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Prefaţă1 

Ne face deosebită plăcere să vă prezentăm Manualul de față – acesta fiind al patrulea și ultimul 
Manual elaborat în cadrul proiectului „Cooperarea judiciară europeană în domeniul drepturilor 
fundamentale în practica instanțelor naționale – potenţialul neexplorat al metodologiei privind 
dialogul judiciar” (JUDCOOP) care s-a derulat din ianuarie 2013 și până în iunie 2014.2 

Structura Manualului Final (Manual) reflectă convingerile profunde care stau la baza proiectului. 
Fără îndoială, cooperarea judiciară este necesară în Europa contemporană. Atunci când am elaborat 
proiectul iniţial, am privit cooperarea judiciară ca fiind cu atât mai necesară în contextul distinct al 
domeniului drepturilor fundamentale europene, un domeniu de drept care are impact asupra fiecărui 
cetăţean european. Soluționarea cauzelor în acest domeniu este deosebit de dificilă tocmai din cauza 
promisiunii pe care o oferă drepturile fundamentale, și anume că sunt la dispoziția oricărei persoane 
din Uniunea Europeană (UE), că pot fi accesate cu ușurință și în mod eficient. Mai mult, drepturile 
fundamentale ridică probleme specifice, cum ar fi: conflictele dintre drepturi, poziţia sensibilă a 
acestora în cadrul sistemelor constituţionale şi interpretarea legală specifică. Toate aceste probleme 
sunt cu atât mai dificil de rezolvat în contextul specific al sistemului de drept european format din 
sisteme de drept multiple care sunt egal obligatorii pentru fiecărare stat în parte. În acelaşi timp, 
libertatea de circulaţie între statele europene de care se bucură cetăţenii necesită ca standardul de 
protecție a drepturilor fundamentale garantate peste graniţele propriului stat să fie comparabile. Dacă 
acest lucru nu se întâmplă, atunci simplul concept al drepturilor fundamentale, comun tuturor 
popoarelor Europei, este ameninţat, aşa cum este ameninţată şi însăși identitatea Uniunii Europene. 
Prin urmare, este esenţial ca standardele privind protecţia drepturilor fundamentale europene să 
conveargă şi să fie îmbunătățite în mod treptat în rândul statelor UE.  

Convergenţa şi creșterea nivelului de protecție a drepturilor fundamentale decurg din obligații 
care izvorăsc din dreptul UE și sunt egal obligatorii pentru toţi judecătorii europeni. Cu toate acestea, 
îndeplinirea acestor obligaţii a impus în mod repetat judecătorilor să caute soluţii la problemele legate 
de drepturile fundamentale ale căror efecte depășesc granițele sistemului de drept naţional în care sunt 
chemați să împartă dreptatea. Acest lucru necesită abilități sporite (atât lingvistice, cât şi analitice), 
instrumente corespunzătoare (atât baze de date,3 cât şi tehnici de soluționare a cauzelor), precum şi o 
comunicare mai strânsă cu judecătorii din alte sisteme de drept.  

                                                   
1Mădălina Moraru şi Karolina Podstawa au elaborat Manualul Final în colaborare cu echipa de experţi ai Centrului pentru 
Cooperare Judiciară - Institutul Universitar European din Florența, Italia/ Centre for Judicial Cooperation, European 
University Institute, Florence, Italy) şi judecători din statele partenere la Proiect sub îndrumarea Prof. Fabrizio Cafaggi, 
directorul Centrului pentru Cooperare Judiciară. Mulțumim pentru contribuție Dr. Cesare Pitea și Dr. Kirsteen Shields și 
suntem recunoscători pentru comentariile făcute de parteneri și de participanții la seminariile desfășurate în Varșovia, 
București, Roma și Napoli. Versiunea în limba engleză a Anexei 1 a fost elaborată de Dr. Filippo Fontanelli, Dr. Nicole 
Lazzerini și Mădălina Moraru, cu contribuția echipei de experți a EUI și sub îndrumarea Prof. Fabrizio Cafaggi. Mulțumim 
în mod deosebit Mădălinei Moraru și Vioricăi Viţă (experţi jurişti la Centrul pentru Cooperare Judiciară - Institutul 
Universitar European din Florența) pentru adaptarea Anexei 1 la particularitățile sistemului de drept românesc. 
2 Traducere realizată de Diacris și revizuită de doamna Beatrice Andreșan-Grigoriu, formator cu normă întreagă în cadrul 
Institutului Național al Magistraturii, şi Mădălina Moraru, coordonator de proiect şi expert jurist la Centru de Cooperare 
Judiciară. Mulțumim doamnei inspector judiciar Daniela Iancu pentru ajutorul acordat în selecţionarea şi colectarea 
jurisprudenţei relevante, doamnei judecător Veronica Galiș, şi Gianinei Radu, consilier pentru afaceri europene la Institutul 
Naţional al Magistraturii pentru contribuţia adusă la revizuirea Manualului în limba română. 
3 Pentru acest motiv, echipa de experți a Proiectului a creat o bază de date care colectează toată jurisprudența (națională și 
supranațională) adunată pe parcursul derulării Proiectului. Baza de date a fost elaborată așa încât să contribuie la realizarea 
scopului primordial al Proiectului, și anume să furnizeze judecătorilor naționali exemple practice cu privire la beneficiile 
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Proiectul „Cooperarea judiciară europeană în domeniul drepturilor fundamentale în practica 
instanțelor naționale – potenţialul neexplorat al metodologiei privind dialogul judiciar” a urmărit să 
contribuie la identificarea soluției pentru problemele de mai sus, concentrându-se asupra a trei drepturi 
fundamentale: principiul nediscriminării, dreptul la un proces echitabil și libertatea de exprimare. 
Proiectul a încercat să creeze un mediu în care cel puţin problemele de bază, cum ar fi lipsa accesului 
la hotărârile instanţelor din alte jurisdicţii sau obstacolele lingvistice, să fie înlăturate. În acest scop a 
fost creată baza de date a Proiectului in care au fost rezumate si comentate hotărâri ale instanţelor din 
diverse state membre.4  

Proiectul a oferit posibilităţi de contact direct între judecători atât la nivel personal – în cadrul 
atelierelor de lucru (workshop-uri) organizate la Florenţa și seminariilor organizate în statele partenere 
(Croaţia, Italia, Polonia, România şi Spania), cât şi online – baza de date şi forumul de discuții. 

