articolul 11
Protecţia martorilor şi experţilor
1. Martorul sau expertul, oricare ar fi cetăţenia sa, care, în urma unei citaţii, se
prezintă în faţa autorităţii competente a celeilalte Părţi Contractante, nu poate fi nici
urmărit, nici deţinut, nici supus vreunei alte limitări a libertăţii sale individuale pe
teritoriul acesteia, pentru fapte sau condamnări anterioare trecerii frontierei Părţii
Contractante solicitante.
2. Imunitatea prevăzută la paragraful 1 încetează, dacă martorul sau expertul nu
a părăsit teritoriul Părţii Contractante solicitante în termen de 15 zile de la data când
autoritatea competentă care l-a chemat îi face cunoscut că prezenţa lui nu mai este
necesară sau revine ulterior. În acest termen nu se include timpul în care martorul
sau expertul nu a putut părăsi teritoriul acestei Părţi Contractante din motive independente de voinţa sa.
Articolul 12
Restituirea cheltuielilor pentru martori şi experţi
1. Cheltuielile de călătorie şi de întreţinere, precum şi compensarea veniturilor
neobţinute, legate de deplasarea pentru depunerea mărturiei sau efectuarea expertizei, vor fi suportate de Partea Contractantă solicitantă. Expertul are dreptul şi la
onorariul de expert.
2. Despre drepturile prevăzute la paragraful 1 se va face menţiune în citaţie. La
cererea martorului sau expertului, Partea Contractantă solicitantă va plăti în avans,
parţial sau integral, cheltuielile menţionate.
Articolul 13
Audierea ca martori a persoanelor arestate
1. În cazul în care este necesar ca o persoană, care se află arestată pe teritoriul
unei Părţi Contractante, să fie audiată ca martor de către o autoritate competentă a
celeilalte Părţi Contractante, organele centrale prevăzute la articolul 8 din prezentul
Tratat pot conveni ca această persoană să fie transferată pe teritoriul Părţii Contractante solicitante, cu condiţia de a fi menţinută în stare de arest şi de a fi înapoiată în
cel mult şapte zile după audiere.
2. Transferul va putea fi refuzat:
a) dacă persoana deţinută nu consimte;
b) dacă prezenta persoană este necesară într-o procesură penală în curs pe teritoriul Părţii Contractante solicitante;
c) dacă transferul este susceptibil de a prelungi detenţia acesteia;
d) dacă alte consideraţii imperioase se opun la transferul său pe teritoriul Părţii
Contractante solicitante.
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Partea a II-a
Cauze civile
Capitolul I
Asistenţa juridică
Articolul 14
Obiectul asistenţei juridice
Asistenţa juridică în materie civilă cuprinde îndeplinirea unor activităţi procesuale, cum ar fi: întocmirea, transmiterea şi înmânarea de acte judiciare şi extrajudiciare; audierea părţilor, martorilor, experţilor şi a altor persoane; efectuarea de
expertize; cercetări la faţa locului şi constatări ale unor stări de fapt; aplicarea unor
măsuri de asigurare sau de conservare; verificări de înscrisuri, obţinerea de copii sau
fotocopii ori de extrase de pe documente.
Articolul 15
Cererea de asistenţă juridică
1. Cererea de asistenţă juridică trebuie să cuprindă uumătoarele date:
a) denumirea autorităţii competente solicitante;
b) denumirea autorităţii competente solicitate;
c) indicarea cauzei în care se solicită acordarea asistenţei juridice;
d) numele şi prenumele părţilor, calitatea procesuală, cetăţenia, domiciliul sau
reşedinţa acestora, iar în cazul persoanelor juridice, denumirea şi sediul lor;
e) numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor părţilor, atunci când este cazul;
f) obiectul cererii şi datele necesare pentru îndeplinirea ei;
g) menţionarea actelor anexate la cerere.
2. La cererea de înmânare de acte se vor indica adresa destinatarului şi felul actelor ce urmează a fi îmmânate. La comisiile rogatorii vor fi indicate împrejurările în
legătură cu care urmează să se facă o probă şi, atunci când este cazul, întrebările care
trebuie puse persoanelor ce urmează a fi audiate.
Prin „comisie rogatorie”, în sensul prezentului Tratat, se înţelege acel act de procedură judiciară prin care un judecător sau procuror, după caz, solicită autorităţii
competente din cealaltă Parte Contractantă să îndeplinească, în locul său, acte judiciare pe care le consideră necesare judecăţii sau urmăririi penale într-un anume
proces cu care este sesizat.
3. Cererea de asistenţă juridică şi actele anexe vor purta ştampila oficială a autorităţii competente solicitante.
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Articolul 16
Modul de rezolvare a cererii
1. În executarea unei cereri de asistenţă juridică, autoritatea competentă solicitată aplică legislaţia statului său. Autoritatea competentă solicitată poate să aplice, la
cererea autorităţii competente solicitante, o procedură specială, în măsura în care nu
contravine legii statului său.
2. Dacă autoritatea solicitată nu este competentă să îndeplinească cererea, ea
o va trimite, din oficiu, autorităţii competente, încunoştiinţând, totodată, despre
aceasta Parta Contractantă solicitantă.
3. La cererea autorităţii competente solicitante, autoritatea competentă solicitată
va comunica acesteia, în timp util, locul şi termenul efectuării cererii de asistenţă
juridică, în scopul ca partea interesată să poată asista.
4. Dacă adresa persoanei la care se referă cererea de asistenţă juridică nu este
cunoscută sau dacă adresa indicată s-a dovedit a fi greşită, autoritatea competentă
solicitată ia măsurile corespunzătoare în scopul stabilirii adresei. În cazul când stabilirea adresei nu este posibilă, autoritatea competentă solicitată anunţă despre aceasta
autoritatea competentă solicitantă.
5. După îndeplinirea cererii, autoritatea competentă solicitată transmite autorităţii competente solicitante actele respective. În cazul în care asistenţa juridică nu a
putut fi acordată, autoritatea competentă solicitată va restitui actele autorităţii competente solicitante, comunicându-i, totodată, înprejurările care au împiedicat-o să
îndeplinească cererea.
Articolul 17
Înmânarea actelor
Autoritatea competentă solicitată înmânează actele în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare pe teritoriul statului său.
Articolul 18
Dovada de înmânare a actelor
Dovada de înmânare a actelor se întocmeşte în conformitate cu regulile de înmânare în vigoare pe teritoriul Părţii Contractante solicitate. În orice caz, ea trebuie
să cuprindă semnătura destinatarului, ştampila autorităţii competente şi semnătura
persoanei împutericite să înmâneze actul, modalitatea, locul şi data înmânării. Dacă
destinatarul refuză să primească actul, se va face menţiune despre motivul refuzului.
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Articolul 19
Atribuţiile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
Fiecare Parte Contractantă poate să transmită sau să înmâneze acte judiciare şi
extrajudiciare şi să ia mărturii cetăţenilor proprii care se află pe teritoriul celeilalte
Părţi Contractante prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, cu
condiţia ca aceşti cetăţeni să consimtă şi să nu fie supuşi nici unei măsuri de constângere.
Articolul 20
Cheltuieli legate de acordarea asistenţei juridice
1. Părţile Contractante suportă singure toate cheltuielile ocazionate de acordarea asistenţei juridice pe teritoriul lor, inclusiv cheltuielile făcute cu administrarea
probelor.
2. Autoritatea competentă solicitată comunică autorităţii competente solicitante
cuantumul cheltuielilor făcute. Dacă autoritatea solicitantă percepe aceste cheltuieli
de la persoana obligată să le plătească, sumele încasate rămân în sarcina Părţii Contractante a cărei autoritate le-a perceput.
Articolul 21
Refuzul acordării aistenţei juridice
Asistenţă juridică în materie civilă poate fi refuzată, dacă Partea Contractantă
solicitată consideră că, prin acordarea ei, s-ar putea adduce atingere principiilor sale
fundamentale.

Capitolul II
Acte oficiale
Articolul 22
Valabilitatea actelor
1. Actele care emană de la autorităţile competente sau de la alte instituţii ale uneia dintre Părţile Contractante, precum şi actele sub semnătură privată, cărora acestea
le dau dată certă şi le atestă autenticitatea semnăturii, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă legalizare. Această dispoziţie se aplică şi cu
privire la extrasele şi copiile de pe aceste acte.
2. Actele menţionate la paragraful 1 au, pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante,
aceeaşi forţă probantă ca şi actele de acelaşi fel ale acestei din urmă Părţi Contractante.
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Articolul 23
Transmiterea actelor de stare civilă
1. Instituţiile competente ale fiecărei Părţi Contractante transmit, la cerere, gratuit, instituţiilor competente ale celeilalte Părţi Contractante, certificate de stare civilă, extrase de pe registrele de stare civilă, precum şi copii certificate de pe hotărârile
pronunţate de instanţele judecătoreşti, în materie de stare civilă, dacă aceste acte se
referă la cetăţenii Părţii Contractante solicitante şi sunt cerute în interes oficial.
2. Transmiterea actelor menţionte la paragraful 1 se face prin intermediul ministerelor de justiţie ale fiecărei Părţi Contractante.

Capitolul III
Norme comune în domeniul dreptului privat
Secţiunea I
Dispoziţii cu privire la statutul personal şi dreptul familiei
Articolul 24
Capacitatea persoanei
1. Capacitatea persoanei fizice se stabileşte potrivit legii Părţii Contractante al
cărei cetăţean este persoana.
2. Capacitatea persoanei juridice se stabileşte potrivit legii Părţii Contractante
pe teritoriul căreia îşi are sediul.
Articolul 25
Încheierea căsătoriei
1. Forma încheierii căsătoriei este determinată de legea Părţii Contractante pe al
cărei teritoriu se încheie căsătoria.
2. Pentru căsătoria care se încheie la misiunea diplomatică sau oficiul consular,
forma încheierii căsătoriei este determinată de legea Părţii Contractante căreia îi
aparţine misiunea diplomatică sau oficiul consular.
3. În ceea ce priveşte condiţiile de fond cerute pentru încheierea căsătoriei, fiecare dintre viitorii soţi este supus legii Părţii Contractante al cărei cetăţean este.
Articolul 26
Raporturile personale şi patrimoniale ale soţilor
1. Raporturile personale şi patrimoniale ale soţilor sunt guvernate de legea Părţii
Contractante ai cărei cetăţeni sunt.
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2. Dacă unul dintre soţi este cetăţean al unei Părţi Contractante, iar celălalt soţ
este cetăţean al celeilalte Părţi Contractante, raporturile lor personale şi patrimoniale sunt guvernate de legea acelei Părţi Contractante pe teritoriul căreia îşi au domiciliul comun.
3. Dacă, în cazul prevăzut la paragraful 2, unul dintre soţi locuieşte pe teritoriul
unei Părţi Contractante, iar celălalt pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, raporturile lor personale şi patrimoniale sunt guvernate de legea acelei Părţi Contractante
pe al cărei teritoriu şi-au avut ultimul domiciliu comun.
Dacă soţii nu au avut domiciliul comun, sunt competente instanţele sau alte instituţii abilitate ale celor două Părţi Contractante, care aplică legea statului lor.
4. Competenţa de a hotărî asupra raporturilor juridice prevăzute la paragrafele
1, 2 şi 3 alineatul 1 aparţine instanţelor sau altor instituţii abilitate ale Părţii Contractante a cărei lege guvernează acele raporturi.
Articolul 27
Divorţul
1. În caz de divorţ, dacă ambii soţi au cetăţenia unei Părţi Contractante şi locuiesc, la data introducerii acţiunii de divorţ, pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante,
va fi aplicată legea Părţi Contractante ai cărei cetăţeni sunt. Competenţa aparţine
instanţelor sau altor instituţii abilitate ale ambelor Părţi Contractante.
2. Dacă, la data introducerii acţiunii de divorţ, unul dinte soţi este cetăţean al
uneia din Părţile Contractante, iar celălalt soţ este cetăţean al celeilalte Părţi Contractante şi locuiesc fie ambii pe teritoriul aceleiaşi Părţi Contractante, fie unul pe
teritoriul unei Părţi Contractante şi altul pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante,
sunt competente instanţele ambelor Părţi Contractante, care aplică legea statului lor.
Articolul 28
Nulitatea căsătoriei
1. Pentru constatarea nulităţii sau anularea căsătoriei se aplică legile Părţii Contractante care, potrivit articolului 25, sunt valabile pentru încheierea căsătoriei.
2. În ceea ce priveşte competenţa jurisdicţională, se aplică în mod corespunzător
prevederile articolului 27.
Articolul 29
Filiaţia
1. În cauzele privind stabilirea şi contestarea filiaţiei este aplicabilă legea Părţii
Contractante al cărei cetăţean este copilul. Dacă copilul domiciliază pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, se aplică legea acesteia, dacă este mai favorabilă intereselor copilului.
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2. Soluţionarea cauzelor prevăzute la paragraful 1 aparţine autorităţilor competente ale Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul.
3. Dacă reclamantul şi pârâtul domiciliază pe teritoriul aceleiaşi Părţi Contractante, soluţionarea cauzelor aparţine de asemenea autorităţilor competente ale acestei Părţi Contractante.
Articolul 30
Raporturile juridice dintre părinţi şi copii
1. Raporturile juridice dintre părinţi şi copii se stabilesc potrivit legii Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul. În cazul în care copilul domiciliază pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, poate fi aplicată legea acestei Părţi, dacă este mai
favorabilă intereselor copilului.
2. În privinţa de a hotărî asupra raporturilor juridice, prevederile articolului 29
paragrafele 2 şi 3 se aplică în mod corespunzător.
Articolul 31
Adopţia
1. Condiţiile de fond cerute pentru încheierea adopţiei sunt cele stabilite de legea
naţională a adoptantului şi a celui care urmează să fie adoptat. Aceştia trebuie să îndeplinească şi condiţiile care sunt obligatorii pentru amibii, stabilite de fiecare dintre
cele două legi naţionale arătate.
2. Forma adopţiei este guvernată de legea Părţii Contractante pe teritoriul căreia
se încheie.
3. Efectele adopţiei şi relaţiile dintre adoptant şi adoptat sunt guvernate de legea
naţională a adoptantului, iar în cazul adopţiei consimţite de soţi este aplicabilă legea
care guvernează, potrivit articolului 26, efectele căsătoriei lor.
4. Nulitatea adopţiei este supusă, pentru condiţiile de fond, legilor prevăzute la
paragraful 1, iar pentru nerespectarea condiţiilor de formă, legii prevăzute la paragraful 2.
5. Procedura adopţiei aparţine autorităţilor competente ale Părţii Contractante
al cărei cetăţean este, la data adopţiei, cel ce urmează a fi adoptat.
Articolul 32
Interdicţia
1. Cazurile şi condiţiile pentru punerea sub interdicţie a persoanelor lipsite de
discernământ datorită alienaţiei mintale sau debilităţii mintale, precum şi cele pentru ridicarea acestei măsuri sunt supuse legii Părţii Contractante al cărei cetăţean
este persoana în cauză.
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2. Jurisdicţia aparţine, în măsura în care prezentul Tratat nu prevede altfel, autorităţilor competente ale Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana care
urmează a fi pusă sub interdicţie.
Articolul 33
1. În cazul când este necesară punerea sub interdicţie a unui cetăţean al unei
Părţi Contractante, care are domiciliul, reşedinţa sau bunuri pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, autoritatea competentă acestei din urmă Părţi Contractante
înştiinţează de îndată autoritatea competentă conform articolului 32, paragraful 2.
2. În cazurile care nu comportă amânare, autoritatea celeilalte Părţi Contractante poate lua măsuri provizorii în conformitate cu legea sa, fiind obligată să informeze
de îndată autoritatea competentă conform articolului 32, paragraful 2, căreia îi va
transmite, totodată, copii de pe actele încheiate. Măsurile luate îşi păstrează valabilitatea până în momentul în care autoritatea competentă a luat o altă hotărăre.
Articolul 34
1. Autoritatea prevăzută la articolul 32, paragraful 2, poate transmite competenţa sa privind interdicţia, autorităţii celeilalte Părţi Contractante, dacă persoana care
urmează să fie pusă sub interdicţie are domiciliul, reşedinţa sau bunuri pe teritoriul
acestei din urmă Părţi. Competenţa privind interdicţia se consideră transmisă în
momentul în care autoritatea solicitată a acceptat această competenţă şi informează
despre aceasta autoritatea solicitantă.
2. În cazul în care autoritatea competentă, înştiinţată potrivit articolului 33 paragraful 1, nu comunică răspunsul său în termen de trei luni, socotite de la data expedierii înştiinţării, competenţa în materie de interdicţie revine de plin drept autorităţii
de la domiciliul sau reşedinţa persoanei care urmează a fi pusă sub interdicţie.
3. Autoritatea care a devenit competentă potrivit paragrafelor 1 sau 2 îndeplineşte măsura punerii sub interdicţie în conformitate cu legea statului său, dar numai
dacă motivul care determină punerea sub interdicţie este prevăzut şi în legea Părţii
Contractante al cărei cetăţean este persoana. Totuşi, în problema capacităţii de exerciţiu se aplică legea Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana ce urmează a
fi pusă sub interdicţie.
4. Hotărârea de punere sub interdicţie pronunţată potrivit paragrafelor 1, 2 şi
3 se transmite în copie autorităţii competente revăzute în articolul 32, paragraful 2.
Articolul 35
Tutela şi curatela
1. Cazurile şi condiţiile pentru instituirea ori desfiinţarea tutelei sau curatelei
sunt cele prevăzute de legea Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana căreia
urmează a i se institui tutela sau curatela.
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2. În ceea ce priveşte obligaţia de acceptare a tutelei sau curatelei, se aplică legea
Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana ce urmează a deveni tutore sau
curator.
3. Raporturile juridice dintre tutore sau curator şi persoana căreia i s-a instituit
tutela sau curatela se stabilesc potrivit legii Părţii Contractante căreia îi aparţine autoritatea competentă care a instituit tutela sau curatela.
4. În cauzele de tutelă şi curatelă privind cetăţenii Părţilor Contractante sunt
competente, în măsura în care prezentul Tratat nu prevede altfel, autorităţile Părţii
Contractante al cărei cetăţean este persoana căreia urmează a i se institui tutela sau
curatela.
5. Cetăţeanul uneia din Părţile Contractante poate fi numit tutore sau curator al
cetăţeanului celeilalte Părţi Contractante, dacă domiciliază pe teritoriul acelei Părţi
Contractante pe care urmează a se exercita tutela sau curatela şi dacă numirea sa
corespunde cel mai bine intereselor persoanei căreia i s-a instituit tutela sau curatela.
Articolul 36
Prevederile articolelor 33 şi 34 paragrafele 1 şi 2 se aplică în mod corespunzător
şi în cazul tutelei sau curatelei.
Articolul 37
Autoritatea care, potrivit articolului 34, paragrafele 1 sau 2, a dovenit competenţă cu privire la tutelă sau curatelă, îndeplineşte aceste măsuri în conformitate cu legea statului său. Totuşi, în ceea ce priveşte capacitatea persoanei se aplică legea Părţii
Contractante al cărei cetăţean este persoana căreia i s-a instituit tutela sau curatela.
Această autoritate nu are dreptul să adopte hotărâri în probleme privind statutul
personal al celui căruia i s-a instituit tutela sau curatela.
Articolul 38
Declararea dispariţiei sau morţii şi stabilirea datei morţii
1. Pentru declararea pe cale judecătorească a dispariţiei sau a morţii unei persoane şi stabilirea datei morţii sunt competente instanţele Părţii Contractante al cărei
cetăţean era acea persoană la data când, potrivit ultimelor ştiri, mai era în viaţă.
2. Prin excepţie de la prevederile paragrafului 1, instanţele judecătoreşti ale unei
Părţi Contractante, la cererea unor persoane care domiciliază pe teritoriul acesteia,
sunt competente să declare dispariţia sau moartea sau să stabilească data morţii unui
cetăţean al celeilalte Părţi Contractante, dacă potrivit legii Părţii Contractante solicitate, acele persoane au drept la o asemenea acţiune.
3. În cauzele arătate la paragrafele 1 şi 2, instanţele judecătoreşti aplică legea
statului lor.
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Secţiunea II
Dispoziţii cu privire la succesiuni
Articolul 39
Principiul egalităţii
Cetăţenii uneia dintre Părţile Contractante sunt egali cu cetăţenii celeilalte Părţi
Contractante atât în ceea ce priveşte capacitatea de a dobândi prin moştenire sau
testament bunuri situate pe teritoriul acesteia sau drepturi ce urmează a fi realizate
pe acest teritoriu, cât şi în ce priveşte capacitatea de a întocmi, modifica sau revoca
un testament referitor la astfel de bunuri ori drepturi.
Articolul 40
Legea aplicabilă
1. Dreptul la succesiune asupra bunurilor mobile este determinat de legea Părţii
Contractante al cărei cetăţean era, la data morţii sale, autorul succesiunii.
2. Dreptul la succesiune asupra bunurilor imobile este determinat de legea Părţii
Contractante pe teritoriul căreia se află acele bunuri.
3. Bunurile succesorale sunt considerate mobile sau imobile în conformitate cu
legea Părţii Contractante pe al cărei teritoriu sunt situate.
Articolul 41
Succesiunea vacantă
În cazul când succesiunea este vacantă, bunurile mobile revin Părţii Contractante al cărei cetăţean era, la data morţii sale, autorul succesiunii iar bunurile imobile
revin Părţii Contractante pe teritoriul căreia sunt situate.
Articolul 42
Testamentul
1. Forma întocmirii, modificării şi revocării testamentului este cea prevăzută, la
data întocmirii, modificării sau revocării sale, de legea Părţii Contractante al cărei
cetăţean a fost defunctul sau de legea Părţii Contractante pe teritoriul căreia aceste
acte au fost făcute.
2. În privinţa capacităţii de a testa, modifica ori revoca testamentul, precum şi
în privinţa consecinţelor juridice ale viciilor de voinţă, se aplică legea Părţii Contractante al cărei cetăţean a fost defunctul la data întocmirii, modificării sau revocării
testamentului. După aceeaşi lege se stabilesc şi felurile de dispoziţii testamentare
care sunt admise.
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Articolul 43
Competenţa
1. Deschiderea succesiunii, procedura succesorală, precum şi litigiile succesorale privind bunurile mobile sunt de competenţa autorităţilor Părţii Contractante al
cărei cetăţean a fost defunctul la data morţii, în afară de cazul în care se face aplicarea
paragrafului 3.
2. Deschiderea succesiunii, procedura succesorală, precum şi litigiile succesorale privind bunurile imobile sunt de competenţa autorităţilor Părţii Contractante pe
teritoriul căreia se află aceste bunuri.
3. Dacă toate bunurile mobile succesorale rămase de pe urma cetăţeanului uneia
din Părţile Contractante sunt situate pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante şi dacă
toţi succesorii sunt de acord, la cererea oricărui succesor sau a altei persoane care are
drepturi ori pretenţii faţă de succesiune, competenţa revine autorităţilor acestei Părţi
Contractante.
Articolul 44
Comunicarea cazurilor de deces
1. În cazul în care cetăţeanul unei Părţi Contractante decedează pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, autoritatea competentă a acestei Părţi înştiinţează, de îndată,
despre deces misiunea diplomatică sau oficiul consular al celeilalte Părţi Contractante, comunicându-i, în acelaşi timp, tot ce cunoaşte cu privire la succesori, domiciliul
sau reşedinţa lor, masa succesorală şi valoarea succesiunii, precum şi cu privire la
testament, dacă acesta există. Această dispoziţie se aplică şi în cazul în care autoritatea competentă a unei Părţi Contractante este informată că cetăţeanul celeilalte Părţi
Contractante, decedat pe teritoriul unui al treilea stat, a lăsat bunuri pe teritoriul ei.
2. Misiunea diplomatică sau oficiul consular care deţine date cu privire la un
deces ce a avut loc în condiţiile menţionate la paragraful 1, precum şi cu privire la
succesiune, comunică aceste date autorităţii competente, pentru ca aceasta să poată
lua măsurile necesare de conservare a succesiunii.
3. Dacă pe teritoriul uneia din Părţile Contractante are loc deschiderea succesiunii şi sunt date că există succesori cetăţeni ai celeilalte Părţi Contractante, autoritatea
competentă înştininţează despe aceasta neîntârziat misiunea diplomatică sau oficiul
consular al acestei Părţi.
Articolul 45
Drepturile misiunilor diplomatice consulare
În cauzele succesorale existente pe teritoriul unei Părţi Contractante, misiunea
diplomatică sau oficiul consular al celeilalte Părţi Contractante are dreptul, fără un
mandat special, în cazul în care cetăţenii proprii lipsesc şi nu şi-au desemnat un nou
mandatar, să ia toate măsurile cu aceştia să fie reprezentaţi în faţa oricărei autorităţi.
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Articolul 46
Măsuri de conservare a succesiunii
1. Autorităţile competente ale fiecărei Părţi Contractante vor lua, de îndată, în
conformitate cu legea statului lor, măsurile necesare pentru conservarea sau administrarea bunurilor succesorale rămase pe teritoriul lor în urma decesului unui cetăţean al celeilalte Părţi Contractante, sau care ar reveni unui cetăţean al acestei Părţi.
2. Ele informează fără întârziere misiunea diplomatică sau oficiul consular al
celeilalte Părţi Contractante despre măsurile luate conform paragrafului 1. Misiunea
diplomatică sau oficiul consular poate participa, direct sau prin mandatar, la realizarea acestor măsuri. La propunerea misiunii diplomatice sau a oficiului consular,
măsurile luate conform paragrafului 1 vor putea fi schimbate sau anulate, iar cele ce
urmează a fi luate vor putea fi amânate.
3. Autoritatea competentă potrivit articolului 43 paragraful 1 va putea cere ridicarea măsurilor luate conform paragrafului 1 al prezentului articol.
Articolul 47
Deschiderea testamentului
1. Deschiderea testamentului este în atribuţia autorităţii competente a Părţii
Contractante pe teritoriul căreia se află testamentul. Copia certificată a testamentului şi a procesului-verbal referitor la deschiderea, starea şi conţinutul testamentului,
precum şi originalul testamentului dacă se cere, se transmit autorităţii competente
a celeilalte Părţi Contractante, dacă defunctul a fost cetăţean al acesteia sau dacă o
autoritate a acestei Părţi Contractante este competentă să efectueze procedura succesorală.
2. Autoritatea competentă a Părţii Contractante al cărei cetăţean a fost testatorul
la data decesului şi care are în păstrare testamentul, va remite, la cerere, autorităţii
competente cu luarea măsurilor de conservare a succesiunii, o copie certificată de pe
testament.
Articolul 48
Predarea succesiunii
1. Bunurile succesorale mobile sau sumele de bani obţinute din vânzarea bunurilor succesorale mobile sau imobile, aflate pe teritoriul uneia din Părţile Contractante şi care se cuvin unor moştenitori, cetăţeni ai celeilalte Părţi Contractante, având
domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul acestei din urmă Părţi sau pe teritoriul unui al
treilea stat, vor fi predate, după terminarea procedurii succesorale, acestor moştenitori. Dacă ei nu se prezintă personal sau prin mandatar pentru a prelua bunurile sau
sumele de bani menţionate mai sus, acestea vor fi predate misiunii diplomatice sau
oficiului consular al Părţii Contractante ai cărei cetăţeni sunt moştenitorii.
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2. În cazurile prevăzute la paragraful 1 predarea se va efectua, dacă:
a) taxele şi impozitele privind succesiunea au fost plătite sau asigurate;
b) pretenţiile creditorilor defunctului şi orice alte pretenţii în legătură cu succesiunea, formulate în termenul prevăzut de legea Părţii Contractante pe teritoriul căreia se află bunurile sau sumele menţionate mai sus, au fost satisfăcute
sau asigurate;
c) autorităţile competente au dat aprobarea, care eventual ar fi necesară, pentru
exportul bunurilor succesorale mobile sau pentru transferarea sumelor de
bani.
3. Dacă cetăţeanul unei Părţi Contractante decedează în timpul călătoriei pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, unde nu a avut domiciliul sau reşedinţa, obiectele
pe care le-a avut asupra sa se predau, fără vreo altă procedură misiunii diplomatice
sau oficiului consular al Părţii Contractante al cărei cetăţean a fost.

