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Rezumat: In dreptul comparat, în cazul cooperării mai multor persoane la săvârşirea unei infracţiuni, sunt 

consacrate mai multe sisteme, unde alături de autor, apar şi alte categorii de participanţi. O primă categorie de 

legislaţii, recunosc doar existenţa autorului şi a complicelui, altele prevăd participaţia sub forma autoratului, 

complicelui şi instigatorului, iar o ultimă categorie stipulează patru categorii de participanţi. Pentru toate acestea, 

este important a se distinge între categorii şi a se analiza care sunt actele specifice fiecăreia pentru o încadrare 

corectă. Este de asemenea important, a se observa că, în vreme ce, în legislaţia unei ţări complicitatea are o 

definiţie, aceea poate avea semnificaţia instigării în legislaţia altui stat. 

 

Cuvinte cheie: determinare; juxtapunere; anterior; simultan; rezoluţie. 

 

 

Introducere 

 

Participaţia penală reprezintă o instituţie complexă, în care există legătură subiectivă univocă 

între participanţi, din sensul instigatorului şi complicelui, către autor. Poziţia subiectivă a celor trei este nu 

este însă omogenă, pe unii dominându-i intenţia, iar pe alţii, culpa, ori chiar fără a avea vinovăţie. Pornind 

de la această reprezentare a proiecţiei infracţionale, de la intelectivul şi volitivul participantului, se ajunge 

şi la tratamente doctrinare şi practice disociate.  

 

1. Doctrina penală franceză clasifică participaţia penală în trei forme, în funcţie de gradul de 

organizare: participaţie prin juxtapunere, participaţie prin neglijenţă şi participaţie prin înţelegere [1].  

Participaţia prin juxtapunere se caracterizează prin aceea că, mai mulţi indivizi participă la 

aceeaşi acţiune, însă fără a fi intervenit între ei o înţelegere prealabilă (de exemplu, cu ocazia unei 

încăierări între mai multe persoane, o persoană suferă mai multe vătămări, fără a se şti cine i le-a cauzat). 

In cazul infracţiunilor intenţionate, jurisprudenţa franceză a apelat la „scena unică a violenţelor”. Dacă 

este imposibil a se preciza numărul şi intensitatea violenţelor aplicate de fiecare dintre făptuitori, 

infracţiunea este analizată în ansamblu, iar răspunderea se întinde asupra tuturor participanţilor. 

Argumentele sunt următoarele: 1. din punct de vedere tehnic, fiecare autor este complicele altora şi 

fiecare participant este complicele celui care a aplicat loviturile mai grave; 2. din punct de vedere practic, 

este imposibil de determinat rolul fiecăruia; 3. pluralitatea de făptuitori creşte pericolul faptei şi nu s-ar 

putea admite o acţiune a mai multor făptuitori. 

In cazul infracţiunilor din culpă, soluţiile adoptate au fost diferite.  

Participaţia prin neglijenţă are în vedere situaţiile răspunderii penale pentru fapta altuia. Deşi, 

este consacrat principiul răspunderii personale pentru săvârşirea unei infracţiuni, sunt situaţii în care 

aplicarea acestuia trebuie nuanţată (de exemplu, răspunderea angajatorului pentru infracţiunile săvârşite 

de angajat). Practic, în asemenea situaţii există o prezumţie de răspundere penală a decidenţilor pentru 

faptele celor aflaţi în subordinea lor, în situaţia în care sunt îndeplinite şi condiţiile subiective. 

Participaţia prin înţelegere există când, pentru săvârşirea uneia sau mai multor infracţiuni, există 

o înţelegere între făptuitori. In funcţie de modalitatea înţelegerii stabilite, acest tip de participaţie se 

clasifică în înţelegere simplă (aşa-zisa complicitate) şi înţelegere consolidată (aşa-zisa criminalitate 

organizată). 

Dreptul francez recunoaşte, cu titlu excepţional, noţiunea de autor moral (intelectual), pedepsit, 

în principiu, pentru complicitate prin provocare. Uneori însă, el este sancţionat într-o manieră autonomă, 

ca un adevărat autor material. De exemplu, în caz de genocid, atât cel care săvârşeşte infracţiunea, cât şi 

cel care determină la săvârşirea ei sunt pedepsiţi în aceeaşi manieră. Alteori, autorul moral este sancţionat 
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ca un coautor la infracţiune. Există şi situaţii când autorul moral poate fi sancţionat mai grav (cel care 

coordonează sau organizează o grupare care are ca obiect traficul de droguri). 