În sfârşit, Proiectul s-a axat asupra instrumentelor şi metodologiei de diseminare a acestor 
instrumente, cu ajutorul căreia judecătorii naţionali pot rezolva probleme privind intrepretarea şi 
aplicarea drepturilor fundamentale. Am definit aceste instrumentele „tehnici de interacţiune 
judiciară”. Înțelegerea potențialului lor și a impactului pe care îl pot avea în materia protecției 
drepturilor fundamentale ar putea contribui în mod eficient la îndeplinirea obiectivelor pe care le 
urmărim – convergenţa şi creșterea nivelului protecției drepturilor fundamentale europene. Acest 
Manual a fost elaborat cu scopul de a veni în sprijinul judecătorilor în ceea ce priveşte utilizarea 
acestor instrumente. 

Din perspectiva metodologică, structura Manualului combină două abordări – două module 
elaborate şi testate pe parcursul evenimentelor din cadrul Proiectului, care au cuprins trei atelierele de 
lucru organizate la Institutul Universitar din Florența și o serie de seminarii și conferințe de 
diseminare la nivel național în țările partenere. Cu prima abordare, s-a explorat folosirea tehnicilor de 
interacțiune judiciară în materia nediscriminării și a dreptului la un proces echitabil (primele două 
manuale tematice). Ne-am concentrat asupra analizei de la caz la caz a folosirii tehnicilor de 
interacțiune judiciară care presupun interacțiune între instanțele naționale din același stat membru sau 
din state membre diferite, precum și dintre instanțele naționale și cele supranaționale (CEDO și CJUE) 
in vederea rezolvarii conflictelor comune cu care se confruntă judecătorii în materia acestor două 
drepturi fundamentale. Cea de-a doua abordare care a fost aleasă pentru elaborarea celui de al treilea 
manual privind libertatea de exprimare, a oferit o perspectivă mai nuanțată a modalităţii în care 
interacţiunile judiciare au contribuit la forma finală a unui drept fundamental ori de câte ori apare un 
conflict legal sau juridic sau este necesar un exerciţiu de echilibrare între două drepturi fundamentale 
care intră în conflict. Ambele abordări sunt integrate în acest Manual, cu scopul de a oferi o prezentare 
a tehnicilor de interacţiune judiciară care să scoată în evidenţă avantajele utilizării acestora. 

Manualul a fost structurat astfel încât să fie ușor de folosit pentru formatorii şi judecătorii 
naţionali în aplicarea tehnicilor de interacţiune judiciară ca soluţii pentru diversele tipuri de conflicte 
legate de drepturile fundamentale. Tehnicile sunt prezentate dintr-o perspectivă comparativă cu scopul 
de a spori învăţarea reciprocă şi schimbul de experienţă juridică. Prezentarea modului de utilizare a 
tehnicilor se bazează pe studii temeinice de cercetare științifică și este concepută pentru a servi celor 
mai bune practici de judecare a cauzelor şi de formare a judecătorilor. Ca atare, se bazează pe 
experienţa acumulată în cadrul celor trei ateliere de lucru şi pe metodologiile identificate ca eficiente 
de către participanţii la seminariile naționale organizate în statele partenere în Proiect. 

                                                                                                                                                               
utilizării tehnicilor de interacțiune judiciară, care să îi asiste în mod real în procesul de soluționare a cauzelor în care sunt 
incidente drepturi fundamentale. 
4 http://judcoop.eui.eu/data/?p=data 
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Fiecare dintre activitățile proiectului a reprezentat un experiment în sine, testând nu numai fiecare 
dintre manualele aferente dreptului fundamental în discuție, ci şi formele de interacţiune dintre 
judecători. Acestea au servit ca sursă de inspiraţie pentru Îndrumările cu privire la folosirea tehnicilor 
de interacțiune judiciară de către instanțele naționale în cauze în care sunt incidente drepturi 
fundamentale (Anexa 1), care însoţesc volumul de faţă cu menirea de a servi drept ghid practic pentru 
situațiile în care dreptul UE sau CEDO, ori ambele sunt aplicabile într-o cauză. Îndrumările conțin 
secvența logică pe care un judecător național o poate urma atunci când are de rezolvat probleme legate 
de convergența și creșterea nivelului de protecție a drepturilor fundamentale în contextul sistemului 
multi-stratificat de drept european. Ultima parte a Anexei 1 oferă un ghid al utilizării tehnicilor de 
interacţiune judiciară în contextul legal şi jurisprudenţial românesc. Scopul final al Proiectului și 
soluțiile pe care le oferă este de a demara procesul de învăţare multi-statală şi multi-disciplinară 
reciprocă în cadrul cooperării judiciare. Prin demersurile noastre, am urmărit să trecem dincolo de un 
simplu schimb de informaţii prin intermediul conferinţelor, căutând astfel modalităţi mai eficiente de 
stimulare a dialogului judiciar în practică. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără partenerii noștri, 
Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii din România, Curtea 
Supremă Administrativă din Polonia, şi nici fără cei cinci parteneri asociați: Academia Judiciară din 
Croaţia, Consiliul Superior al Magistraturii din Italia, Școala Judiciară a Consiliul General al Puterii 
Judiciare din Spania şi Asociaţia Judecătorilor Administrativi Europeni. Prin această prefaţă dorim să 
le mulţumim pentru colaborarea şi sprijinul permanent. Răbdarea şi disponibilitatea acestora de a 
participa la experimentul nostru confirmă importanţa tehnicilor de interacţiune judiciară pentru 
domeniul drepturilor fundamentale din Europa. 
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I. Contextul general: Problemele existente în cauzele din materia 
drepturilor fundamentale şi interacțiunile judiciare europene 