Secţiunea III
Răspunderea civilă delictuală
Articolul 49
1. Răspunderea civilă delictuală se stabileşte potrivit legii Părţii Contractante pe
al cărei teritoriu s-a comis fapta cauzatoare de prejudiciu.
2. Dacă atât persoana care a cauzat prejudiciul, cât şi persoana care a suferit prejudiciul sunt cetăţeni ai aceleiaşi Părţi Contractante şi domiciliază pe teritoriul acesteia, se aplică legea acestei Părţi Contractante.
3. În cauzele privind obligaţiile care rezultă din delicte civile jurisdicţia aparţine
autorităţilor competente ale Părţii Contractante pe al căror teritoriu s-a comis fapta
cauzatoare de prejudiciu sau pe al cărei teritoriu îşi are domiciliul pârâtul.

Capitolul IV
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor
Articolul 50
Obiectul recunoaşterii şi executării
1. Fiecare Parte Contractantă recunoaşte şi încuviinţează executarea pe teritoriul
său, în condiţiile prevăzute de prezentul Tratat, a hotărârilor pronunţate pe teritoriul
celeilalte Părţi Contractante.
2. În sensul paragrafului 1, prin hotărâri se înţeleg:
a) hotărârile în cauzele civile, patrimoniale şi nepatrimoniale, pronunţate de
instanţe judecătoreşti sau alte instituţii competente;
b) hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauzele penale, cu privire la obligaţia
de despăgubire pentru daunele cauzate;
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c) hotărârile judecătoreşti referitoare la cheltuielile de judecată;
d) hotărârile arbitrale.
3. În sensul prezentului Tratat, termenul de hotărâre include şi tranzacţiile
judiciare.
Articolul 51
Condiţiile recunoaşterii şi executării hotărârilor
Hotărârile se recunosc şi se execută în cazul în care sunt întrunite următoarele
condiţii:
a) dacă sunt definite şi susceptibile de executare potrivit legii Părţii Contractante
pe teritoriul căreia au fost pronunţate. În materia obligaţiei de întreţinere sunt recunoscute şi hotărârile provizorii, dacă sunt executorii în statul de origine;
b) dacă nu a fost încălcată competenăţa exclusivă a autorităţii Părţii Contractante pe teritoriul căreia urmează a avea loc recunoaşterea sau executarea;
c) dacă persoanei obligată prin hotărâre, care nu a participat la proces, i s-au
înmânat citaţia şi actul de sesizare a instanţei în timp util şi în conformitate cu legea Părţii Contractante pe teritoriul căreia a fost pronunţată hotărârea, iar în cazul
în care nu avea capacitate de exerciţiu, i s-a dat posibilitatea de a fi reprezentată în
proces;
d) dacă între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pentru aceleaşi fapte,
nu s-a pronunţat în prealabil o hotărâre ori nu se află în curs de judecată o acţiune
intentată anterior pe teritoriul Părţii Contractante unde urmează să se recunoască
ori să se încuviinţeze executarea hotărârii;
c) dacă, în cazurile în care trebuie aplicată legea celeilalte Părţi Contractante, din
hotărârea pronunţată rezultă că această lege nu a fost aplicată. Totuşi, recunoaşterea
nu poate fi refuzată numai pentru singurul motiv că instanţa care a pronunţat hotărârea a aplicat o altă lege, afară numai dacă procesul priveşte starea şi capacitatea
unei persoane, iar soluţia adoptată diferă de cea la care s-ar fi ajuns potrivit legii
aplicabile;
f) dacă prin recunoaşterea sau încuviinţarea executării hotărârii nu se aduce
atingere ordinii publice a Părţii Contractante, pe teritoriul căreia urmează să se recunoască ori să se încuviinţeze executarea hotărârii.
Articolul 52
Cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării
1. Cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării se depune la instanţa care
s-a pronunţat în primă instanţă în cauza respecivă, această cerere va fi transmisă
autorităţii din celălalt stat, competentă să încuviinţeze executarea. Cererea poate fi
depusă şi direct la această autoritate.
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2. La cerere vor fi anexate;
a) textul complet al hotărârii, precum şi o adeverinţă că hotărârea a rămas definitivă şi este susceptibilă de executare, dacă aceasta nu rezultă din hotărâre;
b) actele originale sau copii certificate ale acestora, din care să rezulte că persoanei obligate prin hotărâre, care nu a luat parte la proces, i s-a înmânat, cel
puţin o dată, la timp şi în forma cuvenită, citaţia.
3. La cererea de încuviinţare a executării silite în cazul hotărârilor privind cheltuielile de judecată se anexează o copie certificată a hotărârii şi o adeverinţă din care
să rezulte că hotărârea este definitivă şi executorie.
Articolul 53
Procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării
1. Hotărârile pronunţate pe teritoriul unei Părţi Contractante referitoare la statutul civil al propriilor cetăţeni se recunosc de plin drept pe teritoriul celeilalte Părţi
Contractante sau dacă, fiind pronunţate într-un stat terţ, au fost recunoscute mai
întâi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi.
2. Hotărârile referitoare la alte procese decât cele arătate la paragraful 1 pot fi
recunoscute dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în articolele 50 şi 51.
3. Încuviinţarea executării hotărârilor patrimoniale este de competenţa instanţelor judecătoreşti ale Părţii Contractante pe teritoriul căreia urmează să se facă executarea.
4. Procedura încuviinţării executării, precum şi executarea silită se efectuează
potrivit legii Părţii Contractante pe teritoriul căreia are loc executarea.
5. Dacă hotărârea conţine soluţii asupra mai multor capete de cerere care sunt
disociabile, recunoaşterea sau încuviinţarea executării poate fi acordată separat.
6. Orice obiecţiune cu privire la executarea silită se va rezolva de instanţa care a
încuviinţat executarea.
7. În faţa instanţei judecătoreşti care efectuează executarea silită debitorul poate
ridica numai acele excepţii care se pot invoca potrivit legii Părţii Contractante pe
teritoriul căreia s-a pronunţat hotărârea.
8. Înainte de rezolvarea cererii de încuviinţare a executării, instanţa, dacă apreciază necesar, poate cere părţilor din proces să depună în scris anumite lămuriri sau
să completeze cererea de executare. De asemenea, poate cere lămuriri suplimentare
de la instanţa care a pronunţat hotărârea.
Articolul 54
Efectele recunoaşterii şi executării
Hotărârile definitive, o dată recunoscute sau admise a fi executate, vor avea aceleaşi efecte ca şi cele date de autorităţile competente ale Părţii Contractante solicitate.
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Articolul 55
Cheltuielile privind recunoaşterea şi executarea
1. Stabilirea şi încasarea cheltuielilor legate de încuviinţarea executării şi executarea silită propriu-zisă se dispun de către instanţa solicitată potrivit legii statului. În
aceste cheltuieli se includ şi cele referitoare la certificarea actelor.
2. Partea care a beneficiat, în faţa instanţei care a pronunţat hotărârea, de înlesnirile prevăzute de articolul 5 paragraful 1 din preznetul Tratat va beneficia de aceleaşi
înlesniri şi în cadrul procedurii de încuviinţare a executării şi de executare propriuzisă, desfăşurată pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 56
Executarea hotărârilor privind cheltuielile de judecată
Dacă una din părţile în proces, scutită de cauţiune conform articolului 4 din prezentul Tratat, a fost obligată printr-o hotărâre definitivă să plătească celeilalte părţi
cheltuieli de judecată, instanţa competentă de pe tertoriul celeilalte Părţi Contractante va încuviinţa, la cerere, gratuit, executarea acestor cheltuieli.
Articolul 57
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale
Cele două Părţi Contractante, în conformitate cu prevederile Convenţiei asupra
recunoaşterii şi executării hotărârilor arbitrale străine, încheiată la New York, la 10
iunie 1958, vor recunoaşte şi executa hotărârile arbitrale date pe teritoriul celeilalte
Părţi Contractante.

Partea a III-a
Cauze penale
Capitolul I
Asistenţa juridică
Articolul 58
Obiectul asistenţei juridice
Asistenţa juridică în materie penală cuprine: înmânarea de acte juridice şi extrajudiciare, luarea de declaraţii învinuiţilor şi inculpaţilor, audierea martorilor şi experţilor, efectuarea de expertize, percheziţii, cercetări la faţa locului, predări de probe materiale, precum şi alte activităţi procesuale legate de administrarea probelor.
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Articolul 59
Cererea de asistenţă juridică
Cererea de asistenţă juridică în cauzele penale trebuie să cuprindă, după datele
prevăzute la articolul 15 din prezentul Tratat, şi descrierea succintă a faptelor şi încadrarea juridică.
Articolul 60
Executarea cererilor şi informarea asupra rezultatelor
îndeplinirii acestora
Prevederile articolelor 16, 17 şi 18 din prezentul Tratat se aplică în mod corespunzător şi în cauzele penale.
Articolul 61
Comunicarea hotărârilor de condamnare
Părţile Contractante îşi cominică semestrial date privind hotărârile penale
definitive pronunţate de instanţele unei Părţi Contractante împotriva cetăţenilor
celeilalte Părţi Contractante. Această dispoziţie se aplică şi cu privire la modificările
ulterioare ce vor interveni în legătură cu hotărârile menţionate.
Articolul 62
Informaţii din cazierul judiciar
La cererea autorităţilor competente ale unei Părţi Contractante se vor transmite,
gratuit, informaţii din cazierul judiciar al persoanelor urmărite sau supuse judecăţii
penale pe teritoriul Părţii Contractante solicitante.
Articolul 63
Refuzul asistenţei juridice în cauzele penale
1. Asistenţa juridică poate fi refuzată, dacă:
a) cererea se referă fie la infracţiuni considerate de Partea Contractantă solicitată ca infracţiuni politice sau infracţiuni conexe la astfel de infracţiuni, fie la
infracţiuni militare;
b) Partea Contractantă solicitată apreciază că executarea cererii de asistenţă
juridică este de natură să aducă atingere suveranităţii, securităţii sau ordinii
sale publice;
c) potrivit legii Părţii Contractante solicitate, fapta sau faptele invocate în cerere
nu constituie infracţiuni.
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2. Partea Contractantă solicitată va comunica Părţii Contractante solicitante
motivele refuzului asistenţei juridice.