Actul de complicitate este accesoriu actului de autorat, împrumutând criminalitatea acestuia 

(teoria criminalităţii de împrumut). Astfel, pentru existenţa complicităţii în dreptul penal francez, este 

necesară existenţa unei fapte principale pedepsibile, adică să fie prevăzută de legea penală şi să constituie 

infracţiune.  

In ce priveşte obligativitatea săvârşirii unei infracţiuni, conform dreptului francez, trebuie ţinut 

cont de distincţia tripartită dintre crime, delicte şi contravenţii. Complicitatea la crime şi delicte este 

întotdeauna pedepsibilă, chiar şi în caz de delicte neintenţionate [2]. 

In ce priveşte raporturile faptei principale cu autorul şi complicele, trebuie precizat că există 

complicitate pedepsibilă dacă există o faptă având obiectiv caracterul de faptă pedepsibilă, chiar dacă 

autorul beneficiază de o cauză personală de neresponsabilitate. 

Actul de complicitate, fiind legat de fapta principală şi nu de autorul infracţiunii, absenţa 

represiunii în ce priveşte autorul, nu are efecte asupra penalităţii actului de complicitate. 

De asemenea, jurisprudenţa franceză a mai decis şi că schimbarea încadrării juridice a autorului 

principal nu influenţează încadrarea juridică a complicelui.  

Doctrina franceză indică două cazuri de complicitate: instigarea şi ajutorul sau asistenţa.  

Anterior, Codul penal francez prevedea pe lângă instigare şi ajutor sau asistenţă şi furnizarea de 

mijloace ca modalitate a complicităţii.  

Complicitatea prin instigare poate îmbrăca două forme: provocarea şi furnizarea de instrucţiuni. 

Acestea trebuie să fie consumate, să conste într-un act pozitiv, să fie anterioare sau concomitente 

infracţiunii.  

Deşi literatura juridică franceză susţine că nu poate exista complicitate în cazul delictelor prin 

imprudenţă, totuşi jurisprudenţa admite situaţii de complicitate la delicte neintenţionate (de exemplu, în 

cazul unui omor prin imprudenţă sau în caz de publicitate înşelătoare). 

In ceea ce priveşte momentul existenţei intenţiei în persoana complicelui, aceasta trebuie să se 

regăsească concomitent cu furnizarea de instrucţiuni sau oferirea ajutorului sau asistenţei. 

 

2. Doctrina penală olandeză arată că, participanţii la săvârşirea unei infracţiuni pot fi traşi la 

răspundere penală doar în cazul în care, actele de participaţie sunt săvârşite cu intenţie. Sunt considerate a 

fi acte de participaţie faptele celor care prin daruri, promisiuni, abuz de autoritate, violenţă, constrângere, 

inducere în eroare, crearea unei ocazii, punerea la dispoziţie de mijloace sau informaţii provoacă 

săvârşirea faptei.  

Sancţionarea actelor de participaţie este guvernată de sistemul diversificării, prevăzând pentru 

participanţii la delict o reducere cu o treime a maximului pedepselor de bază stabilite pentru delict. În 

cazul delictelor sancţionate cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă, pedeapsa participanţilor va fi de 15 ani. 

Pedepsele complementare vor fi aceleaşi şi pentru participanţi [3]. 

 

3. Doctrina penală belgiană consacră participaţia penală într-un capitol distinct, denumit 

„Despre participarea mai multor persoane la săvârşirea aceleiaşi crime sau aceluiaşi delict” (art. 66-

69). 

Trebuie subliniat că, din formularea art. 66 rezultă că, legiuitorul belgian aplică sistemul 

parificării de pedeapsă, atât pentru actele de autorat, cât şi pentru cele de coautorat sau instigare. De 

asemenea, în această categorie intră şi actele de complicitate prin oferirea unui ajutor indispensabil pentru 

comiterea crimei sau delictului. 