1. Introducere 

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona a extins competențele UE, atât cele pe plan intern 
cât și cele pe plan extern,5 ceea ce a condus la continua expansiune a legislației interne a UE. Această 
schimbare a condus la o creștere a domeniilor în care instanțele naționale pot interacționa direct cu 
instanţa Uniunii Europene - Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), precum și la consolidarea 
rolului instanțelor naționale în ceea ce privește punerea în aplicare a dreptului UE.6 De exemplu, ca 
urmare a eliminării structurii UE bazate pe piloni, s-a extins sfera competenţei jurisdicţionale 
materiale a CJUE în ceea ce priveşte procedura hotărârii preliminare şi de asemenea prerogativa 
instanţelor naţionale de a înainta întrebări preliminare către CJUE,în special cu referință la domenii 
din cadrul Spațiului de libertate, securitate şi justiţie (SLSJ).7 Astfel, instanţele naţionale ale tuturor 
statelor membre, precum şi cele care judecă în primă instanţă, au dobândit dreptul de a trimite 
întrebări preliminare în materia azilului, iar acest lucru s-a dovedit a fi de un enorm ajutor pentru 
instanțele naționale.8 Ultima limitare materială impusă dreptului instanţelor naţionale în ceea ce 
priveşte trimiterea de întrebări preliminare cu privire la probleme legate de cooperarea poliţienească şi 
judiciară în materie penală va lua sfârşit la data de 1 decembrie anul curent (2014).9 

Ca urmare a eliminării structurii UE bazată pe piloni, CJUE are o competență generală de a 
interpreta Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). Unificarea categoriilor de acte normative UE într-o unică categorie (regulamente, 

                                                   
5 P. Craig, “Competence and Member State Autonomy: Causality, Consequence and Legitimacy”, Oxford Legal Studies 
Research Paper No. 57/2009. M. Cremona, “External Relations and External Competence: The Emergence of an Integrated 
Policy”, in The Evolution of EU Law, ed. G. de Búrca și P. Craig, 2nd ed., OUP 2011. 
6 Din considerente de coerenţă şi pentru facilitarea lecturii, vom utiliza numai termenul UE, chiar dacă facem referire la 
documente, acţiuni şi practici anterioare existenţei Uniunii Europene şi/sau Tratatului de la Lisabona; din aceleaşi 
considerente, vom utiliza numai termenul CJUE. 
7 Aspecte precum imigrația, azilul, vizele, cooperarea polițienească și judiciară; ultimele două chestiuni au făcut parte din al 
treilea pilon înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. 
8 A se vedea numărul mare de trimiteri preliminare transmise de instanţe în materia procedurilor de azil începând cu anul 
2009, unele dintre acestea ridicând probleme de încălcare a drepturilor omului care nu pot fi restrânse, cum ar fi interzicerea 
torturii şi a tratamentelor inumane şi degradante, ca în cauzele conexate C-411/10 şi C-493/10 NS şi ME, Hotărârea din 21 
decembrie 2011. Pentru detalii suplimentare referitoare la trimiteri preliminare în materia dreptului privind azilul, a se vedea 
Manualul FRA (Agenția pentru drepturi fundamentale a UE) privind dreptul la azil, granițe şi imigraţie, disponibil la adresa 
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_ENG.pdf; a se vedea de asemenea E. Guild şi V. Moreno-Lax, 
Current Challenges regarding the International Refugee Law, with focus on EU Policies and EU Co-operation with UNHCR, 
nr. 59 / septembrie 2013, disponibilă la adresa:  
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cep
s.be%2Fceps%2Fdld%2F8382%2Fpdf&ei=iEddU53uNMS0ywOP54KICg&usg=AFQjCNFRieXUseYZQG-
puPS3nLdLGLjnhQ&sig2=RaFmnzU4EOjm177wEzVoQg&bvm=bv.65397613,d.bGQ. 
9 În pofida eliminării fostului art. 35 TUE, art. 10(1) din Protocolul nr. 36 privind prevederile tranzitorii prevede că limitările 
existente în anumite state membre legate de competenţa instanţelor naţionale de a înainta întrebări preliminare pe probleme 
legate de Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală (CPJMP) vor continua să existe și după intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona pe o perioadă de tranziţie de cinci ani, cu privire la actele adoptate înainte de intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, cu excepția cazului în care aceste acte au fost ulterior modificate. 
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directive și decizii), indiferent dacă sunt adoptate de către instituții, organe, oficii sau agenții ale 
Uniunii, și de domeniul de drept, intră sub controlul jurisdicțional exclusiv al CJUE.10 

Recunoașterea valorii legale obligatorii a Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene 
(Carta), care are același statut legal ca și Tratatele (art.6(1) TUE), a contribuit de asemenea la 
intensificarea cooperării judiciare dintre instanțele naționale și CJUE. Un nou val de întrebări 
preliminare a sosit la CJUE cu privire la forţa, efectele juridice ale Cartei și raportul dintre Cartă, 
Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale (CEDO) și instrumentele 
legale domestice de protecție a drepturilor fundamentale.11 Astfel, odată cu adoptarea Cartei, incidenţa 
judecării cauzelor din materia drepturilor omului la CJUE a crescut considerabil12 şi astfel a sporit 
potenţialul de conflict cu instanţa europeană supranaţională care decide în materia drepturilor omului 
– Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).13 În realitate, Carta conține o dispoziție (art. 52 
(3)), care stabilește CEDO ca nivel minim de protecție care trebuie asigurat pentru drepturile din Cartă 
care au corespondent în CEDO (ex. dreptul la un proces echitabil). Cu toate acestea, din moment ce 
CJUE a afirmat în repetate rânduri că drepturile fundamentale trebuie protejate „în cadrul dreptului 
[UE]”,14 divergențe între jurisprudența respectivă a celor două instanțe supranaționale pot apărea în 
practică. În același timp, aderarea Uniunii la CEDO, care va supune actele Uniunii controlului unui 
organism extern, poate oferi un stimulent pentru asigurarea consistenței în interpretarea judiciară a 
celor două instanțe supranaționale. 