Capitolul II
Extrădarea
Articolul 64
Obligaţia extrădării
1. Părţile Contractante se obligă să-şi exrtădeze, reciproc, la cerere, în condiţiile
prezentului Tratat, persoane aflate pe teritoriul lor, pentru a fi trase la răspundere
penală sau pentru executarea pedepsei.
2. Extrădarea se admite numai dacă fapta care face obiectul cererii de extrădare
constituie infracţiune potrivit legilor ambelor Părţi Contractante.
3. Extrădarea în vederea urmăririi sau judecării se admite numai pentru fapte a
căror săvârşire atrage potrivit legilor ambelor Părţi Contractante o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an, iar când este cerută în vederea executării pedepsei,
numai dacă pedeapsa pronunţată este mai mare de 6 luni.
4. Considerarea infracţiunii ca fiind pedepsită de legile ambelor Părţi Contractante nu este condiţionată de împrejurarea că legile Părţilor Contractante înscriu
fapta în aceeaşi categorie de infracţiuni sau o denumesc prin aceeaşi terminologie.
5. Dacă cererea de extrădare se referă la două sau mai multe infracţiuni sancţionate cu o pedeapsă privativă de libertate de legile ambelor Părţi Contractante, chiar
dacă numai una dintre ele corespunde condiţiilor prevăzute la paragraful 3 privind
durata pedepsei, extrădarea poate fi admisă şi pentru celelalte infracţiuni.
Articolul 65
Refuzul extrădării
1. Părţile Contractante nu-şi extrădează proprii lor cetăţeni.
2. Extrădarea va fi, de asemenea, refuzată, dacă:
a) infracţiunea a fost săvârşită pe teritoriul Părţii Contractante solicitate;
b) infracţiunea a fost săvârşită în afara teritoriului Părţii Contractante solicitante, iar legea Părţii Contractante solicitate nu permite exercitarea acţiunii
penale pentru asemenea infracţiuni săvârşite în afara teritoriului său ori nu
admite extrădarea pentru infracţiunea care face obiectul cererii de extrădare;
c) potrivit legii uneia dintre Părţile Contractante, infracţiunea pentru care se
cere extrădarea este amnistiată sau acţiunea penală nu poate fi exercitată ori
hotărârea nu poate fi executată ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie sau pentru alt temei legal;
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d) persoana a cărei extrădare se cere a fost trimisă în judecată sau a fost judecată
pentru aceeaşi infracţiune ori dacă în cauză s-a dat o ordonanţă sau o hotărâre de încetare a procesului penal, pe teritoriul Părţii Contractante solicitate;
e) potrivit legii ambelor Părţi Contractante, acţiunea penală nu poate fi pusă în
mişcare decât la plângerea prealabilă a părţii vătămate;
f) infracţiunea este considerată de Partea Contractantă solicitată ca infracţiune
politică sau ca infracţiune conexă la asemenea infracţiune;
g) Partea Contractantă solicitată are motive serioase să creadă că cererea de
extrădare a fost prezentată în scopul de a urmări sau pedepsi o persoană pentru considerene de rasă, religie, sex, naţionalitate, origine etnică sau opinii
politice, ori că situaţia acestei personae riscă să fie agravată pentru unul sau
altul din aceste motive;
h) este cerută pentru o infracţiune militară.
Articolul 66
Infracţiuni fiscale
1. În materie de taxe, impozite, vamă şi schimb valutar, extrădarea va fi acordată între Părţile Contractante, conform dispoziţiilor prezentului Tratat, pentru fapte
care corespund, potrivit legii Părţii Contractante solicitate, unei infracţiuni de aceeaşi natură.
2. Extrădarea nu va putea fi refuzată pe motiv că legea Părţii Contractante solicitate nu prevede acelaşi regim de taxe şi impozite sau nu conţine acelaşi tip de
reglentare în materie de taxe şi impozite, vamă sau schimb valutar ca legislaţia Părţii
Contractante solicitante.
Articolul 67
Actele anexă la cererea de extrădare
La cererea de extrădare se anexează:
a) originalul sau copia certificată a mandatului de arestare sau orice alt act având
aceeaşi forţă, emis în forma prevăzută de legea Părţii Contractante solicitante, iar în cererea de extrădare pentru executarea pedepsei, copia certificată a
hotărârii rămase definitivă;
b) o expunere a faptelor pentru care extrădarea este cerută, timpul şi locul săvârşirii infracţiunii, calificarea infracţiunii şi referiri la dispoziţiile legale care
îi sunt aplicabile, precum şi date cu privire la durata pedepsei executate până
atunci; dacă prin infracţiune s-au produs pagube materiale, se va menţiona
cuantumul stabilit sau aproximativ al acestora;
c) copia textelor de lege ale Părţii Contractante solicitante, aplicabile sau aplicate în cauza respectivă;
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d) în măsura în care este posibil, date privind persoana a cărei extrădare se cere,
cetăţenia ei, domiciliul sau reşedinţa ei, precum şi descrierea fizionomiei, fotografii şi amprente digitale.
Articolul 68
Date suplimentare
1. Dacă datele primite de la Partea Contractantă solicitantă nu sunt suficiente
pentru luarea în considerare a cererii de extrădare, Partea Contractantă solicitată
poate cere comlectarea lor. Ea poate stabili un termen care nu va putea depăşi 2 luni
pentru trimiterea datelor suplimentare. Acest termen poate fi prelungit, la cererea
motivată a Părţii Contractante solicitante, cu încă 15 zile.
2. Dacă persoana la care se reaferă cererea a fost arestată, iar Partea Contractantă
solicitantă nu trimite în termenul stabilit datele cerute, Partea Contractantă solicitată poate pune în libertate acea persoană.
Articolul 69
Arestarea în vederea extrădării
1. După primirea cererii de extrădare, Partea Contractantă solicitată va lua neîntârziat măsuri pentru arestarea persoanei a cărei extrădare se cere, cu excepţia cazurilor în care, potrivit prezentului Tratat, extrădarea nu poate avea loc.
2. În caz de urgenţă, arestarea poate avea loc şi înainte de primirea cererii de
extrădare, dacă s-a recepţionat o intervenţie în acest sens de la Partea Contractantă
solicitantă. În intervenţie se va menţiona, după caz, mandatul de arestare ori dispoziţia de arestare preventivă, sau hotărârea definitivă dată împotriva acestei persoane
şi menţiunea potrivit căreia cererea de extrădare va fi transmisă ulterior. Intervenţia
în vederea arestării poate fi făcută prin Interpol, prin poştă, telegraf, telex, fax
sau prin orice alt mijloc care lasă urmă scrisă ori este admis de Partea Contractantă
solicitată. Autoritatea solicitantă va fi informată în cel mai scurt timp despre cursul
dat cererii sale.
3. Persoana arestată în aplicarea prevederilor paragrafului 2 poate fi pusă în
libertate dacă, în termen de 1 lună din ziua trimiterii înştiinţării, nu se primeşte
cererea de extrădare. Acest termen poate fi prelungit cu 15 zile, la cererea motivată a
Părţii Contractante solicitante. Cu toate acestea, punerea în libertate provizorie este
oricând posibilă, cu condiţia ca Partea Contractantă solicitată să ia orice măsură pe
care o consideră necesară în vederea evitării ca persoana să se sustragă.
4. Punerea în libertate nu împiedică o nouă arestare şi extrădare, dacă cererea de
extrădare parvine ulterior.
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Articolul 70
Amânarea extrădării
Dacă persoana a cărei extrădare se cere este inculpată într-un proces penal în
curs sau dacă a fost condamnată, pentru o altă infracţiune decât aceea în legătură cu
care se cere extrădarea, pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, extrădarea poate
fi amânată până la sfârşitul procesului penal, până la executarea completă a pedepsei
pronunţate sau până la eliberarea definitivă înainte de expirarea duratei acesteia.
Articolul 71
Extrădarea temporară
1. Dacă amânarea extrădării prevăzută la articolul 70 din prezentul Tratat ar
putea atrage după sine împlinirea termenului de prescripţie a acţiunii penale sau ar
putea aduce prejudicii serioase pentru stabilirea faptelor, persoana a cărei extrădare
se cere poate fi extrădată temporar pe baza unei cereri motivate.
2. Persoana extrădată temporar va fi trimisă înapoi de îndată după efectuarea
actelor procesuale pentru care a fost extrădată.
Articolul 72
Predarea
1. Partea Contractantă solicitată va face conoscut Părţii Contractante solicitante
hotărârea sa cu privire la extrădare.
2. În caz de acceptare, Partea Contractantă solicitată este obligată să comunice
Părţii Contractante solicitante locul şi data predării, precum şi durata detenţiei executate în vederea extrădării de către persoana în cauză.
3. Dacă Partea Contractantă solicitantă nu ia în primire persoana la data fixată
pentru predare şi, dacă nu s-a solicitat o amânare, aceasta poate fi pusă în libertate la
expirarea unui termen de 15 zile calculate de la data stabilită pentru predare. Partea
Contractantă solicitată poate refuza extrădarea pentru aceeaşi faptă.
Articolul 73
Transmiterea obiectelor
1. Părţile Contractante se obligă să-şi transmită reciproc, la cerere:
a) obiectele şi valorile care au fost procurate de infractor prin infracţiunea care
a atras extrădarea;
b) obiectele care pot avea importanţă ca probe în cauza penală pentru care s-a
cerut extrădarea.
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2. Obiectele şi valorile prevăzute la paragraful 1 se transmit chiar dacă extrădarea infractorului nu poate fi făcută din cauza decesului său sustragerii de la judecată
sau din alte motive.
3. Dacă obiectele cerute sunt necesare Părţii Contractante solicitate ca probe
într-o altă cauză penală, transmitera lor poate fi amânată până la terminarea procesului în cauză sau pot fi predate cu condiţia de a fi restituite.
4. Drepturile Părţii Contractante solicitate sau ale terţilor asupra obiectelor cerute rămân neatinse. Obiectele asupra cărora există asemenea drepturi se restituie
Părţii Contractante solicitate, după terminarea procedurii, cât mai curând prosibil
şi fără cheltuieli.
Articolul 74
Repetarea extrădării
Dacă persoana extrădată se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată ori
de la executarea pedepsei şi se înapoiază de bună voie pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, ea va putea fi din nou extrădată, la cererea scrisă a Părţii Contractante
solicitante, fără a mai fi necesară prezentarea actelor prevăzute la articolul 67.
Articolul 75
Cereri de extrădare primite din partea mai multor state
Dacă extrădarea este cerută concomitent de mai multe state fie pentru aceeaşi
faptă, fie pentru fapte diferite, Partea Contractantă solicitată hotărăşte ţinând seama
de toate circumstanţele şi, în special, de gravitatea şi locul infracţiunilor, de data
respectivelor cereri, de cetăţenia persoanei cerute şi de posibilitatea unei extrădări
ulterioare unui alt stat.
Articolul 76
Limitele urmăririi penale împotriva persoanei extrădate
1. Persoana extrădată nu va putea fi urmărită, judecată sau deţinută în vedera
executării unei pedepse sau supusă unei restricţii a libertăţii sale individuale, pentru
o infracţiune săvârşită anterior predării, alta decât aceea pentru care s-a cerut extrădarea, sau nu poate fi reextrădată unui stat terţ decât în următoarele cazuri:
a) statul care a predat-o consimte. În acest scop, va trebui prezentată o cerere, însoţită de actele prevăzute de articolul 67 şi de un proces-verbal încheiat de autoritatea
competentă, conţinând declaraţiile extrădatului. Acest consimţământ va putea fi dat
dacă infracţiunea pentru care este cerut antrenează ea însăşi obligaţia de extrădare;
b) deşi a avut posibilitatea, persoana extrădată nu a părăsit teritoriul Părţii Contractante solicitante în termen de o lună de la sfârşitul procesului penal, iar în cazul
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condamnării, de la executarea pedepsei sau dacă se înapoiază pe teritoriul acestei
din urmă Părţi. În acest termen nu se socoteşte timpul în care persoana extrădată nu
a putut părăsi teritoriul Părţii Contractante solicitante din motive independente de
voinţa sa.
2. Dacă calificarea dată infracţiunii este modificată în cursul procesului, persoana extrădată nu va fi urmărită sau judecată decât în măsura în care elementele
constitutive ale infracţiunii, în noua calificare, ar permite extrădarea.
Articolul 77
Informaţii cu privire la rezultatul procesului penal
Părţile Contractante îşi comunică reciproc informaţii cu privire la rezultatul procesului penal pornit împotriva persoanei extrădate. Dacă împotriva acestei persoane
a fost pronunţată o hotărâre definitivă, se va transmite şi copia acestei hotărâre.
Articolul 78
Tranzitarea
1. Fiecare dintre Părţile Contractante va autoriza, la cererea celeilalte Părţi Contractante, transportul pe teritoriul său al persoanelor extrădate celeilalte Părţi Contractante de către un stat terţ. Această prevedere nu se va aplica dacă, potrivit prevederilor prezentului Tratat, nu ar exista obligaţia de extrădare.
2. Cererea pentru autorizarea tranzitului se înaintează şi se rezolvă după aceleaşi
reguli ca şi cererea de extrădare.
Articolul 79
Cheltuieli de extrădare şi de tranzit
1. Cheltuielile de extrădare vor fi suportate de Partea Contractantă pe teritoriul
căreia s-au efectuat.
2. Cheltuielile de tranzit vor fi suportate de Patrea Contractantă solicitantă.
Articolul 80
Modul de legătură
În problemele de extrădare şi tranzitare, organele centrale ale celor două Părţi
Contractante menţionate la articolul 8 din prezentul Tratat comunică direct între ele.
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Capitolul III
Transferul urmăririi penale
Articolul 81
Obligaţia de a porni o acţiune penală
Fiecare Parte Contractantă, la cererea celeilalte Păţri Contractante va porni, în
conformitate cu propria sa lege, acţiunea penală împotriva unui cetăţean al său, în
cazul în care există date suficiente că a săvârşit, pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, o faptă care este prevăzută ca infracţiune de legile ambelor Părţi Contractante.
Articolul 82
Cererea de transmitere
1. Cererea de transmitere a urmăririi penale se face în scris.
2. La cerere se anexează o informare cuprinzând date asupra faptei săvârşite,
calificării ei juridice, precum şi toate probele existente cu privire la săvârşirea infracţiunii, iar în măsura în care este posibil, datele prevăzute în articolul 67 din prezentul
Tratat.
Articolul 83
Informaţii privind soluţionarea procesului
Partea Contractantă al cărei cetăţean este persoana urmărită, va înştiinţa cealaltă
Parte Contractantă despe rezultatul procesului penal, iar în cazul în care ar interveni
o hotărâre definitivă, va trimite şi copia acesteia.

Capitolul IV
Transferul persoanelor condamnate
Articolul 84
Principii generale
1. Părţile Contractante se obligă, în condiţiile prezentului Tratat, să coopereze în
materie de transfer al persoanelor condamnate.
2. Persoana condamnată pe teritoriul uneia din Părţile Contractante poate, în
condiţiile prevăzute de prezentul Tratat, să fie transferată pe teritoriul celeilalte Părţi
Contractante, pentru executarea pedepsei privative de libertate la care a fost con-
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damnată. În acest scop, persoana condamnată poate să-şi exprime dorinţa de a fi
transferată, în baza prezentului Tratat, adresându-se fie autorităţilor competente ale
statului de condamnare, fie celor ale statului de execuţie.
3. Transferul poate fi solicitat fie de statul de condamnare, fie de statul de execuţie.
Articolul 85
Condiţiile transferului
Transferul poate avea loc:
a) dacă condamnatul este cetăţean al statului de execuţie;
b) dacă hotărârea de condamnare este definitivă şi executorie;
c) dacă durata pedepsei privative de libertate, pe care condamnatul o mai are
de executat la data cererii de transfer, este de cel puţn şase luni. În cazuri excepţionale, Părţile Contractante pot conveni asupra transferului, atunci când
durata pedepsei rămase de executat este mai mică de şase luni;
d) dacă condamnatul sau, atunci când, din motive de vârstă ori stare fizică sau
stare psihică, una din Părţile Contractante consideră necesar reprezentantul
său legal consimte la transfer;
c) dacă fapta pentru care s-a pronunţat hotărârea de condamnare constituie
infracţiune potrivit legii Părţii Contractante al cărei cetăţean este cel condamnat;
f) dacă ambele Părţi au convenit asupra transferului.
Articolul 86
Comunicarea de informaţii
1. Autorităţile competente ale statului de condamnare aduc la cunoştinţă oricărui condamnat, cetăţean al celuilalt stat, posibilitatea de a obţine, în condiţiile prevăzute de prezentul Tratat, transferul său în vederea executării pedepsei în statul al
cărui cetăţean este.
2. Dacă condamnatul îşi exprimă, pe lângă statul de condamnare, dorinţa de a fi
transferat, acest stat trebuie să informeze statul de execuţie, cât mai curând posibil,
după ce hotărârea a rămas definitivă.
3. Informaţiile trebuie să cuprindă:
a) numele, data şi locul naşterii condamnatului;
b) atunci când este podibil, adresa sa din statul de execuţie;
c) o expunere a faptelor care au dus la condamnare;
d) natura, durata şi data când a început executarea pedepsei.
4. Dacă condamnatul îşi exprimă pe lângă statul de execuţie dorinţa de a fi trans-
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ferat, statul de condamnare comunică acestui stat, la cererea sa, informaţiile menţionate la paragraful 3.
5. Condamnatul trebuie să fie informat, în scris, de orice hotărâre luată de unul
din cele două state în legătură cu cererea de transfer.
Articolul 87
Cererea de transfer şi documentele anexe
1. Cererea de transfer trebuie să fie formulată în scris.
2. La cerere se anexează:
a) un act care să ateste că persoana condamnată este cetăţean al statului de execuţie;
b) copia textelor legale din care rezultă că faptele care au dus la condamnarea
persoanei ce urmează a fi transferată constituie infracţiuni din punct de vedere al
legii statului de execuţie;
c) copia legalizată a hotărârii de condamnare, cu menţiunea că este definitivă,
precum şi copia textelor de lege aplicate în cauza respectivă;
d) acte din care rezultă durata pedepsei deja executate şi a arestului preventiv,
precum şi durata pedepsei ce urmează a fi executată;
e) o declaraţie privind consimţământul la transfer;
f) alte acte, dacă autoritatea competentă a statului de condamnare consideră
necesară comunicarea acestora.
3. Dacă unul din cele două state consideră necesar, poate solicita acte sau date
suplimentare.
Articolul 88
Consimţământul la transfer
1. Condamnatul trebuie să-şi dea consimţământul la transfer de bună voie şi în
deplină cunoştinţă a consecinţelor juridice care decurg din aceasta. Procedura este
cea prevăzută de legea statului de condamnare.
2. Statul de condamnare trebuie să dea statului de execuţie posibilitatea verificării, prin intermediul unui funcţionar consular, dacă consimţământul la transfer a fost
dat cu respectarea condiţiilor prevăzute la paragraful 1.
Articolul 89
Modul de legătură
În problemele de predare condamnaţilor în vederea executării pedepselor,
Ministerele de Justiţie ale celor două Părţi Contractante comunică direct între ele.
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Articolul 90
Comunicarea rezolvării cererii
Partea Contractantă solicitată trebuie să informeze Partea Contractantă solicitantă, în scris, în cel mai scurt timp, despre acordul sau refuzul transferului solicitat.
Articolul 91
Predarea condamnatului
Dacă propunerea de transfer este acceptată, autorităţile competente ale celor
două Părţi Contractante vor conveni, de îndată, asupra locului, datei şi modalităţilor
de transfer a persoanei condamnate.
Articolul 92
Punerea în executare a pedepsei
1. Pedeapsa se execută pe baza hotărârii pronunţate de instanţa statului de condamnare.
2. Totuşi, instanţa competentă din statul de execuţie decide, prin hotărâre judecătorească, asupra modalităţii de punere în executare a hotărârii pronunţate în statul
de condamnare.
3. Dacă natura sau durata pedepsei pronunţate în statul de condamnare nu corespunde cu legea statului de execuţie, acest din urmă stat, prin hotărâre judecătorească, o poate adapta la pedeapsa prevăzută de propria sa lege pentru infracţiuni
de aceeaşi natură. Această pedeapsă va fi cât mai corespunzătoare pedeapsei aplicate
prin hotărârea de condamnare. Prin natura sau prin durata sa, această pedeapsă nu
poate să o agraveze pe cea pronunţată în statul de condamnare şi nici să depăşească
maximul prevăzut de legea statului de execuţie.
4. Partea din pedeapsa care a fost executată în statul de condamnare se deduce
din durata pedepsei stabilite de instanţa din statul de execuţie, dacă pedepsele sunt
de acelaşi fel. În cazul în care instanţa stabileşte o pedeapsă de alt fel decât cea aplicată prin hotărârea de condamnare, la stabilirea naturii şi duratei pedepsei se ţine
seama de partea de pedeapsă executată.
5. Pedeapsa complimentară pronunţată prin hotărârea de condamnare se execută în măsura în care este prevăzută în legea Părţii Contractante al cărei cetăţean este
cel condamnat şi nu a fost executată în statul de condamnare.
6. O copie de pe hotărârea pronunţată de instanţa statului de execuţie se comunică autorităţii competente a celuilalt stat.
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Articolul 93
Legea aplicabilă
1. Executarea pedepsei se face potrivit legii statului de execuţie, care este singurul competent să ia orice decizie.
2. Statul de condamnare este singurul competent să reexamineze hotărârea de
condamnare prin căi judiciare de atac.
3. Fiecare Parte Contractantă poate acorda graţierea sau amnistia, conform legii
sale.
Articolul 94
Încetarea executării
Statul de condamnare informează statul de execuţie în legătură cu orice hotărâre
sau măsură care are ca efect înlăturarea caracterului executoriu al pedepsei. În acest
caz, statul de execuţie trebuie să înceteze executarea pedepsei.
Articolul 95
Informaţii privind executarea pedepsei
Statul de execuţie informează statul de condamnare în legătură cu executarea
pedepsei:
a) la terminarea executării pedepsei;
b) în caz de evadare a condamnatului;
c) dacă statul de condamnare îi solicită informaţii în legătură cu executarea
pedepsei.
Articolul 96
Tranzitarea
1. Fiecare Parte Contractantă autorizează, la cerere, transportul în tranzit pe
teritoriul său al cetăţenilor celeilalte Părţi Contractate transferaţi pentru executarea
pedepsei de către un stat terţ în statul ai cărui cetăţeni sunt.
2. Cererea pentru autorizarea tranzitului se formulează şi se rezolvă potrivit prevederilor din prezentul Tratat referitoare la transferul persoanleor condamnate.
Articolul 97
Cheltuielile de transfer
Cheltuielile ocazionate de transferul persoanelor condamnate sunt suportate de
statul de execuţie, cu excepţia cheltuielilor ocazionate exclusiv pe teritoriul statului
de condamnare.
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Partea a IV-a
Dispoziţii finale
Articolul 98
Soluţionarea diferendelor
Orice diferend rezultat din aplicarea prezentului Tratat se va soluţiona pe cale
diplomatică.
Articolul 99
Ratificarea şi intrarea în vigoare a Tratatului
Prezentul Tratat va fi supus ratificării şi va intra în vigoaree în cea de a 30-a zi de
la data schimbului instrumentelor de ratificare.
Articolul 100
Valabilitatea Tratatului
Prezentul Tratat se încheie pe o durată nelimitată. Fiecare din cele două Părţi
Contractante poate să-l denunţe printr-o notificare scrisă.
Denunţarea va produce efecte după trecerea unui an de la data notificării.
Încheiat la Chişinău, la 06 iulie 1996, în două exemplare originale, ambele texte
având aceeaşi valabilitate.
Drept pentru care plenipotenţiarii Părţilor Contractante au semnat prezentul
Tratat şi au aplicat sigiliile lor.
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48. TRATAT ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI REPUBLICA
AZERBAIDJAN CU PRIVIRE LA ASISTENŢA JURIDICĂ ŞI
RAPORTURILE JURIDICE ÎN MATERIE CIVILĂ,
FAMILIALĂ ŞI PENALĂ
Semnat la: Baku, 26 octombrie 2004.
Ratificat prin: Legea RM nr.33-XVI din 14.04.2005.
În vigoare pentru RM: din 12 februarie 2005.
Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan, denumite în continuare Părţi Contractante,
Acordând o importanţă deosebită dezvoltării relaţiilor de colaborare în domeniul acordării asistenţei juridice în materie civilă, familială şi penală,
În baza prevederilor Tratatului de prietenie şi colaborare dintre Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan din 27 noiembrie 1997,
Au convenit asupra celor ce urmează:

Partea întâi
Dispoziţii generale
Articolul 1
Ocrotirea juridică
1. Cetăţenii unei Părţi Contractante se bucură pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante în ce priveşte drepturile lor personale şi patrimoniale de aceeaşi ocrotire
juridică ca şi cetăţenii acestei Părţi Contractante.
Aceasta se referă, de asemenea, şi la persoanele juridice, create în conformitate
cu legislaţia uneia din Părţile Contractante.
2. Cetăţenii unei Părţi Contractante au dreptul să se adreseze liber şi nestânjenit instanţelor de judecată, organelor procuraturii, birourilor notariale (denumite
în continuare „instituţii de justiţie”) şi altor instituţii ale altei Parţi Contractante, de
competenţa cărora ţin cauzele civile, familiale şi penale, pot să-şi susţină interesele
în faţa acestora, să înainteze demersuri, să introducă acţiuni şi să îndeplinească alte
acţiuni procesuale în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii proprii.
Articolul 2
Asistenţa juridică
1. Instituţiile de justiţie ale Părţilor Contractante acordă reciproc asistenţă juridică în cauzele civile, familiale şi penale în conformitate cu dispoziţiile prezentului
Tratat.
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2. Instituţiile de justiţie acordă asistentă juridică şi altor instituţii, de competenţa
cărora ţin cauzele prevăzute în punctul 1 al prezentului articol.
3. Alte instituţii, de competenţa cărora ţin cauzele prevăzute în punctul 1 al prezentului articol, expediază cererile de asistenţă juridică prin intermediul instituţiilor
de justiţie.
Articolul 3
Volumul asistenţei juridice
Asistenţa juridică cuprinde realizarea acţiunilor procesuale, prevăzute de legislaţia Părţii Contractante solicitate, în special, interogarea părţilor, părţilor vătămate,
învinuiţilor şi inculpaţilor, martorilor, experţilor, efectuarea expertizelor, cercetării
judiciare, transmiterea probelor materiale, pornirea urmăririi penale, extrădarea
persoanelor ce au săvârşit o infracţiune, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti, înmânarea şi expedierea documentelor, prezentarea, la cererea altei Părţi
Contractante, a informaţiilor despre antecedentele penale ale învinuiţilor.
Articolul 4
Modul de legătură
În problemele privind acordarea asistenţei juridice, instituţiile Părţilor Contractante comunică între ele prin intermediul Ministerului Justiţiei şi Procuraturii Generale ale Republicii Moldova, şi Ministerului Justiţiei şi Procuraturii Generale ale
Republicii Azerbaidjan.
Articolul 5
Limba folosită
Cererile privind acordarea asistenţei juridice se întocmesc în limba Părţii Contractante solicitante, însoţită de copia traducerii certificate în limba rusă, dacă prezentul Tratat nu prevede altfel.
Articolul 6
Întocmirea actelor
1. Actele expediate de către instituţiile de justiţie şi de către alte instituţii în scopul acordării asistenţei juridice trebuie să fie certifîcate prin sigiliu.
2. Copiile oficiale sau cele autentificate ale actelor, transmise de către Părţile
Contractante una alteia, nu necesită legalizare.
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Articolul 7
Forma cererii de acordare a asistenţei juridice
Cererea de acordare a asistenţei juridice trebuie să cuprindă:
1. denumirea instituţiei solicitante;
2. denumirea instituţiei solicitate;
3. denumirea cauzei, în privinţa căreia se solicită asistenţa juridică;
4. numele, prenumele şi patronimicul părţilor, învinuiţilor, inculpaţilor sau condamnaţilor, cetăţenia lor, ocupaţia şi domiciliul sau reşedinţa lor permanentă, precum şi orice altă informaţie pertinentă în privinţa lor;
5. numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor lor;
6. conţinutul cererii, iar în privinţa cauzelor penale, de asemenea, descrierea circumstanţelor de fapt în care a fost comisă infracţiunea şi încadrarea ei juridică, precum şi mărimea prejudiciului cauzat în urma comiterii infracţiunii.
Articolul 8
Modul de îndeplinire
1. Pentru îndeplinirea cererii de acordare a asistenţei juridice, instituţia de justiţie solicitată aplică legislaţia statului său. Totuşi, la rugămintea instituţiei de justiţie
solicitantă, ea poate aplica normele procesuale ale Părţii Contractante solicitante,
dacă aceasta nu contravine legislaţiei statului său.
2. Dacă instituţia de justiţie solicitată nu este competentă să o execute, ea va
transmite cererea instituţiei de justiţie competente şi va informa despre aceasta instituţia solicitantă.
3. În cazul primirii cererii respective, instituţia de justiţie solicitată informează
instituţia solicitantă despre timpul şi locul executării cererii.
4. După îndeplinirea cererii, instituţia de justiţie solicitată expediază documentele instituţiei solicitante.
Dacă asistenta juridică nu a putut fi acordată, instituţia solicitată restituie cererea
şi aduce la cunoştinţă circumstanţele care împiedică îndeplinirea acesteia.
Articolul 9
Modul de înmânare a documentelor
1. Instituţia solicitată înmânează documentele în conformitate cu normele în vigoare ale statului său, dacă actele care urmează a fi înmânate sunt perfectate în limba
acestui stat sau sunt însoţite de traducere certificată. În cazul în care actele nu sunt
întocmite în limba Părţii Contractante solicitate ori nu sunt însoţite de traducere, ele
se înmânează destinatarului, dacă el este de acord să le primească benevol.
2. În cererea de înmânare a actelor trebuie să fie indicată adresa exactă a destina-
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tarului şi denumirea documentului care urmează a fi înmânat. Dacă adresa indicată
în cererea de înmânare este incompletă sau imprecisă, instituţia solicitată ia măsurile
necesare în vederea stabilirii adresei exacte în conformitate cu legislaţia sa.
Articolul 10
Dovada de înmânare a actelor
Dovada de înmânare a actelor se întocmeşte în conformitate cu regulile în vigoare pe teritoriul Părţii Contractante solicitate. În dovadă trebuie să fie indicate data şi
locul înmânării, precum şi persoana căreia i s-a înmânat actul.
Articolul 11
Înmânarea actelor şi interogarea cetăţenilor prin intermediul
reprezentanţelor diplomatice şi oficiilor consulare
Părţile Contractante au dreptul să înmâneze actele şi să interogheze cetăţenii
proprii prin intermediul reprezentanţelor diplomatice sau oficiilor consulare. În
acest caz nu pot fi aplicate măsuri coercitive.
Articolul 12
Citarea peste hotare a martorilor, părţilor vătămate, reclamanţilor,
reclamaţilor şi a experţilor
1. Dacă în cadrul urmăririi penale sau a examinării judiciare pe teritoriul uneia
din Părţile Contractante apare necesitatea prezentării personale a martorilor, părţilor vătămate, reclamanţilor, reclamaţilor şi a experţilor aflaţi pe teritoriul altei Părţi
Contractante, este necesar de a se adresa instituţiei respective a acestei Părţi cu cererea de înmânare a citaţiei.
2. Citarea persoanelor indicate la punctul 1 al prezentului articol, domiciliate pe
teritoriul Părţii Contractante solicitate, în vederea prezentării în faţa instituţiilor de
justiţie ale celeilalte Părţi Contractante, nu trebuie să conţină ameninţări de constrângere în caz de neprezentare.
3. Martorii, părţile vătămate, reclamanţii, reclamaţii şi experţii care, indiferent
de cetăţenia lor, s-au prezentat benevol la citaţia în instituţia respectivă a altei Părţi
Contractante, nu pot fi traşi la răspundere penală sau administrativă pe teritoriul
acestei Părţi Contractante, nu pot fi arestaţi sau pedepsiţi pentru o anumită faptă
comisă până la trecerea frontierei de stat. De asemenea, aceste persoane nu pot fi
trase la răspundere penală sau administrativă, arestate sau pedepsite în legătură cu
mărturiile sau concluziile făcute de ei în calitate de experţi, fie în legătură cu fapta ce
constituie obiectul dezbaterilor judiciare.
4. Martorii, părţile vătămate, reclamanţii, reclamaţii şi experţii nu se bucură de
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acest privilegiu, dacă ei nu vor părăsi teritoriul Părţii Contractante solicitante timp
de 15 zile din momentul înştiinţării despre faptul că prezenţa lor nu este necesară.
În acest termen nu este inclus timpul în care ei nu au putut părăsi teritoriul Părţii
Contractante solicitante din motive ce nu au depins de voinţa lor.
5. Martorii, părţile vătămate, reclamanţii, reclamaţii şi experţii, care s-au prezentat la citare pe teritoriul altei Părţi Contractante, au dreptul la recuperarea din partea
organului care i-a citat a cheltuielilor de transport şi a celor suportate în timpul aflării lor peste hotare, precum şi la recuperarea salariului neprimit pentru zilele lipsă de
la serviciu; în afara de aceasta, experţii au dreptul la un onorariu pentru efectuarea
expertizei. În citaţie trebuie să fie indicat la ce tipuri de plată au dreptul persoanele
citate; la demersul lor, Partea Contractantă solicitantă plăteşte un avans pentru acoperirea cheltuielilor respective.
Articolul 13
Valabilitatea actelor
1. Actele care au fost întocmite sau certificate de către instanţa judiciară sau de
către o persoană oficială (traducător permanent, expert etc.) pe teritoriul unei Părţi
Contractante, în limitele competenţei lor şi în forma stabilită, şi autentificate prin sigiliu, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă legalizare.
2. Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante sunt recunoscute ca oficiale au
pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante aceeaşi forţă probantă, ca şi actele oficiale.
Articolul 14
Cheltuielile legate de acordarea asistenţei juridice
1. Partea Contractantă solicitată nu va pretinde restituirea cheltuielilor ocazionate de acordarea asistenţei juridice. Părţile Contractante suportă de sinestătător toate
cheltuielile ocazionate de acordarea asistenţei juridice pe teritoriul lor.
2. Instituţia de justiţie solicitată va comunica instituţiei solicitante cuantumul
cheltuielilor suportate. Dacă instituţia solicitantă va percepe aceste cheltuieli de la
persoana obligată să le plătească, sumele încasate rămân în folosul Părţii Contractante care le-a perceput.
Articolul 15
Prezentarea informaţiei
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii
Azerbaidjan prezintă reciproc, la cerere, informaţii despre legislaţia în vigoare sau
cea care a acţionat în statele lor şi despre modul aplicării ei de către instituţiile de
justiţie.
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Articolul 16
Asistenţa juridică gratuită
Cetăţenilor uneia dintre Părţile Contractante li se acordă în instanţele de judecată şi în alte instituţii ale celeilalte Părţi Contractante asistenţă juridică gratuită,
precum şi li se asigură procedura judiciară gratuită în aceleaşi temeiuri şi cu aceleaşi
înlesniri ca şi cetăţenilor proprii.
Articolul 17
Transmiterea actelor privind starea civilă şi a
altor documente
Părţile Contractante se obligă să expedieze una alteia, la cerere, pe cale diplomatică, fără traducere şi gratuit, certificate de stare civilă şi alte documente, care se
referă la drepturile personale şi patrimoniale ale cetăţenilor altei Părţi Contractante.
Articolul 18
Refuzul asistenţei juridice
Asistenţa juridică nu se acordă, dacă acordarea ei poate aduce atingere suveranităţii sau securităţii, ori contravine principiilor generale ale legislaţiei Părţii Contractante solicitate.
În cazul refuzului de acordare a asistenţei juridice, Părţile Contractante se informează reciproc în scris.

Partea a doua
Asistenţa juridică şi raporturile juridice în
cauzele civile şi familiale
Articolul 19
Scutirea de cheltuieli de judecată
Cetăţenii unei Părţi Contractante sunt scutiţi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante de achitarea cheltuielilor de judecată în aceleaşi temeiuri şi în aceeaşi mărime ca şi cetăţenii acestui stat.
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Articolul 20
Eliberarea documentelor privind situaţia personală,
familială şi patrimonială
1. Actul despre situaţia personală, familială şi patrimonială, necesar pentru obţinerea permisiunii de scutire de plată a cheltuielilor de judecată, se eliberează de
către instituţia competentă a Părţii Contractante pe teritoriul căreia solicitantul are
domiciliul sau reşedinţa.
2. Dacă solicitantul nu are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul Părţilor Contractante, va fi suficient actul eliberat sau certificat de reprezentanţa diplomatică sau
oficiul consular a statului său.
3. Instanţa de judecată ce urmează să emită hotărârea în privinţa demersului
despre scutirea de plată a cheltuielilor de judecată poate solicita de la instituţia care
a eliberat actul explicaţii suplimentare.
Articolul 21
Competenţa instanţelor de judecată
1. Dacă prezentul Tratat nu stabileşte altceva, instanţele de judecată ale fiecăreia
dintre Părţile Contractante sunt competente să examineze cauze civile şi familiale,
dacă reclamantul are domiciliul pe teritoriul ei. În privinţa acţiunilor referitoare la
persoanele juridice, ele sunt competente, dacă pe teritoriul Părţii date se află organul
de conducere, reprezentanţa sau filiala persoanei juridice.
2. Instanţele de judecată ale Părţilor Contractante pot examina cauze şi în alte
cazuri, dacă există în această privinţă acordul în scris al părţilor. Dacă exista o asemenea înţelegere, instanţa de judecată întrerupe procedura iniţială la cererea reclamantului în cazul în care o asemenea cerere este făcută până la prezentarea obiecţiilor privind fondul cauzei. Competenţa absolută a instanţelor de judecată nu poate fi
modificată printr-o înţelegere a părţilor.
3. În cazul intentării unui proces între aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi în
aceleaşi temeiuri în instanţele de judecată ale ambelor Părţi Contractante, competentă în conformitate cu prezentul Tratat este instanţa de judecată care a intentat mai
devreme cauza.
Articolul 22
Capacitatea de exerciţiu şi capacitatea juridică
1. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice se stabileşte de către legislaţia Părţii
Contractante al cărei cetăţean este persoana în cauză.
2. Capacitatea juridică a persoanei juridice se stabileşte în baza legislaţiei Părţii
Contractante pe al cărei teritoriu este fondată.
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Articolul 23
Recunoaşterea capacităţii de exerciţiu limitate
sau a incapacităţii de exerciţiu
1. Pe dosarele de recunoaştere a persoanei ca fiind limitată în capacitate de exerciţiu sau incapabilă se aplică legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana în cauză.
2. Dacă instituţia uneia din Părţile Contractante va stabili că există temeiuri pentru recunoaşterea capacităţii de exerciţiu limitate sau incapacităţii cetăţeanului altei
Părţi Contractante, al cărui domiciliu sau reşedinţă se află pe teritoriul acestei Părţi
Contractante, ea comunică despre aceasta instituţiei respective a celeilalte Părţi Contractante. Dacă instituţia anunţată în acest mod va declara că ea acordă dreptul de
instrumentare în continuare a cauzei instituţiei de la domiciliul sau reşedinţa acestei
persoane sau nu va da nici un răspuns pe acest subiect în timp de trei luni, instituţia
de la domiciliul sau reşedinţa persoanei poate continua cauza privind recunoaşterea
capacităţii limitate sau a incapacităţii de exerciţiu în conformitate cu legislaţia statului sau, dacă asemenea temeiuri sunt prevăzute şi în legislaţia Părţii Contractante
al cărei cetăţean este persoana în cauză. Decizia despre recunoaşterea capacităţii limitate sau a incapacităţii de exerciţiu urmează a fi expediată instituţiei respective a
celeilalte Părţi Contractante.
3. Prevederile din punctele 1 şi 2 ale prezentului articol se aplică şi în privinţa
anulării deciziei privind recunoaşterea capacităţii de exerciţiu limitate sau incapacităţii.
Articolul 24
În cazurile ce nu pot fi amânate, instituţia de la domiciliul sau reşedinţa persoanei care urmează a fi recunoscută cu capacitate de exerciţiu limitată sau lipsită de
capacitate de exerciţiu şi care este cetăţean al altei Părţi Contractante poate ea însăşi
să întreprindă măsurile necesare pentru apărarea acestei persoane şi a patrimoniului
ei. Dispoziţiile adoptate în legătură cu măsurile în cauză trebuie expediate instituţiei
respective a Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana în cauză; aceste dispoziţii se anulează, dacă instituţia acestei Părţi Contractante va hotărî altfel.
Articolul 25
Recunoaşterea absenţei fără veste, declararea morţii şi
stabilirea faptului morţii
1. În cauzele de recunoaştere a absenţei fără veste şi declarare a morţii sau de stabilire a faptului morţii sunt competente instituţiile acelei Părţi Contractante cetăţeanul căreia a fost persoana în timpul când, potrivit ultimelor informaţii, era în viaţă.
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2. Instituţiile uneia dintre Părţile Contractante pot recunoaşte cetăţeanul altei
Părţi Contractante absent fără veste sau mort, precum şi să stabilească faptul morţii
la cererea persoanelor care domiciliază pe teritoriul acesteia, dacă drepturile şi interesele lor se bazează pe legislaţia Părţii Contractante respective.
3. În cazurile prevăzute de punctele 1 şi 2 ale prezentului articol, instituţiile Părţilor Contractante aplică legislaţia statului lor.
Articolul 26
Încheierea căsătoriei
1. Condiţiile încheierii căsătoriei sunt determinate pentru fiecare dintre viitorii
soţi de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este soţul. În afară de aceasta,
trebuie respectate cerinţele legislaţiei Părţii Contractante pe teritoriul căreia se încheie căsătoria cât priveşte impedimente la încheierea căsătoriei.
2. Forma încheierii căsătoriei este determinată de legislaţia Părţii Contractante
pe teritoriul căreia se încheie căsătoria.
Articolul 27
Raporturile juridice personale şi patrimoniale dintre soţi
1. Raporturile juridice personale şi patrimoniale dintre soţi sunt reglementate de
legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia au domiciliul comun soţii.
2. Dacă unul dintre soţi locuieşte pe teritoriul uneia dintre Părţile Contractante,
iar altul – pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante şi ambii soţi au una şi aceeaşi
cetăţenie, raporturile lor juridice personale şi patrimoniale sunt reglementate de legislaţia acelei Părţi Contractante ai cărei cetăţeni ei sunt.
3. Dacă unul dintre soţi este cetăţean al uneia dintre Părţile Contractante, iar
celălalt – al altei Părţi Contractante şi unul din ei locuieşte pe teritoriul uneia, iar al
doilea – pe teritoriul altei Părţi Contractante, raporturile juridice personale şi patrimoniale sunt reglementate de legislaţia Părţii Contractante pe al cărei teritoriu ei au
avut ultimul domiciliu comun.
4. Dacă persoanele indicate în punctul 3 al prezentului articol n-au avut domiciliu comun pe teritoriile Părţilor Contractante, se aplică legislaţia Părţii Contractante
a cărei instituţie examinează cauza.
Articolul 28
Desfacerea căsătoriei şi recunoaşterea nulităţii căsătoriei
1. În cazul acţiunilor de desfacere a căsătoriei se aplică legislaţia şi sunt competente instituţiile Părţii Contractante ai cărei cetăţeni au fost soţii la momentul depunerii cererii. Dacă soţii au domiciliu pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, sunt
competente, de asemenea, instituţiile acestei Părţi Contractante.
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2. Dacă la momentul depunerii cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre soţi
este cetăţean al uneia dintre Părţile Contractante, iar al doilea – al celeilalte Părţi
Contractante şi unul dintre ei locuieşte pe teritoriul uneia, iar al doilea – pe teritoriul
altei Părţi Contractante, sunt competente instituţiile ambelor Părţi Contractante. În
asemenea cazuri se aplică legislaţia statului său.
3. În cazul acţiunilor de recunoaştere a căsătoriei nule se aplică legislaţia Părţii Contractante care, conform articolului 26, se aplică la încheierea căsătoriei. În
asemenea cazuri competenţa instanţelor de judecată se stabileşte, respectiv, în baza
punctelor 1 şi 2 ale prezentului articol.
Articolul 29
Raporturile juridice dintre părinţi şi copii
Cauzele privind stabilirea şi contestarea paternităţii şi stabilirea naşterii copilului
din căsătoria respectivă se soluţionează potrivit legislaţiei Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul prin naştere.
Articolul 30
1. Raporturile juridice dintre părinţi şi copii se stabilesc de legislaţia acelei Părţi
Contractante pe teritoriul căreia ei au domiciliu comun.
2. Dacă domiciliul unuia dintre părinţi şi copii se află pe teritoriul altei Părţi
Contractante, raporturile juridice dintre ei se stabilesc de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul.
Articolul 31
Raporturile juridice dintre copilul născut în afara căsătoriei şi mama şi tatăl lui se
stabilesc de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul.
Articolul 32
Pentru adoptarea deciziilor privind raporturile juridice indicate în articolele 2931 sunt competente instanţele de judecată ale Părţii Contractante legislaţia căreia
trebuie aplicată în asemenea cazuri.
Dacă reclamantul şi reclamatul domiciliază pe teritoriul uneia dintre Părţile
Contractante, sunt competente, de asemenea, şi instanţele de judecată ale acestei
Părţi Contractante, cu condiţia respectării dispoziţiilor cuprinse în articolele 29 şi 31
ale prezentului Tratat.
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Articolul 33
Înfierea
1. La înfiere se aplică legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul.
2. Dacă copilul este înfiat de soţi, ambii sau unul dintre care este cetăţean al celeilalte Părţi Contractante, înfierea trebuie să corespundă cerinţelor legislaţiei în vigoare pe teritoriul fiecărei Părţi Contractante.
Articolul 34
1. Instituţia Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul este competentă să
ia hotărârea privind înfierea.
2. În cazul în care copilul este cetăţean al unei Părţi Contractante, dar domiciliază pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, hotărârea privind înfierea va fi luată de
către instituţia competentă de la locul de domiciliu al copilului, cu acordul instituţiei
Părţii Contractante cetăţean al căreia el este.
Articolul 35
Tutela şi curatela
1. În cauzele tutelei şi curatelei privitor la cetăţenii Părţilor Contractante, deoarece Tratatul nu prevede altceva, este competentă instituţia de tutelă şi curatelă a Părţii
Contractante al cărei cetăţean este persoana aflată sub tutelă sau curatelă. În acest caz
se aplică legislaţia acestei Părţi Contractante.
2. Raporturile juridice între tutore sau curator şi persoana aflată sub tutelă sau
curatelă sunt determinate de legislaţia Părţii Contractante a cărei instituţie de tutelă
sau curatelă a numit tutorele sau curatorul.
Articolul 36
1. Dacă instituirea tutelei sau curatelei este necesară pentru ocrotirea intereselor persoanei care se afla sub tutelă sau curatelă al cărei domiciliu sau reşedinţă, fie
bunuri se află pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, atunci instituţia de tutelă şi
curatelă a acestei Părţi Contractante trebuie să înştiinţeze imediat instituţia de tutelă
şi curatelă a celeilalte Părţi Contractante competentă conform punctului 1 al articolului 35 al prezentului Tratat.
2. În cazuri de neamânat, organul de tutelă şi curatelă a celeilalte Părţi Contractante poate să ia în mod independent măsurile necesare, dar trebuie să înştiinţeze
neîntârziat despre măsurile luate în prealabil organul de tutelă şi curatelă competent
conform punctului 1 al articolului 35 al prezentului Tratat. Măsurile luate rămân
valabile până când acest organ nu va adopta o altă decizie.
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Articolul 37
1. Organul de tutelă şi curatelă, competent conform punctului 1 al articolului
35, poate transmite competenţa privind tutela sau curatela instituţiilor respective ale
celeilalte Părţi Contractante, dacă domiciliul sau reşedinţa, fie bunurile persoanei
aflate sub tutelă sau curatelă se află în acel stat. Transmiterea este valabilă numai în
cazul în care organul solicitat acceptă preluarea competenţei privind tutela sau curatela şi informează despre aceasta organul solicitant.
2. Organul care, potrivit punctului 1 al prezentului articol, a acceptat preluarea
competenţei privind tutela sau curatela îşi exercită atribuţiile în conformitate cu legislaţia statului său. Acesta, însă, nu are dreptul să adopte hotărâre în legătură cu
statutul personal al persoanei aflate sub tutelă sau curatelă, dar poate acorda permisiunea pentru încheierea căsătoriei, necesară conform legislaţiei Părţii Contractante
al cărei cetăţean este această persoană.