Conform art. 67, vor fi pedepsiţi în calitate de complici, cei care, cu ştiinţă, au procurat arme, 

instrumente sau orice mijloace care au servit la săvârşirea crimei sau delictului, care au ajutat sau au 

sprijinit autorii crimei sau delictului. 

De asemenea, conform art. 67 C. pen. belgian sunt consideraţi complici şi pedepsiţi ca atare, şi 

cei care cunoscând conduita criminală a celor care au săvârşit tâlhării sau violenţe împotriva statului, 

ordinii publice, persoanei sau proprietăţii, le-au oferit cazare, loc de retragere sau de întrunire. In ce 

priveşte pedeapsa pentru complicitate, art. 69 C.pen. belgian prevede că acestea vor fi inferioare celor 

care sunt aplicate crimei sau delictului respectiv. 
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Observăm aşadar că, în cazul actelor asimilate ca fiind de autorat sunt incluse atât contribuţii de 

autorat (coautorat), cât şi de instigare sau complicitate, tuturor acestora aplicându-li-se aceeaşi pedeapsă 

(sistemul parificării legale). În ceea ce priveşte complicitatea, aceasta cuprinde o serie de contribuţii care 

pot fi catalogate drept acte de instigare (darea de instrucţiuni), dar şi de complicitate (procurarea de arme, 

instrumente, mijloace etc.). În plus, sunt apreciaţi ca fiind complici şi cei care săvârşesc acte de 

complicitate posterioară (favorizare). Tuturor acestora li se aplică pedepse inferioare celor prevăzute 

pentru autori (sistemul diversificării legale). 

 

4. Doctrina penală luxemburgheză subliniază că, participaţia există doar în cazul săvârşirii 

crimelor şi a delictelor, iar infracţiunea trebuie să fi fost consumată sau rămasă în faza tentative [4]. 

Tratamentul penal aplicabil complicilor este mai favorabil decât cel aplicat autorilor. Astfel, 

complicilor unei crime li se aplică o pedeapsă inferioară cu un grad celei aplicabile în caz de autorat. 

Pedeapsa aplicabilă complicilor unui delict nu poate excede cu două treimi celei aplicabile autorului 

delictului. 

 

5. Doctrina penală scandinavă arată că, infracţiunile sunt concepute ca având un autor unic. 

Totuşi, uneori, mai multe persoane pot coopera la săvârşirea unei infracţiuni în diverse modalităţi. 

Codurile penale danez şi suedez conţin dispoziţii generale care prevăd pedepsa în caz de complicitate. 

Codul norvegian nu conţine asemenea dispoziţii, însă complicitatea este incriminată în partea specială, în 

textul de incriminare a numeroase fapte. Lipsa prevederii complicităţii în norma de incriminare duce la 

nepedepsirea acesteia. Totuşi, în anumite situaţii, pedeapsa poate fi aplicată şi celor care au contribuit la 

săvârşirea infracţiunii de către autorul material. De exemplu, în cazul omorului prin imprudenţă, ea poate 

fi reţinută în sarcina celui care pune automobilul său la dispoziţia unei persoane care, aflată într-o stare 

avansată de ebrietate, ucide o persoană într-un accident de circulaţie. Atât complicitatea cu intenţie, cât şi 

cea săvârşită prin imprudenţă, pot fi pedepsite. 

In cazul complicităţii prin imprudenţă este necesar ca fapta să fie incriminată în cazul săvârşirii 

prin imprudenţă. In ce priveşte elementul intenţional, nu este necesar ca fiecare participant la infracţiune 

să fi avut intenţia de a o săvârşi el însuşi, fiind suficientă contribuţia sa ştiind că o altă persoană va săvârşi 

infracţiunea.  

In dreptul danez şi norvegian, tentativa nereuşită la complicitate poate fi, de asemenea, pedepsită 

(de exemplu, o persoană încearcă fără succes să determine o altă persoană să comită o infracţiune). In 

dreptul suedez, tentativa la complicitate nu este pedepsită decât în puţine cazuri expres prevăzute. 

 

6. Doctrina penală finlandeză tratează participaţia penală într-un capitol comun alături de 

tentativă (capitolul 5), intitulat „Tentativa şi complicitatea”. 