Aceste schimbări, operate prin Tratatul de la Lisabona, au avut un impact direct asupra 
interacţiunii judiciare la nivel vertical şi orizontal în domenii care intră sub incidența materiei 
drepturilor fundamentale europene. Prin urmare, noul cadru legal impus de Tratatul de la Lisabona, 
împreună cu trăsătura care caracterizează drepturile fundamentale, respectiv natura inter-sectorială a 
acestora, face ca acest domeniu să fie şi mai relevant pentru analizarea şi urmărirea beneficiilor aduse 
de interacţiunile judiciare acestui domeniu. Această Introducere va începe cu o secţiune dedicată 
sublinierii relevanţei protecţiei drepturilor fundamentale pentru judecătorii instanţelor naţionale, și 
creșterea gradului de conștientizare a potențialului „tehnicilor de interacțiune judiciară” în domeniul 
drepturilor fundamentale europene.  

În acest domeniu, este astfel posibil să se urmărească și analizeze cazuri specifice de utilizare a 
tehnicilor de interacțiune judiciară cu privire la motivele pentru utilizarea lor, aspectele procedurale 
legate de utilizarea acestora, precum și consecințele pe care le produc cu privire la convergența si 
creșterea nivelului de protecție a drepturilor fundamentale europene. 

După această introducere, vom sublinia problemele şi aspectele de drept legate de aplicarea 
drepturilor fundamentale europene în general, iar în particular, a celor 3 drepturi fundamentale 
selectate în cadrul Proiectului: principiul nediscriminării, dreptul la un proces echitabil şi libertatea 
de exprimare. În particular, ne vom axa pe posibilele conflicte care apar în judecarea cauzelor care 

                                                   
10 Cu excepțiile prevăzute de art. 275 și 276 din TFUE, precum și limitele temporale prevăzute în Protocolul nr. 36 privind 
dispozițiile tranzitorii. 
11A se vedea Cauza C-571/10 Servet Kamberaj v Istituto per l”Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), 
Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano, Hotărârea din 24 aprilie 2012; Cauza C-
617/10 Åkerberg Fransson. 
12 Potrivit lui G. de Búrca, între anul 2009 şi sfârşitul anului 2012, Curtea de Justiţie a făcut referire sau s-a bazat pe 
prevederile Cartei în cel puţin 122 hotărâri, iar Tribunalul (fostul Tribunal de Primă Instanţă) în cel puţin 37 de hotărâri. În 
27 dintre aceste 122 hotărâri, CJUE a adus argumente substanţiale bazate pe una sau mai multe prevederi ale Cartei, iar 
Tribunalul a procedat astfel în 7 dintre cele 37 hotărâri ale sale. A se vedea G. de Burca, After the EU Charter of 
Fundamental Rights: The Court of Justice as a Human Rights Adjudicator?, 20 MJ 2 (2013), p. 169. 
13 Cu privire la hotărârile CJUE şi CEDO care vin în conflict în judecarea cauzelor din materia drepturilor fundamentale 
selectate pentru acest Proiect: dreptul la nediscriminare, dreptul la un proces echitabil şi libertatea de exprimare, a se vedea 
secțiunea 4.c) iii. 
14 Cauza C-44/79 Hauer [1979], paragr. 3. 
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implică drepturi fundamentale. Alegerea noţiunii de „conflict” este explicată în cadrul introducerii şi 
este urmată de o prezentare a tipurilor şi surselor de conflicte pe care le-am identificat în acest 
domeniu. În secţiunea de faţă vă prezentăm conflictele, făcând referire la tehnicile de interacţiune 
judiciară care au fost folosite în practică sau care pot fi folosite, precum şi la rezultatele utilizării 
acestora.  

Concomitent cu o prezentare generală a problemelor comune existente în domeniul judecării 
cauzelor care implică drepturi fundamentale în statele UE, pe care le denumim „conflicte”, Partea I 
va oferi, de asemenea, rezultatele preliminare ale utilizării tehnicilor de interacţiune judiciară şi ale 
asistenţei oferite de acestea judecătorilor instanţelor naţionale în ceea ce priveşte soluţionarea acestor 
conflicte. Partea a II-a va oferi apoi o analiză detaliată a setului de tehnici de interacţiune judiciară 
aflat la dispoziţia tuturor judecătorilor europeni. Fiecare secţiune dedicată acestor tehnici include 
exemple clare din practica instanțelor naționale si a celor supranaționale din cele trei domenii de 
aplicare a drepturilor fundamentale abordate în cadrul Proiectului: principiul nediscriminării, dreptul 
la un proces echitabil şi libertatea de exprimare, făcând în acelaşi timp referire la alte drepturi 
fundamentale care au implicat experienţe similare. În sfârşit, Partea a III-a inversează centrul de 
interes al analizei prin examinarea rezultatelor care pot fi obţinute printr-o utilizare informată a 
tehnicilor de interacţiune judiciară.  