Raporturile juridice patrimoniale
Articolul 38
Dreptul de proprietate
1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile se stabileşte potrivit legislaţiei
Părţii Contractante pe teritoriul căreia se află bunurile imobile.
2. Dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport ce urmează a fi trecute
în registrele de stat se stabileşte de legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia
se află organul care a înregistrat mijlocul de transport.
3. Apariţia şi stingerea dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra patrimoniului se stabileşte de legislaţia Părţii pe teritoriul căreia se aflau bunurile la
momentul când a avut loc acţiunea sau o altă circumstanţă ce a servit drept temei
pentru apariţia sau stingerea dreptului de proprietate. Apariţia şi stingerea dreptului
de proprietate sau a altui drept real asupra bunurilor ce constituie obiectul tranzacţiei se stabilesc de legislaţia în vigoare pe teritoriul încheierii tranzacţiei, dacă acordul
între părţi nu prevede altceva.
Articolul 39
Forma tranzacţiei
1. Forma tranzacţiei se stabileşte potrivit legislaţiei în vigoare pe teritoriul unde
a fost încheiată.
2. Forma tranzacţiei în privinţa bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor se
stabileşte de legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia se află aceste bunuri.
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Articolul 40
Repararea prejudiciului
1. Obligaţiile privind repararea prejudiciului, în afară de acţiunile legale care rezultă din contracte şi alte acţiuni legale, se determină de legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia s-a produs acţiunea sau o altă circumstanţă ce a servit drept
temei pentru cererea de reparare a prejudiciului.
2. Dacă cauzatorul de prejudiciu şi partea vătămată sunt cetăţeni ai uneia şi aceleiaşi Părţi Contractante, se aplică legislaţia Părţii Contractante în instanţa de judecată
a căreia a fost înaintată cererea.
3. Pentru cauzele prevăzute în punctele 1 şi 2 ale prezentului articol este competentă instanţa de judecată a Părţii Contractante pe teritoriul căreia a avut loc acţiunea sau o altă circumstanţă ce a servit drept temei pentru cererea de reparare a
prejudiciului. Partea vătămată poate înainta cererea şi în instanţa de judecată a Părţii
Contractante pe teritoriul căreia reclamantul are domiciliu.

Succesiunea
Articolul 41
Principiul egalităţii în drepturi
Cetăţenii uneia dintre Părţile Contractante sunt egali în drepturi cu cetăţenii
celeilalte Părţi Contractante ce locuiesc pe teritoriul ei cât priveşte capacitatea de a
întocmi sau anula un testament cu privire la bunurile care se află pe teritoriul altei
Părţi Contractante ori la drepturile ce urmează a fi realizate pe acel teritoriu, precum
şi în ce priveşte capacitatea de a dobândi prin moştenire astfel de bunuri şi drepturi.
Bunurile sau drepturile se transmit acestora în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii
proprii ai Părţii Contractante, care locuiesc pe teritoriul ei.
Articolul 42
Dreptul la succesiune
1. Dreptul la succesiune asupra bunurilor mobile este determinat de legislaţia
Părţii Contractante pe teritoriul căreia cel care lasă moştenirea avea ultimul domiciliu stabil.
2. Dreptul la succesiune asupra bunurilor imobile este determinat de legislaţia
Părţii Contractante pe al cărei teritoriu se află bunurile.
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Articolul 43
Succesiunea vacantă
Dacă, conform legislaţiei Părţilor Contractante, succesiunea trece în proprietatea
statului ca rămasă fară moştenitori (în baza moştenirii legale), bunurile mobile revin
statului al cărei cetăţean era cel care lasă moştenirea la data morţii sale, iar bunurile
imobile trec în proprietatea statului pe al cărui teritoriu se află aceste bunuri.
Articolul 44
Forma testamentului
Forma testamentului este stabilită de legislaţia Părţii Contractante al cărei cetăţean a fost testatorul la data întocmirii testamentului. Este suficientă, însă, şi respectarea legislaţiei Părţii Contractante pe al cărei teritoriu a fost întocmit testamentul.
Dispoziţia dată este valabilă şi pentru anularea testamentului.
Articolul 45
Competenţa în cauzele cu privire la succesiune
1. Procedura în cauzele cu privire la succesiunea bunurilor mobile, cu excepţia
cazurilor prevăzute de punctul 2 al prezentului articol, ţine de competenţa instituţiei
Parţii Contractante pe teritoriul căreia testatorul a avut ultimul domiciliu stabil.
2. Dacă toate bunurile mobile succesorale se află pe teritoriul Părţii Contractante
unde cel care lasă moştenirea nu a avut ultimul domiciliu stabil, la cererea moştenitorului sau refuzul legatarului, daca toţi moştenitorii sunt de acord, procedura în
cauză cu privire la succesiune este de competenţa instituţiilor acestei Părţi Contractante.
3. Procedura în cauzele succesorale privind bunurile imobile este de competenţa
instituţiilor Părţii Contractante pe al cărei teritoriu se afla bunurile.
4. Dispoziţiile prezentului articol se aplică în modul corespunzător şi pentru litigiile succesorale.
Articolul 46
Măsurile de ocrotire a bunurilor succesorale
1. Instituţiile unei Părţi Contractante pe al cărei teritoriu se află bunurile succesorale, lăsate de cetăţeanul altei Părţi Contractante, iau măsurile necesare de ocrotire
a acestor bunuri în conformitate cu legislaţia proprie.
2. Instituţiile responsabile pentru luarea măsurilor de ocrotire a succesiunii, după
moartea cetăţeanului altei Părţi Contractante, sunt obligate să informeze fără întârziere consulul acestei Părţi Contractante despre moartea celui care lasă moştenirea
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şi despre persoanele care şi-au declarat dreptul la succesiune, despre circumstanţele
cunoscute de ele în privinţa persoanelor care au dreptul la succesiune şi despre reşedinţa lor, despre existenţa testamentului, despre masa succesorală şi valoarea succesiunii, precum şi despre măsurile luate în vederea ocrotirii succesiunii.
3. Bunurile succesorale mobile şi actele celui decedat sunt transmise reprezentanţei diplomatice sau oficiului consular la cererea acestora.
Articolul 47
Reprezentanţa diplomatică sau oficiul consular al unei Părţi Contractante are
dreptul să reprezinte fără procură specială interesele succesorale ale cetăţenilor acestei Părţi în faţa organelor celeilalte Părţi Contractante, dacă aceşti cetăţeni, din cauza
lipsei sau din alte motive întemeiate, nu-şi pot apăra la timp drepturile şi interesele
lor şi nu şi-au desemnat un împuternicit.
Articolul 48
Dacă cetăţeanul unei Părţi Contractante a decedat în timpul călătoriei pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante unde nu a avut domiciliu stabil, bunurile care le-a
avut asupra sa, fără careva formalităţi, se pun la dispoziţia reprezentanţei diplomatice sau oficiului consular al Părţii Contractante al cărei cetăţean era cel care lasă
moştenirea.
Articolul 49
Transmiterea succesiunii
1. Dacă patrimoniul succesoral mobil sau suma bănească primită în urma vânzării bunurilor succesorale mobile sau imobile, după încheierea procedurii succesorale
urmează a fi transmisă moştenitorilor, domiciliul sau reşedinţa cărora se află pe teritoriul altei Părţi Contractante, patrimoniul succesoral sau suma bănească primită se
predă reprezentanţei diplomatice sau oficiului consular al acestei Părţi Contractante.
2. Instituţia competentă în cauzele cu privire la succesiune emite o dispoziţie
privind predarea patrimoniului succesoral reprezentanţei diplomatice sau oficiului
consular.
3. Acest patrimoniu poate fi transmis moştenitorilor, dacă:
a) toate pretenţiile creditorilor celui care lasă moştenirea, prezentate în termenul
stabilit de legislaţia Părţii Contractante pe al cărei teritoriu se află patrimoniul succesoral au fost achitate sau asigurate;
b) toate taxele legate de moştenire au fost plătite sau asigurate;
c) instituţiile competente au dat, dacă a fost necesar, aprobarea pentru scoaterea
patrimoniului succesoral.
d) transferarea sumelor de bani se efectuează în conformitate cu legislaţia în
vigoare pe teritoriul Părţilor Contractante.
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Articolul 50
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor în cauzele civile şi familiale, precum şi în
cauzele penale cât priveşte repararea prejudiciului.
Părţile Contractante recunosc şi execută reciproc hotărârile definitive ale instituţiilor judiciare, pronunţate în cauzele civile şi familiale, precum şi sentinţele în ceea
ce priveşte repararea prejudiciului cauzat de infracţiune.
Pe teritoriul Părţilor Contractante vor fi, de asemenea, recunoscute fără o procedură specială hotărârile organelor de curatelă, organelor de înregistrare a actelor
de stare civilă şi ale altor instituţii în cauzele civile şi familiale care nu necesită, în
virtutea caracterului lor, executare.
Articolul 51
Examinarea cererilor de încuviinţare a executării deciziilor
1. Examinarea cererilor de încuviinţare a executării deciziilor ţine de competenţa
instanţelor de judecată ale Părţii Contractante pe al cărei teritoriu urmează a avea loc
executarea.
2. Cererea de încuviinţare a executării se depune în instanţa de judecată care a
pronunţat decizia în cauza respectivă în prima instanţă. Cererea depusă în instanţa
de judecată, care a pronunţat decizia în cauza respectivă în prima instanţă, este transmisă la instanţa de judecată competentă să pronunţe hotărârea pe marginea cererii.
3. Rechizitele cererii sunt stabilite de legislaţia Părţii Contractante pe al cărei
teritoriu urmează să aibă loc executarea.
4. La cerere se va anexa traducerea certificată în limba Părţii Contractante solicitată.
Articolul 52
La cererea de încuviinţare a executării este necesar să fie anexate:
1. copia hotărârii legalizată de către instanţa de judecată, actul oficial privind
intrarea în vigoare a hotărârii, dacă aceasta nu rezultă din însăşi textul hotărârii,
precum şi o adeverinţă cu privire la executarea ei, dacă hotărârea a fost executată mai
înainte pe teritoriul Părţii Contractante;
2. actul prin care se va confirma că reclamatului care nu a participat la proces i
s-a înmânat la timp şi în forma cuvenită cel puţin o dată citaţia de chemare în instanţa de judecată;
3. traducerile certificate ale documentelor indicate în punctele 1 şi 2 ale prezentului articol.
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Articolul 53
Dacă instanţa de judecată, la încuviinţarea executării hotărârii, are unele îndoieli, ea poate cere persoanei care a intentat demersul privind executarea hotărârii
explicaţii, precum şi să audieze debitorul asupra esenţei demersului, iar în caz de
necesitate, poate cere explicaţii instanţei de judecată care a pronunţat hotărârea.
Articolul 54
Modul de executare a hotărârilor
Modul de executare a hotărârilor este reglementat de legislaţia Părţii Contractante pe al cărei teritoriu urmează să aibă loc executarea.
Articolul 55
Cheltuielile de judecată
Cât priveşte cheltuielile de judecată legate de executare, se aplică legislaţia Părţii
Contractante pe al cărei teritoriu urmează să aibă loc executarea hotărârii.
Articolul 56
Refuzul recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti
Recunoaşterea hotărârii judecătoreşti sau încuviinţarea executării poate fi refuzată:
1. dacă persoana care a depus demersul sau reclamatul în cauză nu a participat
la proces, din motiv că lui sau reprezentantului lui nu i-a fost înmânată la timp şi în
forma cuvenită citaţia de chemare în instanţa de judecată;
2. dacă în acelaşi litigiu, dintre aceleaşi părţi pe teritoriul Părţii Contractante
unde urmează a fi recunoscută şi executată o hotărâre, s-a pronunţat în prealabil o
hotărâre definitivă sau a fost intentată anterior de către instanţa acestei Părţi Contractante o procedură în cauza dată;
3. dacă, conform dispoziţiilor prezentului Tratat, iar în cazurile neprevăzute de
prezentul Tratat, conform legislaţiei Părţii Contractante pe al cărei teritoriu urmează să se recunoască şi să se execute hotărârea, cauza este de competenţa exclusivă a
instituţiilor proprii.
Articolul 57
Tranzacţiile de împăcare
Dispoziţiile articolelor 50-56 ale prezentului Tratat referitoare la hotărârile judecătoreşti se vor aplica şi asupra tranzacţiilor de împăcare aprobate de instanţa de
judecată.
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Articolul 58
Scoaterea bunurilor şi transferul sumelor băneşti
Dispoziţiile prezentului Tratat cu privire la executarea hotărârilor nu aduc atingere legislaţiilor Părţilor Contractante privind transferul sumelor de bani şi scoaterea obiectelor dobândite ca rezultat al executării.

Partea a treia
Asistenţa juridică în cauzele penale
Articolul 59
Obligaţia efectuării urmăririi penale
1. Fiecare Parte Contractantă se obligă, la cererea celeilalte Părţi Contractante, să
efectueze urmărirea penală împotriva cetăţenilor săi, care au domiciliu permanent
pe teritoriul ei, suspectaţi în comiterea infracţiunilor pe teritoriul Părţii Contractante solicitante.
2. Părţile Contractante pot înainta cereri privind efectuarea urmăririi penale, de
asemenea, în legătură cu astfel de încălcări de drept, care în conformitate cu legislaţia
Părţii Contractante solicitante sunt prevăzute ca infracţiuni, iar în conformitate cu
legislaţia Părţii Contractante solicitate – doar delicte.
3. În cazurile indicate în punctele 1 şi 2, instituţiile competente respective ale
Părţii Contractante solicitate aplică legislaţia statului lor.
4. Cererea de reparare a prejudiciului cauzat de acţiunile supuse urmăririi penale, de asemenea se execută în cadrul urmăririi penale.
Articolul 60
Efectuarea urmăririi penale în privinţa infracţiunilor
militare şi infracţiunilor contra umanităţii
În cauzele cu privire la infracţiunile militare şi infracţiunile contra umanităţii
punctul 1 al articolului 59 se aplică chiar şi atunci când ele au fost comise în afara
teritoriului Părţii Contractante solicitante.
Articolul 61
Cererea cu privire la efectuarea urmăririi penale
1. Cererea cu privire la efectuarea urmăririi penale urmează a fi formulată în
scris şi să cuprindă:
a) denumirea instituţiei de justiţie solicitante;
b) denumirea instituţiei de justiţie solicitate;
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c) numele şi prenumele persoanei suspectate, cetăţenia acesteia, precum şi alte
date despre persoană;
d) descrierea şi calificarea juridică a faptei săvârşite în legătură cu care este formulată cererea de efectuare a urmăririi penale.
2. La cerere se anexează:
a) conţinutul dispoziţiilor penale, iar în caz de necesitate – şi al altor dispoziţii
ale Părţii solicitante, însemnate pentru urmărirea penală;
b) materialele cauzei sau copiile lor legalizate, precum şi alte probe;
c) în măsura posibilităţilor, descrierea exteriorului persoanei suspectate, fotografia ei şi amprentele digitale;
d) cererea privind repararea prejudiciului material, precum şi, în măsura posibilităţilor, datele privind caracterul şi volumul prejudiciului;
e) cererile părţilor vătămate privind urmărirea, dacă aceasta cere legislaţia Părţii
solicitate.
Articolul 62
Comunicarea rezultatelor urmăririi penale
Partea Contractantă solicitată comunică în baza cererii Părţii Contractante solicitante despre hotărârea definitivă privitor la încetarea cercetării pe cauză. Conform
cererii Părţii Contractante solicitante, ei i se expediază copia acestei hotărâri.
Articolul 63
Consecinţele efectuării urmăririi penale
1. Din momentul intentării dosarului penal de către Partea Contractantă solicitată, Partea Contractantă solicitantă nu poate atrage bănuitul sau învinuitul la răspundere pentru fapta în privinţa căreia a fost solicitată efectuarea urmăririi penale.
2. Dacă Partea Contractantă solicitată, după exprimarea acceptului de efectuare
a urmăririi penale, nu întreprinde măsuri de executare a cererii Părţii Contractante
solicitante sau va refuza executarea, dreptul de efectuare a urmăririi penale va trece
Părţii Contractante solicitante. În acest caz, Partea Contractantă solicitată va restitui
materialele urmăririi penale şi probele.