Codul penal finlandez incriminează şi autorul moral (autorul mediat), în Secţiunea 4, intitulată 

„Comiterea infracţiunii printr-un agent”, persoana care săvârşeşte o infracţiune cu intenţie folosindu-se 

ca agent o altă persoană care nu poate fi pedepsită pentru infracţiunea respectivă datorită lipsei 

discernământului, a intenţiei sau datorită altor motive legate de condiţiile privind răspunderea penală. 

Acest autor mediat este sancţionat precum autorul. 

 

7. Doctrina penală spaniolă nu defineşte participaţia penală. Art. 28 C. pen. spaniol defineşte 

autorul, ca fiind cel care execută fapta el însuşi sau împreună cu alţii, sau cel care se foloseşte de altul, ca 

instrument. De asemenea, instigarea este considerată tot o formă de autorat. Astfel, este autor şi cel care 

determină pe altul să execute fapta, dar şi cel care cooperează la executarea faptei printr-un act fără de 

care fapta nu ar fi putut fi executată. Complicele este definit ca fiind persoana care contribuie la 

executarea faptei, prin acte anterioare sau simultane. 

In ce priveşte sancţionarea participaţiei, legiuitorul a optat pentru sistemul diversificării 

pedepselor. 

 

8. Doctrina penală portugheză defineşte complicele, ca fiind cel care, cu rea-credinţă şi sub 

orice formă, acordă ajutor material sau moral în scopul săvârşirii unei fapte de către o altă persoană şi este 
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sancţionat cu pedeapsa prevăzută pentru autor, dar atenuată. De asemenea, art. 29, prevede că fiecare 

participant este pedepsit în funcţie de vinovăţia sa, fără legătură cu vinovăţia celorlalţi coparticipanţi. 

 

9. Doctrina penală a provinciei Kosovo consacră participaţia penală într-un capitol intitulat 

„Colaborarea pentru comiterea de infracţiuni”. 

Astfel, participaţia este definită ca fiind săvârşirea în comun a unei infracţiuni de către două sau 

mai multe persoane, prin participarea la comiterea acesteia sau prin contribuţia substanţială adusă în orice 

mod. Pedeapsa se va aplica conform prevederilor pentru acea infracţiune. 

Prin complicitate se înţelege şi darea de instrucţiuni, punerea la dispoziţie a mijloacelor de 

săvârşire, înlăturarea piedicilor existente, promisiunea dată anterior săvârşirii de a ascunde dovezile 

comiterii, identitatea autorului, mijloacele folosite sau profitul rezultat din săvârşirea infracţiunii. 

Coautorul, instigatorul sau complicele care împiedică săvârşirea unei infracţiuni nu vor fi sancţionaţi. 

 

10. Codul penal japonez defineşte atât pe autor (cel care săvârşeşte infracţiunea în materialitatea 

ei), cât şi pe instigator (cel care determină un terţ să săvârşească infracţiunea) sau pe complice (cel care îl 

asistă pe autorul principal). 

 

11. Codul penal polonez distinge între autor material şi autor moral (cel care dirijează săvârşirea 

faptei printr-o altă persoană), precum şi între instigator şi complice prin asistenţă. 

 

12. Legislaţiile penale din Argentina, Uruguay, Peru, Chile, Venezuela şi Bolivia tratează 

separat autorii, complicii primari (cooperadores imediatos), instigatorii şi complicii secundari (cei care 

întăresc rezoluţia infracţională, dau instrucţiuni, ajută sau asistă). 

 

Concluzii 

 

Legislaţiile penale ale diferitelor state disting între autor, coautor, complice, instigator sau aşa-

numiţii „encubridores” (Cod penal spaniol), care, având cunoştinţă de o infracţiune, fără să fi participat 

ca autori sau complici, intervin după săvârşirea acesteia, ajutând făptuitorul să se folosească de produsul 

infracţiunii, ştergând urmele acesteia pentru a împiedica descoperirea sau asigurând scăparea 

făptuitorului.  

Definiţiile date formelor de participaţie penală sunt variate, astfel că, prin complicitate se poate 

înţelege atât ajutorul sau asistenţa oferită, dar şi simpla promisiune de ajutorare, ori aşa cum se poate 

observa, ceea ce în legislaţia românească se numeşte autor al infracţiunii de favorizare, în legislaţia 

spaniolă nu este altceva decât, formă a participaţiei penale. 
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