În partea finală a Manualului, oferim o schemă a analizei judiciare întreprinse în mod normal de 
către un judecător național. Aceasta presupune ca prim pas, identificarea conflictului/conflictelor; al 
doilea pas – identificarea instrumentelor de soluționare a acestor conflicte (în scopul de a îndeplini 
cerințele sistemului european multi-stratificat de protecție a drepturilor fundamentale europene); și al 
treilea pas, care implică îndeplinirea obiectivelor inerente acestui sistem multi-stratificat și lipsit de 
reguli clare privind ierarhia diverselor sisteme de drept. Aceste obiective implică convergența în 
interpretare și aplicare a drepturilor fundamentale, și în același timp, creșterea nivelului de protecție a 
acestora în toate țările UE. Înainte de a trece mai departe la analiza celor trei pași urmăriți în procesul 
pronunțării deciziilor judiciare, trebuie menționat faptul că jurisprudența națională colectată de către 
experții juridici naționali care a constituit punctul de plecare pentru extrasele de cazuri utilizate ca 
referințe în acest Manual, a fost strânsă pe o perioadă de aproape 18 luni. Prin urmare, Partea a-II-a nu 
oferă îndrumare juridică în abstract, ci este modelată pe problemele specifice identificate în domeniul 
celor trei drepturi fundamentale abordate de Proiect în fiecare dintre țările partenere.15 Mai multă 
jurisprudență relevantă și modele de utilizare a tehnicilor de interacţiune judiciară pot fi găsite în cele 
trei Manuale tematice anterioare.16 Prezentul Manual se încheie cu trei Anexe: Îndrumările cu privire 
la folosirea tehnicilor de interacțiune judiciară de către instanțele naționale în cauze în care sunt 
incidente drepturi fundamentale, urmate de un index al jurisprudenței colectate, și un index pentru 
cele 3 Manuale tematice clasificate după tipul de conflict și tehnică de interacțiune judiciară. 

                                                   
15 Un număr considerabil de hotărâri nu a fost inclus în acest Manual datorită numărului de cuvinte redus care a fost impus și 
obiectivului prezentării concise de informații relevante. În conformitate cu cerințele proiectului aprobat de Comisia 
Europeană, numărul maxim de pagini alocat Manualul final este de 150 de pagini, cu toate acestea, țările partenere au fost de 
acord să traducă până la 190 de pagini. 
16 Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul principiului nediscriminării, Manualul JUDCOOP 
privind interacțiunea judiciară în domeniul dreptului la un proces echitabil, Manualul JUDCOOP privind interacțiunea 
judiciară în domeniul libertății de exprimare, precum și jurisprudența comentată, analizată precum și hotărârile relevante în 
limba oficială a instanței care s-a pronunțat pot fi găsite și în baza de date a Proiectului, http://judcoop.eui.eu/data/?p=data. 
Pe parcursul prezentului Manual vom face deseori referință la cele trei Manuale tematice. Potrivit termenilor Proiectului, 
numai unul dintre cele trei Manuale a fost tradus în limba română (Manualul în materia nediscriminării). 
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2. Drepturile fundamentale – o preocupare pentru toţi judecătorii instanţelor 
naţionale 

Datorită menirii firești a drepturilor fundamentale de a „trece” graniţele unui singur stat şi de a se 
deplasa împreună cu o persoană sau o comunitate, controversele referitoare la aceste drepturi sunt 
universale prin natura lor şi îi privesc pe toţi judecătorii instanţelor naţionale din cadrul jurisdicţiilor 
naţionale ale UE, precum şi toate materiile de drept. Problemele legate de aplicarea drepturilor 
fundamentale reprezintă unele dintre cele mai universale revendicări invocate în litigiile judiciare, 
deoarece acestea sunt aplicabile în toate domeniile de drept, respectiv în dreptul civil, penal, 
administrativ, disciplinar etc., şi indiferent de nivelul jurisdicțional al instanţei naţionale.  

Mai mult decât atât, sistemul european de protecţie a drepturilor fundamentale, datorită sferei 
teritoriale şi personale extinse de aplicare a surselor de drept ale acestuia, transformă drepturile 
fundamentale europene (drepturile fundamentale) într-o preocupare pentru toţi judecătorii instanţelor 
naţionale. Începând cu data de 1 decembrie 2009, Carta UE este parte integrantă din dreptul primar al 
UE, susţinut de principiul priorității asupra dreptului naţional. Prin urmare, judecătorii instanţelor 
naţionale, indiferent de nivelul de jurisdicție sunt chemaţi să aplice Carta în toate litigiile care intră 
sub incidenţa domeniului de aplicare a acesteia.  

De fapt, unele dintre hotărârile fundamentale ale CJUE cu privire la drepturile cetățenilor 
europeni derivate din dreptul UE provin de la tribunale de primă instanţă: Van Gend en Loos17 
(transmisă de Tariefcommissie, Amsterdam), Costa v. ENEL18 (transmisă de Giudice Conciliatore di 
Milano), Francovich şi Bonifaci v. Italia19 (transmisă de Pretura di Vicenza şi de Pretura di Bassano 
del Grappa) şi Faccini Dori20 (transmisă de Giudice Conciliatore di Firenze). În afară de aceasta, 
CEDO a fost implementată de toate statele UE şi a fost plasată în cadrul ierarhiei surselor naţionale de 
drept pe poziţii variind de la supra-constituțională21 până la supra-legislativă,22 cu aplicare în materii 
de drept diferite.  