Extrădarea în scopul urmăririi sau executării pedepsei
Articolul 64
Extrădarea persoanelor
1. Părţile Contractante se obligă să-şi extrădeze reciproc, la cerere, în conformitate cu prevederile prezentului Tratat, persoanele aflate pe teritoriile lor în vederea
urmăririi penale sau executării pedepsei.
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2. Extrădarea în vederea efectuării urmăririi penale se înfăptuieşte numai pentru astfel de infracţiuni pentru săvârşirea cărora, conform legislaţiei ambelor Părţi
Contractante, este prevăzută pedeapsa limită, maximă a căreia depăşeşte un an de
privaţiune de libertate sau o pedeapsă mai aspră.
3. Extrădarea în vederea executării pedepsei se înfăptuieşte doar în cazul comiterii acţiunilor care sunt prevăzute ca infracţiuni în conformitate cu legislaţia ambelor
Părţi Contractante şi dacă persoana în privinţa căreia a fost înaintată o cerere a fost
condamnată la privaţiune de libertate pe un termen nu mai mic de 6 luni sau i-a fost
aplicată o pedeapsă mai aspră.
Articolul 65
Refuzul extrădării
1. Extrădarea nu se admite, dacă:
a) persoana, nominalizată în cererea de extrădare, este cetăţean al Părţii Contractante solicitate sau are dreptul de azil în acest stat;
b) infracţiunea a fost comisă pe teritoriul Părţii Contractante solicitate;
c) în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante solicitate, urmărirea penală
nu poate fi pornită sau sentinţa nu poate fi executată, ca urmare a expirării
termenului de prescripţie sau pentru alt temei legal;
d) pe teritoriul Părţii Contractante solicitate faţă de persoana extrădarea căreia
se solicită se efectuează urmărirea penală în privinţa aceleiaşi acţiuni sau s-a
pronunţat sentinţa definitivă, sau dacă procedura pe cauză a fost încetată pe
baze legale;
e) cercetarea penală începe doar la cererea personală a victimei;
f) infracţiunea poartă un caracter politic;
g) infracţiunea constă exclusiv în încălcarea obligaţiunilor militare;
h) va duce la încălcarea ordinii publice sau prevederilor de bază ale legislaţiei.
2. În caz de refuz de extrădare, Partea Contractantă solicitată va comunica Părţii
Contractante solicitante temeiurile refuzului.
Articolul 66
Limitele privind pedeapsa capitală
Dacă pentru o acţiune este prevăzută pedeapsa capitală în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante solicitante, însă nu este prevăzută o astfel de pedeapsă de legislaţia Părţii Contractante solicitate, este interzisă stabilirea sau executarea pedepsei
capitale pe teritoriul Părţii Contractante solicitante.
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Articolul 67
Cererea de extrădare
1. Cererea de extrădare urmează a fi întocmită în scris şi să conţină:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) denumirea instituţiei solicitate;
c) numele şi prenumele persoanei care se cere să fie extrădată, datele privind
cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa şi alte date despre persoana în cauză, precum şi,
în măsura posibilităţilor, descrierea exteriorului, fotografia şi amprentele ei digitale;
d) datele disponibile privind prejudiciul material cauzat.
2. La cererea de extrădare pentru atragerea la răspundere penală se anexează copia legalizată a hotărârii privind punerea sub arest, cu descrierea faptei, care conţine
semnele infracţiunii, precum şi textul normei de drept care conţine semnele infracţiunii săvârşită de către persoana în privinţa căreia este înaintată cererea de extrădare.
3. La cererea de extrădare pentru executarea sentinţei se anexează copia certificată a sentinţei definitive, precum şi textul legii penale în baza căruia persoana a
fost condamnată. Dacă condamnatul şi-a executat parţial pedeapsa, este necesar de
comunicat datele privind partea pedepsei executate.
Articolul 68
Completarea cererii privitor la extrădare
Dacă cererea de extrădare nu conţine toate datele necesare, pentru luarea hotărârii privind extrădarea, Partea Contractantă solicitată poate cere completarea lor,
stabilind în acest scop un termen de până la o lună. Partea Contractantă solicitată
poate să prelungească acest termen din motive întemeiate.
Articolul 69
Arestarea în vederea extrădării
1. După primirea cererii de extrădare, Partea Contractantă solicitată va lua neîntârziat măsuri privind arestarea persoanei în privinţa căreia este depusă cererea
de extrădare, cu excepţia cazurilor când sunt probe suficiente ca, în conformitate cu
prezentul Tratat, extrădarea nu poate avea loc.
2. Arestarea de asemenea poate fi efectuată până la primirea cererii de extrădare,
dacă Partea Contractantă solicitantă se va adresa cu o asemenea cerere referindu-se
la hotărârea de arestare sau la sentinţă care este temeiul cererii de extrădare. O asemenea adresare scrisă poate fi transmisă prin fax, telegramă sau prin alte mijloace,
care exclud orice îndoieli.
3. Despre arestare sau motivele refuzării în aceasta, efectuate în conformitate cu
punctele 1 şi 2, cealaltă Parte Contractantă va fi înştiinţată imediat.
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Articolul 70
Eliberarea persoanei arestate
1. Partea Contractantă solicitată poate elibera persoana deţinută sub arest conform punctului 1 al articolului 69, dacă informaţiile suplimentar solicitate de această
Parte Contractantă nu au fost expediate în termenele indicate în art.68.
2. Persoana arestată în conformitate cu punctul 2 al articolului 69 urmează a fi
eliberată, dacă în timp de o lună de la data primirii cererii de arestare de la cealaltă
Parte Contractantă nu va fi primită cererea de extrădare.
Articolul 71
Amânarea extrădării
1. Dacă persoana în privinţa căreia este depusă cererea de extrădare este trasă la
răspundere penală sau execută pe teritoriul Părţii Contractante solicitate pedeapsa
pentru o altă infracţiune, extrădarea poate fi amânată până la terminarea urmăririi
în cauza penală, ispăşirii pedepsei sau eliberării în baza oricărui alt temei legal.
2. Extrădarea persoanei poate fi suspendată din motivul unei boli grave până la
înlăturarea acestor piedici.
Articolul 72
Extrădarea pe un termen
1. Dacă amânarea extrădării, prevăzută de articolul 71, poate să atragă după sine
expirarea termenului de prescripţie în cauza penală sau poate crea dificultăţi serioase pentru cercetarea infracţiunii săvârşită de persoana în cauză, în baza unei cereri
întemeiate a Părţii Contractante, poate fi înfăptuită extrădarea temporară.
2. Persoana extrădată temporar va fi înapoiată neîntârziat după finisarea efectuării acţiunilor procesuale pentru care a fost extrădată, dar nu mai târziu de trei luni
de la data extrădării temporare.
Articolul 73
Colizia cererilor de extrădare
Dacă cererile privind extrădarea aceleiaşi persoane sunt depuse de mai multe
state, Partea Contractantă solicitată soluţionează care cerere urmează a fi satisfăcută.
În cazul emiterii unei asemenea hotărâri, se iau în consideraţie toate circumstanţele, în particular, cetăţenia persoanei în cauză şi caracterul infracţiunii.
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Articolul 74
Efectuarea extrădării
1. Partea Contractantă solicitată comunică Părţii Contractante solicitante despre
hotărârea sa privind extrădarea, iar în cazul satisfacerii cererii, despre locul şi data
extrădării.
2. Dacă Partea Contractantă solicitantă în timp de 15 zile de la data stabilită pentru extrădare nu va primi persoana supusă extrădării şi nu comunică celeilalte Părţi
Contractante motivul acesteia, persoana supusă extrădării trebuie să fie eliberată de
sub arest. La solicitarea Părţii Contractante solicitante, perioada indicată poate fi
prelungită, dar nu mai mult de 15 zile.
Articolul 75
Limitele urmăririi penale a persoanei extrădate
1. Fără acordul Părţii Contractante solicitate, persoana extrădată nu poate fi atrasă la răspundere penală, supusă pedepsei sau extrădată unui stat terţ pentru o altă
infracţiune decât cea care a constituit temei pentru extrădare.
2. Nu se cere consimţământul Părţii Contractante, dacă:
a) persoana extrădată n-a părăsit teritoriul Părţii Contractante solicitante în decurs de 30 zile după sfârşitul urmăririi penale, executării pedepsei sau eliberării în baza oricăror temeiuri legale. În acest termen nu se include perioada
în decursul căreia persoana extrădată n-a putut să părăsească teritoriul Părţii
Contractante solicitante din circumstanţe independente de ea;
b) persoana extrădată s-a întors benevol pe teritoriul Părţii Contractante solicitante după ce a părăsit-o.
Articolul 76
Extrădarea repetată
Dacă persoana extrădată se va eschiva de la urmărirea penală sau de la executarea pedepsei şi se va întoarce pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, ea urmează
a fi extrădată din nou la cererea Părţii Contractante solicitante, fără prezentarea suplimentară a documentelor indicate în articolul 67.
Articolul 77
Informaţii privind rezultatele urmăririi penale
Partea Contractantă solicitantă comunică imediat Părţii Contractante solicitate despre rezultatele urmăririi penale privind persoana extrădată. La cererea Părţii
Contractante solicitante, ei i se expediază copia sentinţei definitive pe cauză.
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Articolul 78
Cheltuielile legate de extrădare
Cheltuielile legate de extrădare le suportă Partea Contractantă pe teritoriul căreia ele au fost făcute.
Articolul 79
Tranzitarea
1. Părţile Contractante pot permite tranzitarea pe teritoriul său a persoanelor extrădate statelor terţe. Partea Contractantă solicitată poate refuza acordarea propriului teritoriu pentru tranzitarea persoanelor extrădate, dacă a fost încălcată procedura
extrădării persoanelor, stabilită prin prevederile prezentului Tratat.
2. Cererea de tranzit se formulează şi se examinează în acelaşi mod ca şi cererea
de extrădare.
3. Partea Contractantă solicitată efectuează transportarea de tranzit, utilizând
modalitatea cea mai potrivită ei.
4. Pentru efectuarea tranzitării pe calea aeriană, fără aterizare intermediară, obţinerea autorizaţiei de tranzit nu este necesară.
5. Cheltuielile de tranzitare le suportă Partea Contractantă solicitantă.
Dispoziţii speciale privind asistenţa juridică în materie penală
Articolul 80
Transmiterea de obiecte
1. Obiectele dobândite de persoana ce a săvârşit infracţiunea în urma acestei
infracţiuni sau obiectele primite în schimbul lor, precum şi alte obiecte ce servesc
drept probe în cauza penală se transmit Părţii Contractante solicitante, la cerere,
dacă aceasta este necesar pentru cercetarea cauzei care se efectuează pe teritoriul
Părţii Contractante solicitante.
2. Partea Contractantă solicitată poate amâna temporar transmiterea obiectelor,
dacă acestea sunt necesare pentru cercetarea unei alte cauze penale până la terminarea acestei urmăriri sau le poate transmite temporar Părţii Contractante solicitante
pentru un anumit termen.
3. Drepturile terţelor persoane asupra obiectelor transmise altei Parţi Contractante solicitante rămân inviolabile. După terminarea urmăririi, aceste obiecte urmează a fi restituite Părţii Contractante ce le-a transmis sau cu acordul acestei Părţi
vor fi transmise nemijlocit persoanelor titulare ale acestor drepturi.
4. La transmiterea obiectelor conform prezentului articol, nu se aplică restricţiile
privind importul şi exportul obiectelor şi valutei.
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Articolul 81
Prezenţa reprezentanţilor instituţiei solicitante
Reprezentanţii instituţiei solicitante pot asista la efectuarea acţiunilor vizând
acordarea asistenţei juridice pe teritoriul Părţii solicitate. Acordul la asistarea lor
se dă: din partea Republicii Moldova – de Ministerul Justiţiei sau de Procuratura
Generală a Republicii Moldova, iar din partea Republicii Azerbaidjan – de Ministerul
Justiţiei sau de Procuratura Generală a Republicii Azerbaidjan.
Articolul 82
Informaţii privind condamnarea
1. Părţile Contractante comunică reciproc despre sentinţele definitive pronunţate în instanţele judecătoreşti ale unei Părţi Contractante privind cetăţenii celeilalte
Părţi Contractante.
2. Părţile Contractante comunică reciproc în baza unei cereri întemeiate informaţii despre sentinţele definitive, pronunţate de instanţele judecătoreşti ale unei
Părţi Contractante privind persoanele ce nu sunt cetăţeni ai Părţii Contractante solicitante.
3. Părţile Contractante transmit reciproc, în baza unei cereri, amprentele digitale
ale persoanelor indicate în punctele 1, 2.
Articolul 83
Informaţii din cazierul judiciar
Părţile Contractante transmit reciproc, în baza unei cereri, informaţii din cazierul judiciar privind persoanele altei Părţi Contractante, precum şi alte informaţii ce
urmează a fi introduse în cazierul judiciar.

