
Biroul norvegian de 

investigare a cauzelor 

împotriva poliției 



Unele aspecte de bază 
•Istoricul   

•Atribuțiile 

•Organizarea 

•Administrarea cauzelor 

•Competența și abilități 

•Independent, adecvat, prompt, transparent? 

 

 



Atribuțiile 
• Potrivit Art. 67 al Codului de procedură penală a Norvegiei:  

 investigarea plîngerilor depuse împotriva 

 colaboratorilor organelor de poliție sau 

 procuratură privind presupusa comitere a unor 

 infracțiuni în cadrul activității lor profesionale 

 

• Actualmente - o singură autoritate națională, instituită la 

01.01.2005 

• 1968-1988: conducătorii organelor de poliție sau procurorii 

special desemnați în acest scop 

• 1988-2005: unități speciale regionale în următoarea 

componență: un judecător, un avocat și un ofițer de poliție 

 

 



Organigrama 



• 34 de angajați permanenți, din care 18 sunt ofițeri 

de urmărire penală 

• Pe lîngă angajații permanenți, 11 colaboratori 

sunt angajați în funcție de necesitate. 10 avocați 
și un psiholog 

• În organele de poliție din Norvegia activează 

aproximativ 14.000 de angajați (inclusiv procurorii 

din cadrul poliției) 

• Anual, se examinează circa 1000 de rapoarte 

 



Atribuțiile de urmărire penală 

• La crearea Biroului, o chestiune de bază a fost 

stabilirea atribuțiilor acestuia în domeniul urmăririi 

penale 

 

• Structura Biroului include două nivele: Șeful 

subdiviziunii regionale are atribuții de urmărire penală 

în cadrul investigațiilor (de exemplu, acesta poate 

dispune aplicarea unor astfel de măsuri ca 

percheziție, ridicarea de obiecte și documente, 

reținere etc).  Șeful Biroului ia toate deciziile finale pe 

toate cauzele și are aceleași atribuții în domeniul 

urmăririi penale ca și procurorii publici 

 



Examinarea cauzelor 

• Dacă în rezultatul reținerii sau oricăror altor 

acțiuni ale poliției, persoana decedează sau i 

se cauzează leziuni corporale grave, 

incidentul se investighează în mod obligatoriu 

• Procedura de pornire a urmăririi penale este 

destul de simplă 

• Pot fi întreprinse orice acțiuni de urmărire 

penală necesare în vederea elucidării cauzei 

și acumulării probelor 



• Șeful Biroului supraveghează toate dosarele 

aflate în gestiunea acestei autorități 

• Deciziile se perfectează în formă scrisă: 

circumstanțele cauzei, investigațiile și analiza 

juridică 

• Decizia scrisă se trimite părților, 

conducătorului organului de poliție în cauză și, 
uneori, agențiilor mass media (și se publică pe 

site-ul Biroului www.spesialenheten.no) 

 

http://www.spesialenheten.no/


Recomandări de ordin administrativ 

• Pe parcursul investigațiilor se identifică 

anumite recomandări ce urmează a fi 

implementate la nivel administrativ de 

către conducătorul organului de poliție 

(Directoratul național de poliție, șeful 

unității speciale etc.) 

• Începînd cu anul 2005, aproximativ 20% 

de cauze ce conțin recomandări de 

ordin administrativ se referă la detenție 



Competența 

• Provocare: o organizație mică 

• Urmărirea penală se efectuează de niște 

ofițeri experimentați 

• În unele cazuri, este necesară asistență 

(de exemplu, fixarea și analiza datelor, 

expertize judiciare etc.) 

• Toți angajații Biroului au studii juridice și 
posedă experiența de lucru în diferite 

domenii 

 



ESTE OARE ACTIVITATEA BIROULUI ÎN CONCORDANȚĂ CU 

OBLIGAȚIILE ȘI RECOMANDĂRILE STABILITE ÎN 

DOCUMENTELE INTERNAȚIONALE DIN DOMENIUL 

DREPTURILOR OMULUI? 

 

• Independența 

• Caracterul adecvat 

• Promptitudinea 

• Transparența 

• Implicarea victimei 