Potenţialul tehnicilor de interacţiune judiciară în domeniul drepturilor fundamentale europene 
poate fi urmărit în cadrul Uniunii Europene încă din anii 1960. Tocmai încorporarea drepturilor 
fundamentale în dreptul UE a constituit rezultatul întrebărilor preliminare transmise CJUE la sfârşitul 
anilor 1960 de către instanţele germane, care erau preocupate de faptul că legislaţia europeană ar putea 
încălca drepturile fundamentale adânc înrădăcinate în dreptul constituțional german.23 Conturarea 
(treptată) a drepturilor fundamentale ca principii generale ale dreptului UE prin intermediul utilizării 
cererilor preliminare ca tehnică de interacţiune judiciară constituie doar un exemplu de progres pe care 
îl poate aduce un anumit tip de tehnică de interacţiune judiciară unui sistem de drept şi nivelului de 
protecţie a drepturilor fundamentale. După cum însăşi CJUE a afirmat, „dezvoltarea ordinii de drept a 
Comunităţii a fost în mare măsură rodul dialogului care s-a dezvoltat între instanţele naţionale şi 
Curtea de Justiţie prin intermediul procedurii trimiterilor preliminare.”24 

                                                   
17 Cauza 26/62, Van Gend en Loos. 
18 Cauza 6/64, Costa vs. ENEL. 
19 Cauzele conexe C-6 şi C-9/90, Francovich şi Bonifaci. 
20 Cauza C-91/92, Faccini Dori, [1994] ECR I-3325. 
21 Pentru exemplificare, a se vedea România, art. 20 (2) Constituția României, astfel cum a fost interpretat de Curtea 
Constituțională a României în Decizia nr. 146/2000. 
22 A se vedea Italia şi Spania; detalii suplimentare în G. Martinico şi O. Pollicino, The Interaction Between Europe”s Legal 
Systems: Judicial Dialogue and the Creation of Supranational Laws (Edward Elgar, 2012). Un raport similar există în 
Croația, a se vedea art. 141 din Constituția croată – Convenția are aplicabilitate directă în sistemul de drept croat. 
23 Cauza C-29/69, Stauder vs. Ulm, 1969 E.C.R. 419, 419. 
24 Raport al Curţii de Justiţie asupra unor aspecte privind aplicarea Tratatului privind Uniunea Europeană (Weekly 
Proceedings nr. 15/95), paragr. 11. 
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Prin urmare, utilizarea extinsă a tehnicilor de interacţiune judiciară, inclusiv a celor puse la 
dispoziţie de normele supranaţionale,25 de către judecătorii instanţelor naţionale de la toate nivelurile 
jurisdicţionale prezintă un potențial considerabil în realizarea unei aplicări unitare a drepturilor 
fundamentale europene, garantând în acelaşi timp niveluri ridicate de protecție ale drepturilor 
fundamentale în toate statele membre. 

3. Rolul activ al judecătorilor naţionali în judecarea cauzelor privind drepturile 
fundamentale europene – aplicarea ex officio a dreptului UE 

Ca regulă generală de drept UE, instanţele naţionale aplică dreptul UE în limitele legislaţiei 
naționale procedurale. Acest aspect este cunoscut sub denumirea de principiul autonomiei 
procedurale,26 iar o regulă similară este recunoscută în raportul CEDO - dreptul național, sub forma 
principiului subsidiarităţii.27 Cu toate acestea, CJUE a stabilit limitări ale libertăţii judecătorilor 
instanţelor naţionale de a decide asupra unui litigiu doar pe baza regulilor procedurale naţionale atunci 
când este aplicabil dreptul UE. Principiile echivalenţei şi efectivităţii impun judecătorilor instanţelor 
naţionale să lase neaplicate regulile procedurale naţionale care fac imposibilă sau excesiv de dificilă 
protejarea drepturilor derivate din dreptul UE.28 Natura imposibilă sau excesiv de dificilă a regulilor 
procedurale naţionale este stabilită „prin referinţă la rolul prevederii respective în cadrul procedurii, 
progresul acesteia şi caracteristicile speciale ale acesteia, privită în ansamblu, în faţa diferitelor 
instanţe naţionale.”29 

În ceea ce priveşte cazul specific al aplicării drepturilor fundamentale ale UE, trebuie făcute trei 
comentarii preliminare. Evident, drepturile fundamentale ca temei sau motivare a unei acțiuni vor fi 
cel mai adesea invocate de către părţi în cauza dedusă judecății. Totuşi, aceasta nu este o constrângere 
insurmontabilă pentru judecători în ceea ce priveşte promovarea acestui aspect în orice cauză, 
deoarece drepturile fundamentale sunt parte integrantă din principiul legalităţii, care este un principiu 
general de drept aplicabil în toate materiile. Mai mult decât atât, baza legală suplimentară ar putea fi 
dedusă din principiul UE al cooperării loiale, care impune judecătorilor instanţelor naţionale să 
asigure aplicarea efectivă şi conformă a dreptului UE, prin urmare, inclusiv a Cartei UE (a se vedea 
art. 6 TEU). 