Executarea hotărârilor în cauzele penale
Articolul 84
Deciziile
În sensul prezentului capitol, următoarele noţiuni semnifică:
„Statul pronunţării sentinţei” — Statul în care a fost pronunţată hotărârea judecătorească, care conţine sancţiuni ce urmează a fi executate;
„Statul executării sentinţei” — Statul care a preluat sau care trebuie să preia executarea pedepsei privative de libertate.
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Articolul 85
Dispoziţii generale
1. Părţile Contractante se obligă reciproc, privitor la cereri, în conformitate cu
dispoziţiile prezentului Tratat, să preia executarea hotărârilor definitive, pronunţate
de instanţele judecătoreşti ale uneia din Părţile Contractante privitor la cetăţenii altei
Părţi Contractante, vizând pedepsirea la privaţiune de libertate.
2. Cererile prevăzute în punctul 1 le pot înainta atât organele centrale ale Statului
care a pronunţat sentinţa, cât şi organele Statului executării sentinţei.
Articolul 86
Dreptul condamnatului
Condamnatul, reprezentantul lui legitim, avocatul, unul dintre soţi, rudele în linie dreaptă, fraţii sau surorile pot înainta în faţa organelor centrale de justiţie ale
fiecăreia dintre Părţile Contractante întrebarea privitor la executarea acţiunilor
prevăzute în articolul 88. Fiecare condamnat faţă de care pot fi aplicate dispoziţiile
acestui capitol al Tratatului va fi informat de Statul pronunţării sentinţei privitor la
dispoziţiile de bază din acest capitol.
Articolul 87
Premisele transmiterii executării hotărârii
1. Transmiterea executării hotărârii poate avea loc numai în cazul în care acţiunea care constituie motivul adoptării hotărârii este determinată drept infracţiune şi
în baza legislaţiei Statului unde se execută sentinţa sau ar fi o crimă, dacă o astfel de
faptă ar fi fost comisă pe teritoriul Statului unde se execută sentinţa.
2. În caz de infracţiune financiară, refuzul de a prelua spre executare hotărârea
nu poate avea loc numai din cauza că legislaţia Statului executării sentinţei nu conţine norme asupra impozitelor, încasărilor, taxelor, monopolului, a circulaţiei valutare,
a comerţului extern sau reglementarea modului de circulaţie a mărfurilor de acelaşi
tip, fiind prevăzute de legislaţia Statului pronunţării sentinţei.
3. Transmiterea executării hotărârii poate avea loc numai cu consimţământul
condamnatului. Dacă condamnatul nu e capabil de a-şi exprima consimţământul,
care ar avea putere juridică, el poate fi expus de reprezentantul său legal.
Articolul 88
Refuzul de a prelua executarea hotărârii
1. Transmiterea executării hotărârii nu se efectuează, dacă:
a) fapta, care serveşte ca bază pentru adoptarea hotărârii, constituie o infracţiune politică;
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b) fapta, care serveşte ca bază pentru adoptarea hotărârii, se constituie exclusiv
din încălcarea obligaţiunilor militare;
c) a expirat termenul de prescripţie al executării pedepsei în conformitate cu
legislaţia uneia din Părţile Contractante;
d) hotărârea a fost adoptată de o instanţă de judecată specială;
e) hotărârea a fost adoptată în lipsa condamnatului;
f) condamnatul a fost condamnat conform legii sau achitat pentru una şi aceeaşi
faptă în Statul executării sentinţei;
g) după aprecierea Părţii Contractante solicitante, aceasta ar încălca ordinea ei
publică sau principiile legislaţiei.
2. Transmiterea executării hotărârii nu se efectuează, de asemenea, dacă condamnatul a fost lipsit de libertate în Statul pronunţării sentinţei şi la ziua primirii
cererii avea să se afle în locurile de privaţiune de libertate nu mai mult de 4 luni. La
toate acestea se ţine cont de toate pedepsele cu privaţiune de libertate sau o parte din
ele, care au rămas până la executare.
Articolul 89
Examinarea cererii
Partea Contractantă solicitantă, după posibilitate, în termene reduse, aduce la
cunoştinţa Părţii Contractante solicitate în ce măsură a fost satisfăcută cererea cu
privire la transmiterea executării hotărârii. Refuzul complet sau parţial urmează să
fie argumentat.
Articolul 90
Executarea hotărârilor
1. Dacă se va prelua executarea hotărârii, instanţele judecătoreşti ale Statului executării hotărârii determină, în conformitate cu legislaţia sa, pedeapsa în formă de
privaţiune de libertate necesară executării, ţinându-se cont, în cea mai mare măsură
de pedeapsa în formă de privaţiune de libertate stabilită în Statul pronunţării sentinţei.
2. La efectuarea executării hotărârii nu se admite agravarea situaţiei de drept a
condamnatului faţă de starea lui în Statul pronunţării sentinţei.
3. Executarea sentinţei, inclusiv eliberarea condiţionată, se efectuează în conformitate cu legislaţia Statului executării sentinţei. Faţă de condamnat pot fi aplicate
doar acele dispoziţii ale legislaţiei Statului pronunţării sentinţei care ar putea uşura
starea lui referitor la eliberarea condiţionată.
4. Durata termenului privativ de libertate executat în Statul pronunţării sentinţei
se include în durata termenului de executare a pedepsei privative de libertate în Statul executării sentinţei.
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Articolul 91
Executarea parţială a hotărârilor
Dacă a avut loc condamnarea mai mult decât pentru o infracţiune, iar transmiterea executării hotărârii se referă numai la pedeapsa în formă de privaţiune de
libertate referitor la unele din aceste infracţiuni, instanţa judecătorească a Statului
executării hotărârii determină în momentul examinării, care sunt prevăzute în articolul 91, pedeapsa în formă de privaţiune de libertate sau ce ar asigura măsura care
trebuie sa fie executată faţă de aceste infracţiuni.
Articolul 92
Consecinţele transmiterii executării
1. După transmiterea executării sentinţei, Statul pronunţării sentinţei pierde
dreptul imixtiunii în acţiunile Statului executării sentinţei privind asigurarea executării de către condamnat a pedepsei privative de libertate.
2. Statul executării sentinţei este obligat să anunţe imediat Statul pronunţării
sentinţei despre eschivarea condamnatului de la executarea duratei neispăşite a pedepsei privative de liberate, cât şi despre părăsirea de către condamnat a teritoriului
Statului executării sentinţei.
Articolul 93
Graţierea şi amnistia
1. Condamnatul poate fi graţiat în Statul executării sentinţei.
Statul pronunţării sentinţei poate expedia Statului executării sentinţei o adresare
de graţiere. Aceasta nu încalcă drepturile Statului pronunţării sentinţei asupra graţierii, care va fi valabilă pe teritoriul său.
2. Statul executării sentinţei aplică fată de condamnat amnistia, act care se emite
atât în Statul executării sentinţei, cât şi în Statul pronunţării sentinţei.
Articolul 94
Anularea sau modificarea hotărârilor
Anularea sau modificarea hotărârii adoptată până la executare ţine de competenţa exclusivă a Statului pronunţării sentinţei.
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Articolul 95
Comunicări
1. Părţile Contractante, la cerere, de comun acord, în urma demersurilor, comunică reciproc în termene reduse despre toate circumstanţele care pot influenţa
asupra executării hotărârii.
2. Statul pronunţării sentinţei comunică Statului executării sentinţei în particular
despre amnistie, precum şi despre anularea sau modificarea hotărârii primită până
la executare.
3. Statul executării sentinţei comunică Statului pronunţării sentinţei despre executarea hotărârii.
Articolul 96
Transmiterea
1. Dacă condamnatul se află pe teritoriul Statului pronunţării sentinţei, acest Stat,
la cerere, în timpul apropiat întreprinde toate măsurile necesare pentru transmiterea
condamnatului organelor Statului executării sentinţei.
2. Statul pronunţării sentinţei şi Statul executării sentinţei se înţeleg asupra timpului şi locului transmiterii condamnatului organelor Statului executării sentinţei,
iar în caz de necesitate – organelor Statelor de tranzit.
3. Persoanele ce însoţesc condamnatul ale uneia din Părţile Contractante responsabile de a transporta condamnatul pe calea aerului pe teritoriul altei Părţi Contractante sau să-l ia de pe acest teritoriu sunt în drept să întreprindă pe teritoriul altei
Părţi Contractante măsurile necesare în scopul curmării evadării condamnatului
până la momentul transmiterii sau primirii.
4. Statul pronunţării sentinţei poate, după transmiterea executării hotărârii de
către Statul executării sentinţei, să prelungească transmiterea condamnatului în
scopul efectuării urmăririi penale în legătură cu altă crimă sau în scopul executării
pedepsei în formă de privaţiune de libertate determinată de către instanţelor judecătoreşti pentru altă infracţiune.
Articolul 97
Restrângerea urmăririi condamnatului
1. Dacă condamnatul a fost transmis în conformitate cu prezentul Tratat din Statul pronunţării sentinţei în Statul executării sentinţei, el nu poate fi supus urmăririi
penale, condamnat sau în orice alt mod limitat în libertate în legătură cu infracţiunea săvârşită înainte de a fi transmis şi care nu are o referinţă la consimţământul de
transmitere a executării.
2. Restrângerile indicate în punctul 1 nu se aplica, dacă:
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a) statul pronunţării sentinţei îşi dă consimţământul la pornirea urmăririi penale, executarea pedepsei;
b) condamnatul, care a fost transmis, a rămas în Statul executării sentinţei mai
mult de 30 de zile după eliberarea lui deplină, în pofida faptului că avea dreptul şi posibilitatea să părăsească teritoriul acestui Stat sau dacă, după ce a
părăsit Statul, s-a reîntors benevol.
Articolul 98
Anexele
1. Cererile prevăzute în acest capitol se alcătuiesc în scris.
2. La cererea Statului pronunţării sentinţei se anexează:
a) originalul sau copia hotărârii autentificată, care confirmă împuternicirea şi
necesitatea executării;
b) textul normelor de drept aplicate, precum şi normele referitor la eliberarea
condiţionată;
c) după posibilitate, datele depline despre condamnat, cetăţenia lui, precum şi
domiciliul sau reşedinţa;
d) certificatul despre perioada privaţiunii de libertate;
e) procesul-verbal, întocmit cu participarea condamnatului, cu indicaţia consimţământului lui la transmiterea executării pedepsei în formă de privaţiune
de libertate;
f) alte documente care pot avea importanţă la adoptarea hotărârii asupra cererii;
g) traducerea în limba altei Părţi Contractante a cererii şi a documentelor indicate în acest punct.
3. La cererea Statului executării sentinţei se anexează informaţia şi materialele
indicate în subpunctele 3, 6 şi 7 ale punctului 2, precum şi scrisoarea ce conţine consimţământul condamnatului.
4. În cazul satisfacerii cererii prevăzute în punctul 3, Statul executării sentinţei
anexează la consimţământul său documentele indicate în subpunctele 1, 2 şi 4 ale
punctului 2.
Articolul 99
Adiţional la cerere
Dacă Partea Contractantă solicitantă consideră datele şi documentele care i-au
fost ei adresate ca fiind insuficiente, ea solicită documente suplimentare. Pentru obţinerea acestora Partea Contractantă solicitantă poate numi un termen corespunzător,
acest termen poate fi prelungit în baza unei cereri argumentate. Când lipseşte materialul suplimentar, cererea se examinează şi hotărârea se adoptă în baza datelor şi a
documentelor existente.
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Partea a patra
Dispoziţii finale
Articolul 100
Corelaţia cu alte tratate
Prevederile prezentului Tratat nu contravin angajamentelor care reies din alte
Tratate internaţionale încheiate de una sau ambele Părţi Contractante.
Articolul 101
Interpretarea Tratatului
Divergenţele apărute la interpretarea şi aplicarea prezentului Tratat vor fi soluţionate de instituţiile menţionate în articolul 4 prin negocieri şi consultări sau prin
canale diplomatice.
Articolul 102
Intrarea în vigoare a Tratatului
1. Prezentul Tratat urmează a fi supus ratificării şi va intra în vigoare în a 30-a zi
din data schimbului instrumentelor de ratificare între Părţile Contractante.
2. Prezentul Tratat se încheie pentru un termen nelimitat. Fiecare Parte Contractantă poate denunţa prezentul Tratat. Tratatul va fi considerat denunţat la expirarea
a 60 de zile din data primirii notei respective de către cealaltă Parte Contractantă.
Întocmit la Baku la 26 octombrie 2004, în două exemplare originale, fiecare în
limbile moldovenească, azeră şi rusă, toate textele având aceeaşi valoare juridică. În
cazul apariţiei unor divergenţe la interpretarea prevederilor prezentului Tratat, textul în limba rusă va fi de referinţă.
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49. ACORD DE COOPERARE ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI
EUROJUST
Semnat la: Haga, 10 iunie 2014.
Ratificat prin: Legea RM nr.113 din 28.04.2015.
În vigoare pentru RM: din 21 octombrie 2016.
Republica Moldova şi Eurojust (denumite în continuare „Рărţi”),
Ţinând cont de Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 privind înfiinţarea
Eurojust în vederea întăririi luptei împotriva formelor grave ale criminalităţii, cum
a fost modificată prin Decizia Consiliului 2009/426/JHA din 16 decembrie 2008
despre fortificarea Eurojust (denumită în continuare „Decizia Eurojust”), în special
art.26a din aceasta;
Luând în consideraţie opinia Organului Comun de Supraveghere, cum prevede
art.23 din Decizia Eurojust din 14 noiembrie 2013;
Luând în considerare atât interesele Republicii Moldova, cât şi ale Eurojust pentru dezvoltarea unei cooperări dinamice şi strânse pentru a face faţă provocărilor
actuale şi viitoare ale formelor grave ale criminalităţii, în special crima organizată şi
terorismul;
Având în vedere dorinţa îmbunătăţirii cooperării judiciare între Republica Moldova şi Eurojust pentru facilitarea coordonării investigaţiilor şi urmăririi penale a
faptelor care implică teritoriul Republicii Moldova şi cel al unuia sau ale mai multor
State Membre ale Uniunii Europene;
Ţinând cont că Republica Moldova a ratificat Convenţia Consiliului Europei
nr.108 pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor
cu caracter personal, adoptata la 28 ianuarie 1981, şi Protocolul adiţional la aceasta,
care joaca un rol fundamental în sistemul de protecţie a datelor din cadrul Eurojust;
Luând în considerare nivelul înalt de protecţie a datelor cu caracter personal
din Uniunea Europeana, în special prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Decizia Eurojust, Regulile de Procedură ale Eurojust privind Protecţia
Datelor şi alte reglementari aplicabile;
Respectând drepturile fundamentale şi principiile Convenţiei europene privind
protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale din 4 noiembrie 1950, reflectate şi în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
Au convenit următoarele:
Articolul 1
Definiţii
În scopul prezentului acord:
a) „Statele Membre” înseamnă Statele Membre ale Uniunii Europene;
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b) „Colegiul” înseamnă Colegiul Eurojust, aşa cum este prevăzut în art.10 al Deciziei Eurojust;
c) „Membrul Naţional” este membrul naţional detaşat la Eurojust de fiecare stat
membru al Uniunii Europene, cum este prevăzut în art.2(1) al Deciziei Eurojust;
d) „Adjunct” este persoana care poate activa în numele sau îl poate substitui pe
membrul Naţional, cum este prevăzut în art.2 al.2 şi 2 al.5 al Deciziei Eurojust;
e) „Asistent” este persoana care îl poate asista pe membrul naţional, cum este
prevăzut în art.2 al.2 al Deciziei Eurojust şi, respectiv, art.5 din prezentul Acord;
f) „Procuror de legătură la Eurojust” este persoana care, conform legislaţiei
naţionale a Republicii Moldova, are statut de procuror;
g) „Director administrativ” este Directorul administrativ, cum este prevăzut in
art.29 al Deciziei Eurojust;
h) „Personalul Eurojust” este personalul la care se face referire în art.30 al Deciziei Eurojust;
i) „Regulile de procedură ale Eurojust privind protecţia datelor” sunt regulile de
procedură pentru prelucrarea şi protecţia datelor personale, aprobate de Consiliul
Uniunii Europene la 24 februarie 2005;
j) „Datele personale” sunt orice informaţie cu privire la о persoană fizica identificată sau identificabilă (denumită în continuare „subiect”). О persoană identificabilă
este una care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referirea la un
număr de identificare sau la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice,
psihologice, mentale, economice, culturale sau sociale;
k) „Prelucrarea de date personale” este orice operaţie sau set de operaţii care sunt
desfăşurate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau nu, prin
dosare manual structurate precum strângerea, înregistrarea, organizarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, folosirea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau a face accesibile înşiruiri sau combinaţii de coduri, codarea,
ştergerea sau distrugerea.
Articolul 2
Scopul Acordului
Scopul prezentului Acord este întărirea cooperării între Republica Moldova şi Eurojust în combaterea infracţiunilor grave, în special crima organizată şi terorismul.
Articolul 3
Domenii de cooperare
1. Republica Moldova şi Eurojust cooperează în domeniile de activitate prevăzute în articolele 6, 7 şi 27b ale Deciziei Eurojust şi luând în consideraţie puterile
acordate Membrilor naţionali, în conformitate cu art.9a-9f ale Deciziei Eurojust în
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cadrul competenţelor Eurojust, după cum e prevăzut în art.4 al Deciziei Eurojust.
Genocidul, crimele contra umanităţii şi crimele de război se exclud din domeniul de
aplicare al Acordului dat.
2. În cazul în care mandatul Eurojust este modificat pentru a acoperi domenii
de activitate şi/sau competenţe în plus faţă de cele stabilite la alineatul 1, Eurojust
poate, de la data la care schimbarea mandatului Eurojust intră în vigoare, să trimită
Republicii Moldova, în scris, o propunere de extindere a domeniului de aplicare a
prezentului Acord, pentru a include noul mandat. Prezentul Acord se aplică în raport cu noul mandat ca de la data la care Eurojust primeşte în scris acceptarea de
către Republica Moldova, în conformitate cu procedurile sale interne.
Articolul 4
Competenţa de executare a Acordului
1. Autoritatea Competentă din Republica Moldova pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului Acord este Procuratura Republicii Moldova.
2. În cadrul Eurojust şi în conformitate cu articolele 6 şi 7 din Decizia Eurojust,
Membrii naţionali în cauză şi Colegiul sunt competenţi pentru executarea prezentului Acord.
Articolul 5
Procurorul de legătură la Eurojust
1. În vederea facilitării cooperării stabilite de prezentul Acord şi în conformitate
cu prevederile art.26a al.2 al Deciziei Eurojust, Republica Moldova poate detaşa un
procuror de legătura la Eurojust.
2. Mandatul şi durata detaşării sunt determinate de către Republica Moldova.
3. Procurorul de legătură poate fi asistat de către o persoană. Când este necesar,
asistentul îl poate înlocui.
4. Republica Moldova informează Eurojust asupra naturii şi duratei competenţelor judiciare ale procurorului de legătură pe teritoriul naţional, în vederea îndeplinirii sarcinilor sale în conformitate cu scopul prezentului Acord. Republica Moldova
stabileşte competenţele procurorului de legătură în desfăşurarea activităţii în contact
cu autorităţile străine.
5. Procurorul de legătură are acces la informaţiile conţinute în cazierul judiciar
sau în orice alt registru al Republicii Moldova, în acelaşi fel ca şi în cazul competenţelor prevăzute de legea Republicii Moldova pentru un procuror sau pentru о persoană
asimilată acestuia.
6. Procurorul de legătură poate contacta direct autorităţile competente din Republica Moldova.
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7. Eurojust va depune tot efortul pentru a pune la dispoziţia procurorului de
legătură facilitaţi suficiente, care includ folosirea spaţiului şi serviciilor de telecomunicaţii, ţinând cont de limitele infrastructurii şi bugetului Eurojust. Eurojust poate
solicita rambursarea unora sau tuturor cheltuielilor pe care le face prin punerea la
dispoziţie a acestor facilităţi. Totuşi, nu se va solicita rambursarea nici a unor cheltuieli în cazul în care Eurojust postează un magistrat de legătură şi facilităţi similare
îi sunt acordate acestuia. Toate detaliile despre acordarea facilităţilor şi rambursarea
cheltuielilor vor fi convenite între autorităţile competente ale Republicii Moldova şi
Eurojust înainte de detaşarea procurorului de legătură la Eurojust.
8. Documentele de serviciu ale procurorului de legătură sunt inviolabile de către
Eurojust.
Articolul 6
Magistratul de legătură al Eurojust
În vederea facilitării cooperării judiciare cu Republica Moldova în cazurile în
care Eurojust acordă asistenţă şi în conformitate cu prevederile art.27a al.1 al Deciziei Eurojust, Părţile pot decide detaşarea unui Magistrat de legătură al Eurojust în
Republica Moldova. Totuşi, Eurojust poate intra în negocierea unui Acord referitor
la postarea Magistratului de legătură al Eurojust în Republica Moldova, numai după
primirea acordului Consiliului Uniunii Europene referitor la aceasta.
Articolul 7
Punctul de Contact pentru Eurojust
1. Republica Moldova desemnează sau numeşte cel puţin un punct de contact
pentru Eurojust, din cadrul autorităţii competente din Republica Moldova. Despre
aceasta Eurojust este informat în mod corespunzător.
2. Republica Moldova desemnează unul din punctele sale de contact drept corespondent naţional al Republicii Moldova pe probleme legate de terorism.
Articolul 8
Întâlnirile operaţionale şi strategice
1. Procurorul de legătură, asistentul acestuia şi alte persoane din cadrul autorităţilor competente ale Republicii Moldova, inclusiv punctul de contact pentru Eurojust, pot participa la întâlniri operaţionale şi strategice, la invitaţia Preşedintelui
Colegiului şi cu aprobarea membrilor naţionali în cauză.
2. Membrii naţionali, adjuncţii şi asistenţii lor, Directorul Administrativ şi personalul Eurojust pot de asemenea să participe la întâlnirile organizate de procurorul de
legătură sau alte autorităţi competente ale Republicii Moldova, inclusiv de punctul
de contact cu Eurojust.
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Articolul 9
Schimbul de informaţii
1. În conformitate cu acest Acord, Părţile pot face schimb de toate informaţiile
care sunt corespunzătoare, relevante şi nu excesive, pentru a realiza scopul prezentului Acord, astfel cum este prevăzut în art.2.
2. Partea solicitantă notifică cealaltă Parte despre scopul pentru care se solicită
informaţia. În caz de transfer imediat de informaţii, Partea care furnizează informaţia
trebuie să notifice cealaltă Parte despre scopul pentru care informaţia este furnizată.
3. Partea care furnizează informaţiile poate impune restricţii de utilizare a informaţiilor furnizate. Aceasta include, de asemenea, posibile restricţii de acces, restricţii pentru transmitere mai departe şi pentru ştergere sau distrugere. Notificarea
poate, de asemenea, să fie dată la o etapă ulterioară, atunci când nevoia de astfel de
restricţii devine evidentă după transfer.
4. Părţile vor păstra o înregistrare a transmiterilor şi a primirii datelor comunicate în temeiul prezentului Acord, cu indicarea temeiului transmiterii.
Articolul 10
Canale de transmitere
1. Informaţiile vor fi schimbate:
a) între Procurorul de legătură şi Membrii Naţionali sau Colegiu, sau
b) dacă nu este numit un Procuror de legătură sau nu este disponibil, între Punctul de contact pentru Eurojust şi Membrul Naţional în cauză sau Colegiu, sau
c) dacă Eurojust a detaşat un Magistrat de legătură în Republica Moldova, între Magistratul de legătură Eurojust şi autoritatea competentă din Republica
Moldova.
Procurorul de legătură sau/şi punctul de contact pentru Eurojust se asigură că
autoritatea competentă de investigarea sau/şi urmărirea penală a cazului este corespunzător implicată.
2. Părţile nu sunt limitate de a conveni la folosirea altor canale pentru schimbul
de informaţii, în cazuri particulare.
3. Ambele Părţi trebuie să se asigure că reprezentanţii săi sunt autorizaţi să facă
schimb de informaţii la nivelul corespunzător şi sunt verificaţi adecvat.
Articolul 11
Confidenţialitatea şi protecţia datelor
1. Părţile conştientizează faptul că furnizarea şi prelucrarea adecvată a datelor cu
caracter personal pe care le dobândesc unul de la altul este de o importanţă critică
pentru a păstra încrederea la implementarea acestui Acord.
2. Părţile trebuie să asigure un nivel de protecţie a datelor cu caracter personal
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transmise de altă Parte cel puţin echivalent cu cel rezultat din aplicarea principiilor
Convenţiei Consiliului Europei privind protecţia persoanelor referitor la prelucrarea
automatizată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981, cu modificările
ulterioare la aceasta, şi principiile prevăzute de Decizia Eurojust şi Regulile de Procedură ale Eurojust privind Protecţia Datelor.
3. Luând în consideraţie datele cu caracter personal schimbate potrivit Acordului, Părţile trebuie să asigure ca:
a) datele cu caracter personal să fie corect prelucrate;
b) datele cu caracter personal furnizate să fie corespunzătoare, relevante şi nu
excesive în raport cu scopul specific solicitării sau transferării prevăzute în
art.9 (2);
c) datele cu caracter personal să fie păstrate numai pentru timpul necesar scopului pentru care datele au fost furnizate sau ulterior prelucrate în conformitate
cu prezentul Acord;
d) datele cu caracter personal posibil inexacte să fie aduse în atenţia Părţii destinatare la timp în scopul luării de măsuri corespunzătoare de corectare; şi
e) orice date personale inexacte sau incorecte vor fi corectate sau şterse la timp.
Articolul 12
Transmiterea unor categorii speciale de date cu caracter personal
1. Datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile
politice sau religioase sau alte credinţe, calitatea de membru al unui sindicat sau date
referitor la sănătatea şi viaţa sexuală pot fi furnizate numai dacă sunt strict necesare
pentru un anumit scop prevăzut de art.2 al acestui Acord. Părţile pot decide să aplice
regim similar transmiterii şi altor categorii de date personale.
2. Părţile trebuie să ia măsuri de garanţie adecvate, în special măsuri de securitate
potrivite, cu scopul de a se conforma cu sensibilitatea categoriilor de date cu caracter
personal menţionate la alineatul 1.
Articolul 13
Dreptul de a accesa date cu caracter personal
1. Subiectul datelor personale vizat va avea dreptul la accesarea datelor cu caracter personal transmise conform acestui Acord. Accesul este exercitat în conformitate cu legea aplicabilă Părţii căreia îi este invocată cererea. Acea parte va asigura
ca decizia ei să fie comunicată persoanei vizate la timp. Accesul la datele cu caracter
personal va fi interzis, dacă acest acces poate să prejudicieze:
a) scopul prelucrării;
b) investigaţiile sau urmărirea condusă de autorităţile competente în Republica
Moldova sau de către autorităţile competente în Statele Membre în care Eurojust asistă;
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c) drepturile şi libertăţile părţilor terţe.
2. Partea căreia i-a fost invocată cererea îi va da celeilalte părţi ocazia de a-şi
exprima opinia referitor la existenţa unor motive de a refuza accesul prevăzut la
alineatul 1.
3. Acest articol nu prejudiciază careva drepturi pe care o persoană le poate avea
în conformitate cu legea aplicabilă părţii furnizoare pentru eliberarea de informaţii
de la acea parte sau a altor măsuri corespunzătoare.
Articolul 14
Dreptul la corectare, blocare şi ştergere a datelor cu caracter personal
1. Subiectul datelor personale vizat va avea dreptul să solicite Părţii care a prelucrat datele referitor la el/ea potrivit acestui Acord să corecteze, să blocheze sau să
şteargă acele, date dacă sunt incorecte sau incomplete sau dacă colectarea lor, ulterioara procesare sau păstrarea contravine acestui Acord sau regulilor aplicabile părţilor.
2. În cazul în care o parte devine conştientă, fie prin intermediul cererii persoanei vizate, fie prin notificarea din partea Părţii furnizoare sau printr-o altă modalitate că informaţia pe care a primit-o de altă parte este incorectă, va lua toate măsurile
necesare pentru a o proteja de utilizarea eronată a acesteia, care poate include completarea, ştergerea sau corectarea acestei informaţii.
3. În cazul în care o parte devine conştientă că informaţia pe care o posedă cauzează o nesiguranţă semnificativă referitor la exactitatea informaţiei primite potrivit
acestui Acord, sau evaluarea efectuată de o altă parte referitor la exactitatea informaţiei sau siguranţa sursei, va informa despre aceasta cealaltă parte.
Articolul 15
Timpul limită pentru păstrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal trebuie să fie păstrate numai pentru perioada necesară pentru atingerile scopului acestui Acord sau pentru scopurile pentru care datele
au fost colectate sau ulterior procesate potrivit articolului 2 al acestui Acord.
Articolul 16
Securitatea informaţională
Părţile garantează că măsurile tehnice şi aranjamentele organizaţionale necesare
sunt utilizate pentru a proteja datele personale primite în baza acestui Acord împotriva distrugerilor accidentale sau ilicite, pierderilor accidentale sau divulgarea neautorizată, alterarea, accesul sau prin altă modalitate neautorizată de procesare. Părţile
în particular garantează că pot accesa datele personale doar persoanele autorizate.