                                                   
25 Pentru lista completă a tehnicilor de interacţiune judiciară puse la dispoziţie de normele supranaţionale (CEDO şi UE), a se 
vedea Partea a II-a, secţiunea 2. 
26 D. Murray, EU law rights and national remedies: an uneasy partnership?, disponibilă la adresa 
http://atp.uclan.ac.uk/buddypress/diffusion/?p=1523. C-422/93, C-423/93 şi C-424/93, Zabala Erasun şi alţii/Instituto 
Nacional de Empleo, Hotărârea din 15 iunie 1995, ECR [1995], p. I-1567, paragr. 28. 
27 Potrivit Notelor CEDO de la Interlaken: „[…] în contextul specific al Curţii Europene a Drepturilor Omului, [principiul 
subsidiarităţii] înseamnă că sarcina de a asigura respectarea drepturilor consacrate de Convenţie revine înainte de toate 
statelor contractante, şi nu Curţii. Aceasta din urmă poate şi ar trebui să intervină numai acolo unde autorităţile naţionale nu 
reuşesc să ducă la îndeplinire această misiune.”, disponibile la adresa: 
 http://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_Follow-up_ENG.pdf. 
28 Cauza C- 199/82 Amministrazione delle Finanze dello Stato vs. San Giorgio [1983] ECR 353595. Cu privire la aplicarea 
principiului echivalenţei, a se vedea Studiul de Caz 12 din prezentul Manual. Acest principiu are o aplicare directă şi atunci 
când judecătorii instanţelor naţionale decid asupra remediului naţional aplicabil pentru încălcarea unui drept individual 
derivat din dreptul UE. În Cauza Heylens [1987], Curtea UE a afirmat că „existenţa unui remediu […] este esenţială pentru 
asigurarea drepturilor unei persoane” (Cauza C- 222/86, Heylens, ECR [1987] paragr. 14), subliniind faptul că drepturile 
UE ar fi lipsite de importanţă dacă nu ar exista remedii pentru pierderile sau daunele suferite de reclamanţi (remedii care 
trebuie să fie echivalente cu remediul naţional disponibil pentru un drept similar derivat din legislaţia naţională). 
29 Cauzele conexe C-430-431/93 Van Schijndel [1995] ECR I-4736, paragr. 19, Cauza C-312/93 Peterbroeck [1995] ECR I-
454599, paragr. 1414, Cauza C-276/01 Joachim Steffensen [2003] ECR I-373535, paragr. 66, Cauza C-125/01 Peter Pflücke 
şi Bundesanstalt für Arbeit [2003] ECR I-9375, paragr. 33, C-63/01 Samuel Sidney Evans and The Secretary of State for the 
Environment, Transport and the Regions, and The Motor Insurers’ Bureau [2003] ECR I-1417, paragr. 46. 
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Însăși CJUE invocă din oficiu problema conformităţii cu drepturile fundamentale europene,30 
chiar şi atunci când instanţa naţională care înaintează cererea de întrebări preliminare nu a inclus acest 
aspect în întrebările sale.31 Cu toate acestea, CJUE nu a stabilit în cadrul jurisprudenţei sale o obligaţie 
generală a instanţelor naţionale de a invoca din oficiu drepturi individuale derivate din dreptul UE, și 
nici drepturile fundamentale.32 A stabilit totuși, în mod cu totul excepțional, într-o serie de hotărâri în 
domeniul concurenței,33 administrativ34 și dreptul consumatorilor,35 dreptul/obligația judecătorului 
național de a lua în considerare din oficiu aplicarea dreptului UE sau legislația națională de punere în 
aplicare a legislației secundare a UE. 

Având în vedere această abordare, judecătorii naționali ar putea înțelege obligaţia care le revine ca 
fiind una duală. Mai întâi, depinde de ei să evalueze argumentele privind drepturile fundamentale 
promovate de către părţi. E posibil ca această afirmaţie să pară un truism însă, este important să 
subliniem faptul că este necesar să se facă o alegere echilibrată între economia judiciară (în sensul de a 
decide într-o cauză, pe baza unor dispoziții specifice) și discutarea aspectelor legate de protejarea 
drepturilor fundamentale. Deschiderea din partea judecătorilor de a invoca drepturile fundamentale 
constituie o precondiţie necesară pentru asigurarea eficacității acestora. În al doilea rând, şi ca o 
consecinţă a tezei anterioare, aceştia trebuie să fie pregătiţi să ţină seama de considerentele legate de 
drepturile fundamentale ori de câte ori lipsesc din argumentaţia părţilor, analizând dacă aplicarea lor 
ar putea contribui la protecția acordată părților. 

Rolul instanţelor de fond în ceea ce priveşte luarea în considerare din oficiu a drepturilor 
fundamentale este de importanţă primordială. Acesta este mai evident în cazurile în care o persoană 
care invocă un drept stabilit de Uniune necesită asistenţă juridică (cu precădere în cazuri referitoare la 
imigraţie/libertatea de circulaţie a persoanelor sau aspecte legate de discriminare).36 Problema 
asistenţei juridice ar putea constitui un element care limitează interesul apărătorului de a urmări cauza 
până la ultimul remediu legal disponibil; uneori, se manifestă un interes limitat în cunoaşterea 
posibilităţilor şi condiţiilor stricte în care se poate introduce apel la instanţe de rang superior în 
vederea asigurării protecţiei drepturilor fundamentale. Acest lucru ar prejudicia considerabil protecţia 
efectivă a drepturilor fundamentale europene în cazul în care analiza drepturilor fundamentale şi 
aplicarea normelor supranaţionale ar fi lăsată în întregime la latitudinea instanţelor de apel sau 
supreme. 

                                                   
30 Pentru detalii suplimentare cu privire la chestiunea specifică a dreptului şi obligaţiei instanţelor naţionale de a invoca 
normele UE din oficiu în vederea asigurării respectării drepturilor fundamentale europene, a se vedea Partea a 2-a, secţiunea 
2 din cadrul tehnicii trimiterii preliminare. 
31 Cauza 368/95, Familiapress, [1997] ECR I-3689 şi C-360/06, Heinrich Bauer Verlag, Hotărârea din 4 decembrie 2008. 
32 Cu privire la invocarea din oficiu a aspectelor de drept UE, a se vedea, J. Engström, National Courts’ Obligation to Apply 
Community Law Ex Officio – The Court Showing new Respect for Party Autonomy and National Procedural Autonomy?, 
publicată în Review of European Administrative Law, 2008, vol. 1, nr. 1, p. 67-89. 
33 De ex. cauzele conexate C-430 & 431/93, Jeroen van Schijndel and Johannes Nicolaas Cornelis vanVeen v. Stichting 
pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, [1995] ECR I-4705. 
34 De ex. cauzele conexate C-222–225/05, J. van der Weerd and Others v. Minister van Landbouw, Natuur 
enVoedselkwaliteit, [2007] I-4233. 
35 Cauza C-488/11, Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito v Jahani BV, Hotărârea din 30 mai 2013, 
paragr. 41; Cauza C-618/10 Banco Español de Crédito [2012] ECR I-0000; Cauza C-472/11 Banif Plus Bank [2013] ECR I-
0000; Cauza C-397/11 Erika Jőrös v Aegon Magyarország Hitel Zrt, Hotărârea din 30 mai 2013; Cauza C-32/12, Soledad 
Duarte Hueros v. Autociba SA, Automóviles España SA, Hotărârea din 3 octombrie 2013; a se vedea comentariul celei din 
urmă în “Price reduction as a consumer sales remedy and the powers of national courts: Duarte Hueros” (2014) Common 
Market Law Review, 975–992. 
36 A se vedea C. Barnard şi E. Sharpston, ”The Changing Face of Article 177 References (1997)” 34 Common Market Law 
Review, numărul 5, p. 1113–1171, p. 1161-3. 
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4. Conflicte în materia drepturilor fundamentale europene 