785

Capitolul III. TRATATE BILATERALE

Articolul 17
Transmiterea ulterioară a informaţiei
Părţile nu vor comunica nici o informaţie transmisă de cealaltă Parte către state
sau organe terţe fără consimţământul ultimei şi fără garanţii corespunzătoare referitoare la protecţia datelor personale.
Articolul 18
Responsabilitatea
1. Republica Moldova este pasibilă de răspundere, în conformitate cu legislaţia
sa naţională, pentru orice pagube cauzate persoanei ca rezultat a unei erori juridice
sau faptice în informaţia schimbată cu Eurojust. Republica Moldova nu va pretinde
că Eurojust a transmis date incorecte pentru a se eschiva de la răspundere în baza
legislaţiei sale naţionale faţă de o parte vătămată.
2. Fără încălcarea art.24 al Deciziei Eurojust, dacă erori juridice sau faptice au
avut loc ca rezultat al informaţiei eronate transmise de către Eurojust sau de unul din
Statele Membre ale Uniunii Europene sau de către un stat sau organ terţ, Eurojust
este obligat să repare, în baza cererii, compensaţia prevăzută în alineatul 1, în afară
de cazul când informaţia a fost utilizată prin încălcarea acestui Acord. Dispoziţia
acestui alineat la fel se aplică atunci când au avut loc erori juridice sau faptice ca rezultat a unei greşeli din partea Eurojust sau a unui Stat Membru al Uniunii Europene
sau a unui stat sau organ terţ de a respecta obligaţiile sale.
3. În cazul în care Eurojust este obligat să achite unui Stat Membru al Uniunii
Europene, stat sau organ terţ, suma prevăzută ca compensaţie pentru daune părţii
vătămate, iar pagubele sunt din motivul neputinţei Republicii Moldova de a se isprăvi cu obligaţiile sale în baza acestui Acord, Republica Moldova este obligată de a
rambursa la cerere sumele pe care Eurojust le-a achitat unui Stat Membru al Uniunii
Europene sau unui stat sau organ terţ pentru a-şi onora obligaţiile sale.
4. Părţile nu trebuie să solicite reciproc achitarea compensaţiilor pentru daunele
enumerate la alineatele 2 şi 3 în măsura în care mărimea compensaţiilor pentru daune a fost prescrisă ca pedeapsă, mărire sau alte daune necompensatoare.
Articolul 19
Consultări periodice
1. Părţile trebuie periodic, cel puţin o dată în an, să facă schimb de opinii asupra
implementării şi evoluţiei de viitor în materie de protecţie a datelor şi securităţii
informaţiei.
2. În acest scop ofiţerul de protecţie a datelor al Eurojust şi autoritatea de protecţie a datelor din Republica Moldova îşi vor raporta reciproc, minimum o dată în
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an, asupra implementării prevederilor de protecţie a datelor din Acord şi, în special,
asupra evoluţiilor şi activităţilor autorităţii independente naţionale de Protecţie a
Datelor.
3. În caz de necesitate, problemele identificate de Părţi în urma acestor consultări
cu referire la protecţia datelor vor fi raportate mecanismului corespunzător de supraveghere şi, în special, Autorităţii Comune de Supraveghere a Eurojust.
Articolul 20
Monitorizarea implementării
1. În scopul monitorizării implementării prezentului Acord, Părţile efectuează o
revizuire anuală comună a implementării acestuia.
2. Orice probleme identificate de către Părţi în contextul acestor revizuiri se examinează în comun de către Părţi.
Articolul 21
Respectarea implementării
Executarea şi implementarea prezentului Acord de către Părţi trebuie să fie respectate în conformitate cu legea şi procedura lor aplicabilă. Părţile trebuie să utilizeze organele respective administrative, judiciare sau de control care vor asigura un
nivel adecvat pentru independenţa procesului de respectare.
Articolul 22
Cheltuielile
Fără încălcarea art.5 al.7, nici o Parte nu va face nici o plângere pecuniară contra
altei Părţi pentru cheltuielile ce ţin de executarea Acordului. Dacă cheltuieli extraordinare apar din executarea acestui Acord, Părţile pot să se consulte cu privire la
determinarea modului în care acestea vor fi acoperite.
Articolul 23
Soluţionarea conflictelor
1. La cererea uneia dintre ele, Părţile trebuie să se întrunească prompt pentru a
rezolva orice conflict cu privire la implementarea sau aplicarea prezentului Acord
sau orice altă întrebare ce afectează relaţia dintre ele.
2. Dacă conflictul cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord nu
poate fi soluţionat, Părţile trebuie să negocieze asupra problemei concrete.
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Articolul 24
Modificările
1. Acordul poate fi modificat prin consimţământul reciproc dintre Părţi în formă
scrisă în orice moment. Asemenea modificare va intra în vigoare după ce Părţile vor
primi ultima notificare scrisă una către alta asupra completării cerinţelor şi procedurilor interne corespunzătoare.
2. Părţile trebuie să se consulte referitor la modificarea prezentului Acord la solicitarea oricărei dintre Părţi.
Articolul 25
Încetarea Acordului
1. Prezentul Acord poate înceta la solicitarea oricărei dintre Părţi, prin notificarea scrisă cu trei luni în prealabil.
2. În cazul încetării, Părţile vor conveni asupra continuităţii utilizării şi depozitării informaţiei care a fost deja comunicată. În caz contrar, oricare dintre cele două
Părţi este în drept să solicite ca informaţia care a fost comunicată să fie distrusă.
Articolul 26
Aplicarea teritorială
Aplicarea prezentului Acord referitor la acel teritoriu al Republicii Moldova asupra căruia Guvernul Republicii Moldova nu exercită control efectiv va începe din
moment ce Republica Moldova va asigura implementarea completă şi executarea
corespunzătoare a prezentului Acord şi pe acest teritoriu.
Articolul 27
Intrarea în vigoare
Din moment ce Părţile au îndeplinit cerinţele legale interne, ele vor notifica reciproc în scris despre finisarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord. Acordul va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări
scrise.
Întocmit în Haga, Olanda, la data de zece iulie anul două mii paisprezece, în duplicat în limbile română şi engleză, fiecare text fiind egal autentic.
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50. TRATAT ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI REPUBLICA BELARUS
CU PRIVIRE LA TRANSFERUL PERSOANELOR CONDAMNATE
LA PRIVAŢIUNE DE LIBERTATE PENTRU CONTINUAREA
EXECUTĂRII PEDEPSEI
Semnat la: Chişinău, 24 septembrie 2014.
Ratificat prin: Legea RM nr.131 din 29.05.2015.
În vigoare pentru RM: din 16 august 2015.
Republica Moldova şi Republica Belarus, denumite în continuare „Părţi Contractante”,
Reieşind din principiul suveranităţii statului, egalităţii şi respectului reciproc,
Conducându-se de principiile şi normele dreptului internaţional unanim recunoscute şi dorind să dezvolte cooperarea în domeniul executării pedepsei,
Considerând că executarea pedepsei de către persoanele condamnate, în statul
cetăţenia căruia o deţin, contribuie la atingerea scopului pedepsei, la întoarcerea
persoanelor condamnate la o viaţă normală în societate,
Conducându-se de principiile umanismului şi respectului pentru drepturile
omului,
Au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
Definirea termenilor
În scopul prezentului Tratat, prin termenii ce urmează se înţelege:
1. „statul de condamnare” – Partea Contractantă a cărei instanţă judecătorească
a emis hotărârea de condamnare la pedeapsa privativă de libertate;
2. „stat de executare” – Partea Contractantă către care este transferată persoana
condamnată la pedeapsa privativă de libertate, care este cetăţean al acestui stat;
3. „condamnat” – persoana care a fost condamnată de către instanţa judecătorească a unei Părţi Contractante pentru o infracţiune care se pedepseşte cu privaţiune de libertate;
4. „rude apropiate” – persoanele care au acest statut în conformitate cu legislaţia
fiecărei Părţi Contractante;
5. „reprezentanţii legali” – persoane recunoscute ca atare în conformitate cu legislaţia fiecărei Părţi Contractante;
6. „autoritate competentă” – organisme ale Părţilor Contractante care execută
deciziile cu privire la transferul persoanelor condamnate;
7. „autorităţile centrale”:
în Republica Moldova – Ministerul Justiţiei,
în Republica Belarus – Procuratura Generală.
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Articolul 2
Dispoziţii generale
1. Părţile Contractante vor transfera, în conformitate cu prezentul Tratat, la cerere, una alteia, condamnaţii care execută pedepse privative de libertate pentru crime
comise pe teritoriul statului de condamnare şi care au cetăţenia celeilalte Părţi Contractante, pentru continuarea executării pedepsei în statul de executare.
2. Cererea de transfer a persoanei condamnate poate fi depusă atât de către statul
de condamnare, cât şi de către statul de executare.
Articolul 3
Temei pentru iniţierea procedurii de transferare a persoanei condamnate
Drept temei pentru iniţierea procedurii de transferare a persoanei condamnate
Părţii Contractante al cărei cetăţean este serveşte cererea acestei persoane, a rudelor
sale apropiate, a reprezentantului legal sau a unui avocat, depusă autorităţii centrale
a uneia dintre Părţile Contractante.
Articolul 4
Condiţiile de transfer a persoanei condamnate
1. Persoana condamnată poate fi transferată în conformitate cu prezentul Tratat,
în cazul în care:
1) condamnatul este cetăţean al statului de executare;
2) sentinţa de condamnare emisă de instanţa judecătorească în raport cu condamnatul este definitivă;
3) la momentul primirii cererii de transfer a condamnatului, condamnatului i-au
mai rămas nu mai puţin de şase luni din termenul de privaţiune de libertate;
4) există acordul în scris al persoanei condamnate sau dacă, din cauza vârstei
sale, condiţiilor fizice sau mintale care împiedică exprimarea liberă a voinţei sale,
cererea reprezentantului legal al persoanei condamnate;
5) fapta pentru care a fost emisă sentinţa de condamnare constituie o infracţiune
în temeiul legislaţiei statului de executare şi se pedepseşte cu privaţiune de libertate;
6) a fost compensat prejudiciul material şi moral cauzat prin infracţiune şi au fost
acoperite alte cheltuieli legate de săvârşirea infracţiunii;
7) statul de condamnare şi statul de executare sunt de acord cu transferul persoanei condamnate.
2. Funcţionarii autorităţilor competente ale statului de condamnare vor explica
în scris consecinţele juridice ale transferului, rudelor condamnatului, reprezentantului său legal, care, în conformitate cu prevederile articolului 3 al prezentului Tratat,
au depus cererea de transfer.
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3. În cazuri excepţionale, Părţile Contractante pot conveni asupra transferului
persoanei condamnate, chiar dacă au rămas mai puţin de şase luni, şi chiar dacă prejudiciul material şi moral, şi alte cheltuieli cauzate de infracţiune nu au fost achitate
integral.
Articolul 5
Temei pentru refuzul transferului persoanei condamnate
Transferul persoanei condamnate nu se efectuează în cazul în care:
1) n-au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alineatul 1 al articolului 4 din prezentul Tratat;
2) pedeapsa nu poate fi executată în statul de executare ca urmare a expirării
termenului de prescripţie sau pentru alte temeiuri prevăzute de legislaţia acelui stat;
3) există alte motive întemeiate prezentate de către Părţile Contractante.
Articolul 6
Furnizarea de informaţii
1. Autorităţile centrale şi autorităţile competente ale Părţilor Contractante,
explică şi asigură condamnaţilor posibilitatea de a se adresa cu cerere de transfer în
conformitate cu articolul 3 din prezentul Tratat.
2. Autorităţile centrale ale Părţilor Contractante informează persoana condamnată despre mersul examinării cererii de transfer.
3. Autoritatea competentă a statului de condamnare informează în scris misiunea diplomatică sau consulară despre transferul persoanei condamnate Părţii Contractante al cărei cetăţean este.
Articolul 7
Cererea de transfer a persoanei condamnate şi documentele necesare
1. Cererea de transfer a persoanei condamnate se face în scris şi se expediază de
către autorităţile centrale ale Părţilor Contractante.
2. Pentru examinarea cererii de transfer a persoanei condamnate, autoritatea centrală a statului de condamnare expediază autorităţii centrale a statului de executare:
1) informaţii personale privind condamnatul (numele, prenumele, patronimicul, data şi locul naşterii, codul personal, în cazul când acesta există);
2) documentul ce confirmă cetăţenia acestuia;
3) textul articolelor legii penale în baza căreia acesta a fost condamnat;
4) cererea în scris a condamnatului sau, în cazurile prevăzute în alineatul 4 al
punctului 1, al articolului 4 al prezentului Tratat, cererea depusă de către reprezentantul legal privind transmiterea condamnatului;
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5) copia sentinţei şi a tuturor hotărârilor judecătoreşti referitoare la cauza penală
respectivă, a documentului privind intrarea în vigoare a sentinţei;
6) documentul privind partea din pedeapsă ce a fost executată şi privind partea
ce urmează a fi executată în continuare;
7) documentul privind executarea pedepsei complimentare, dacă aceasta a fost
stabilită;
8) certificatul medical privind starea sănătăţii condamnatului şi datele privind
particularităţile comportamentale ale persoanei;
9) informaţiile privind prejudiciul material şi moral, alte cheltuieli legate de săvârşirea infracţiunii, mărimea şi modul de recuperare a acestora;
10) copiile altor documente, care urmează a fi anexate conform înţelegerilor bilaterale ale autorităţilor centrale ale Părţilor Contractante.
3. Pentru examinarea cererii de transfer a persoanei condamnate, autoritatea centrală a statului de executare transmite autorităţii centrale a statului de condamnare:
1) informaţiile personale privind condamnatul (numele, prenumele, patronimicul, data şi locul naşterii, codul personal, în cazul când acesta există);
2) documentul ce confirmă cetăţenia acestuia;
3) textul articolelor legii penale a statului de executare, conform căreia acţiunea
sau inacţiunea pentru săvârşirea căreia a fost condamnată persoana este supusă pedepsei penale;
4) copiile altor documente, anexate conform înţelegerilor bilaterale ale autorităţilor centrale ale Părţilor Contractante.
4. Cererea de transfer a condamnatului trebuie sa fie semnată de către conducătorul autorităţii centrale a Părţii Contractante, cu aplicarea sigiliului. Alte documente, care sunt transmise în conformitate cu prezentul articol, trebuie să fie semnate de
către persoana împuternicită a organului competent al Părţii Contractante, care le
întocmeşte şi certificată cu aplicarea sigiliului cu stema de stat.
Articolul 8
Decizia asupra cererii de transfer a persoanei condamnate
1. Decizia privind acceptul sau refuzul transferului persoanei condamnate se adoptă de către Partea Contractantă în conformitate cu legislaţia naţională.
2. Despre decizia adoptată este notificată în scris autoritatea centrală a celeilalte
Părţi Contractante, de asemenea condamnatul şi persoana care a depus cererea de
transfer.
3. Decizia privind refuzul transferului persoanei condamnate trebuie să fie motivată.
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Articolul 9
Garanţia consimţământului benevol
1. Statul de condamnare asigură că persoana care îşi dă consimţământul la transfer, în conformitate cu paragraful 4 al alineatului 1 al articolului 4 din prezentul
Tratat, a făcut acest lucru benevol, cu înţelegerea tuturor consecinţelor juridice ale
acestui consimţământ. Modul de acordare a acestui consimţământ se stabileşte în
legislaţia Părţilor Contractante.
2. Statul de condamnare trebuie să asigure statului de executare posibilitatea de
a se încredinţa prin intermediul unui funcţionar consular sau al unui alt funcţionar
public, determinat prin înţelegere bilaterală, că acordul pentru transferul persoanei
condamnate a fost obţinut în conformitate cu paragraful 1 din prezentul articol.
Articolul 10
Procedura de transfer a persoanei condamnate
1. Transferul persoanei condamnate se efectuează de către autorităţile competente ale Părţilor Contractante la punctele de trecere internaţională a frontierei cu dosarul personal al condamnatului, sentinţele de condamnare şi conform documentelor
valabile care acordă dreptul de trecere a frontierei de stat a Părţilor Contractante.
2. Timpul, locul şi modul de transfer a persoanei condamnate se stabilesc la înţelegerea autorităţilor competente de executare a pedepsei ale Părţilor Contractante,
nu mai târziu de 30 de zile din ziua adoptării deciziei privind transferul condamnatului cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 30 de zile sau pe o perioadă
nedeterminată, în cazul apariţiei unor factori independenţi de Părţile Contractante.
Despre prelungirea termenului va fi informată cealaltă Parte Contractantă.
Articolul 11
Executarea pedepsei
1. Statul de executare a pedepsei trebuie să asigure executarea sentinţei în întregime, conform legislaţiei sale.
2. În caz că pedeapsa, datorită categoriei sau a termenului ei, este incompatibilă
cu legislaţia statului de executare a sentinţei sau dacă aceasta este cerut de lege, acest
stat poate, prin intermediul adoptării unei decizii judecătoreşti sau administrative,
să aducă pedeapsa dată în conformitate cu pedeapsa prevăzută de legislaţia proprie
pentru comiterea unor încălcări similare. Categoria pedepsei sau măsurii aplicate,
în măsura posibilităţii, va corespunde pedepsei din sentinţa de condamnare care
urmează a fi executată. Pedeapsa aplicată nu va înrăutăţi situaţia condamnatului în
comparaţie cu pedeapsa aplicată de către statul de condamnare, nici nu va depăşi
limita maximă a sancţiunii prevăzute de legislaţia statului de condamnare.
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3. Pedeapsa aplicată va fi ispăşită de către condamnat în baza sentinţei instanţei
judecătoreşti a statului de condamnare. Instanţa statului de executare, reieşind din
sentinţa pronunţată, decide cu privire la executarea acesteia şi termenul de pedeapsă
rămas neexecutat. Din termenul de executare a pedepsei privative de libertate va fi
exclus termenul executat în statul de condamnare.
4. Dacă conform legislaţiei statului de executare a sentinţei pentru fapta săvârşită
termenul-limită de privaţiune de libertate este mai mic decât cel prevăzut în sentinţă,
instanţa statului de executare stabileşte termenul de privaţiune de libertate conform
legislaţiei acestui stat pentru aceeaşi faptă.
5. Dacă sentinţa se referă la două sau mai multe acţiuni, dintre care una sau mai
multe acţiuni nu sunt calificate drept infracţiuni în statul de executare a sentinţei, instanţa acestui stat determină care parte a sancţiunii se aplică acţiunii care reprezintă
o infracţiune conform legii sale.
6. Decizia privind executarea pedepsei complimentare este adoptată de către instanţa statului de executare, în cazul în care o astfel de pedeapsă este prevăzută de
legislaţia acelui stat.
Articolul 12
Amnistierea şi graţierea
Fiecare Parte Contractantă, în conformitate cu legislaţia sa, are dreptul să aplice
amnistia sau graţierea în privinţa condamnatului transferat.
Articolul 13
Competenţa instanţelor
1. Doar instanţa statului de condamnare poate revizui sentinţa emisă în privinţa
condamnatului sub aspectul motivării acesteia.
2. Dacă după transferarea persoanei condamnate pentru ispăşirea pedepsei sentinţa a fost anulată şi legislaţia prevede o nouă anchetă sau proces judiciar, o copie a
deciziei pe acest fapt, materialele cauzei penale şi alte materiale cu privire la rezultatele acţiunilor procedurale necesare, posibile în absenţa persoanei condamnate,
împreună cu o traducere legalizată a materialelor dosarului penal în cauză în limba
rusă se transmite statului de executare a pedepsei pentru efectuarea urmăririi penale
în conformitate cu legislaţia statului respectiv.
3. În caz de încetare a procesului penal în baza rezultatelor noii urmăriri penale
pentru temei de reabilitare sau pe motivul aplicării nemotivate a pedepsei penale,
prejudiciul cauzat persoanei în rezultatul atragerii nemotivate la răspundere penală
va fi reparat de către statul de condamnare.
4. Dacă după transferarea persoanei condamnate pentru ispăşirea pedepsei, sentinţa a fost schimbată de către statul de condamnare, o copie a acestei decizii şi alte
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materiale necesare sunt trimise autorităţii centrale a statului de executare. Instanţa
statului de executare decide cu privire la punerea în aplicare a unei astfel de decizii
în modul prevăzut la articolul 11 din prezentul Tratat.
Articolul 14
Consecinţele juridice
1. În privinţa persoanei condamnate, transferate pentru ispăşirea pedepsei, vor
surveni aceleaşi consecinţe juridice ca şi în cazul persoanelor condamnate pentru
fapte similare în statul de condamnare.
2. Condamnatul transferat pentru executarea sentinţei emise de către instanţa
altei Părţi Contractante nu poate fi atras la răspundere penală pe teritoriul statului de
executare pentru fapta pentru care a fost emisă sentinţa definitivă.
Articolul 15
Transportarea în regim de tranzit
1. Fiecare Parte Contractantă, în conformitate cu legislaţia sa, poate satisface cererea privind tranzitarea pe teritoriul său a persoanei condamnate, dacă cealaltă Parte Contractantă se adresează cu o astfel de cerere şi dacă Partea Contractantă care s-a
adresat a convenit cu statul terţ cu privire la transferul acestei persoane pe teritoriul
sau de pe teritoriul său. Tranzitarea persoanei condamnate pe teritoriul Părţii Contractante este efectuată în conformitate cu legislaţia acestui stat. În asemenea caz, vor
fi asigurate condiţiile necesare de detenţie.
2. Costurile aferente transportării în regim de tranzit a condamnatului sunt acoperite de către Partea Contractantă care i-a solicitat tranzitarea.
3. Partea Contractantă, căreia i-a fost transmisă cererea privind tranzitarea, nu
poate efectua acţiuni de urmărire penală în privinţa condamnatului tranzitat, reţinerea şi arestarea acestuia, cu excepţia cazurilor când aceasta se efectuează la cererea
persoanelor care îl însoţesc sau în cazul evadării acestuia.
4. Acceptul Părţii Contractante pentru tranzitare nu este necesar în cazul în care
tranzitul este efectuat pe calea transportului aerian, fără aterizarea pe teritoriul acestei Părţi Contractante.
5. Partea Contractantă poate refuza tranzitarea în cazul în care condamnatul este
cetăţeanul său sau când fapta infracţională pentru care a fost condamnat nu constituie infracţiune conform legislaţiei sale, sau din alte motive întemeiate.
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Articolul 16
Soluţionarea diferendelor
Părţile Contractante vor soluţiona diferendele care ar putea apărea în legătură cu
interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Tratat prin consultări şi negocieri între autorităţile lor centrale.
Articolul 17
Cheltuieli
Toate costurile aferente transferului persoanei condamnate, altele decât cele care
apar exclusiv pe teritoriul statului de condamnare, sunt suportate de către statul de
executare.
Articolul 18
Limba utilizată
1. La executarea prezentului Tratat, Părţile Contractante utilizează limbile lor
oficiale.
2. La actele întocmite în limba oficială a Părţilor Contractante se anexează traducerile legalizate în limba rusă.
Articolul 19
Acţiunea în timp
Acţiunea prezentului Tratat se extinde şi asupra persoanelor condamnate de
către instanţele judecătoreşti ale Părţilor Contractante până la intrarea sa în vigoare.
Articolul 20
Introducerea modificărilor şi completărilor
În baza înţelegerilor reciproce, Părţile Contractante pot introduce modificări şi
completări în prezentul Tratat, care sunt incluse în protocoale care fac parte integrantă a prezentului Tratat.
Articolul 21
Relaţia cu alte Tratate internaţionale
Dispoziţiile prezentului Tratat nu afectează drepturile şi obligaţiile Părţilor Contractante ce reies din alte Tratate internaţionale la care acestea sunt Părţi, cu excepţia
cazului când prezentul Tratat stabileşte condiţii mai favorabile de colaborare.
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Articolul 22
Dispoziţii finale
1. Prezentul Tratat se încheie pentru o perioadă nedeterminată.
2. Prezentul Tratat este supus ratificării şi va intra în vigoare după treizeci de zile
de la data schimbului instrumentelor de ratificare de către Părţile Contractante.
3. Acţiunea prezentului Tratat încetează la expirarea a şase luni de la data primirii de către una dintre Părţile Contractante a notificării scrise a celeilalte Părţi
Contractante privind intenţia sa de a-l denunţa.
Semnat la Chişinău, la 24 septembrie 2014, în două exemplare, fiecare în limba
română şi rusă, toate textele fiind egal autentice.