În lumina explicaţiei succinte de mai sus cu privire la motivele pentru care domeniul drepturilor 
fundamentale europene reprezintă arena ideală pentru a analiza utilitatea folosirii tehnicilor de 
interacţiune judiciară, vom continua cu o analiză mai amănunțită a problemelor comune existente în 
domeniul aplicării drepturilor fundamentale cu care se confruntă judecătorii instanţelor naţionale din 
toate din toate statele UE. Mai întâi, vom menţiona succint ce înţelegem prin noțiunea de „conflict”, 
după care vom cartografia fiecare dintre tipurile de conflicte şi sursele acestora în domeniul 
drepturilor fundamentale europene în general, cu accent particular pe cele trei drepturi fundamentale 
care constituie nucleul Proiectului: dreptul la nediscriminare, dreptul la un proces echitabil şi 
libertatea de exprimare. 

a) Definirea noţiunii de „conflict” 

În sensul prezentului Manual, dorim a adopta o definiție care se distanțează de definiţia clasică a 
„conflictului” dată de dreptul public internaţional, conform căreia: „[un] conflict, în sensul strict de 
incompatibilitate directă, apar[e] numai acolo unde o parte la cele două tratate nu se poate conforma 
concomitent cu obligaţiile care îi revin în baza celor două tratate.”37 

Această definiție nu ia în considerare situațiile în care mai multe obligații se suprapun și 
conflictul este de o natură mai delicată, astfel încât este uneori necesar a decide pe care dintre aceste 
obligații multiple alegem a o îndeplini. Pentru acest motiv, Manualul folosește o definiţie mai amplă, 
care include definiţia conflictelor de norme a lui Kelsen: „[un] conflict între două norme apare în 
cazul în care respectarea sau aplicarea unei norme conduce neapărat sau potenţial la încălcarea 
celeilalte.”38 

De asemenea, în cadrul definiţiei pe care o dăm a noţiunii de „conflict”, avem în vedere 
divergenţele care decurg din interpretările aceleiaşi/aceloraşi norme de către instanţele naţionale şi 
supranaţionale sau de către judecători din cadrul aceleiaşi instanţe, precum şi conflictele rezultând din 
exercitarea concurentă a diferitelor drepturi fundamentale (gândiţi-vă, de exemplu, la cazurile în care 
exercitarea libertăţii de exprimare afectează exercitarea dreptului la viaţă privată, la protecţia datelor 
sau a dreptului de proprietate intelectuală etc.). 

b) Principalele caracteristici ale sistemului european de protecţie a drepturilor 
fundamentale 

Judecătorii instanţelor naţionale din statele UE au o misiune complexă şi dificilă de îndeplinit.39 
Fiecare judecător al instanţelor naţionale are obligaţia de a aplica drepturile fundamentale care sunt 
stabilite simultan de o multitudine de regimuri juridice, cu sfere de aplicare care se suprapun cel 
puţin parţial: constituţiile naţionale/cartele sau dreptul statutar, dreptul UE (care include Carta UE și 
un număr în continuă creștere de măsuri legislative secundare), CEDO şi un număr semnificativ de 
alte tratate internaţionale în vigoare în statele membre. Numărul normelor de drept care asigură 
protejarea drepturilor fundamentale a crescut şi mai mult datorită adoptării prolifice de către UE de 
legislaţie în domenii de drept care au tangenţă cu drepturile fundamentale.40 În acelaşi timp, fiecare 

                                                   
37 Jenks, „The Conflict of Law-Making Treaties”, (1953) BYIL 401, p. 426. 
38 Kelsen, „Derogation” (Derogarea), în H. Klecatsky, R. Marcic şi H. Schambeck (ed.), Die Wiener Rechtstheoretische 
Schule (1968), ii, la p. 1429. 
39 M. Claes, The National Courts' Mandate in the European Constitution, Hart Publishing, Oxford, 2006. 
40 A se vedea mai multe detalii cu privire la acest aspect în cadrul secţiunii 4 c) iii. 
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dintre aceste sisteme are propria instanţă învestită cu competenţă exclusivă de exercitare a 
examinării legale a documentului specific care prevede protecţia drepturilor fundamentale. Mai mult 
decât atât, fiecare sistem de drept impune propriul limbaj juridic şi propriile instrumente specifice, 
care ar putea impune judecătorilor să decidă că un sistem de drept are prioritate faţă de un altul sau să 
aprecieze care sunt normele şi instrumentele judiciare din cadrul unui sistem de drept care ar putea 
proteja mai bine drepturile persoanelor. Această stare de lucruri poate constitui (de fapt, a constituit 
deja)41 sursa divergenţelor legate de interpretarea juridică a aceluiaşi drept fundamental, în special în 
ceea ce priveşte standardul de protecţie,42 şi de echilibrarea cu celelalte interese ale societăţii sau cu 
drepturi fundamentale cu care acesta vine în conflict.43 

Prin urmare, datorită multitudinii surselor aplicabile, judecătorii trebuie să soluţioneze o serie de 
probleme ori de câte ori aceştia sunt chemaţi să decidă în materia drepturilor. Astfel, judecătorii 
trebuie să stabilească: (i) sfera de aplicare a dreptului fundamental în cazul dedus judecății; (ii) 
interpretarea acestuia de către instanța(ele) supranațională(e) care este(sunt) interpretul ultim în cadrul 
sistemului legal care consacră respectivul drept; (iii) consecinţele asumării unei anumite modalităţi de 
protecţie în raport cu alte drepturi sau obiective de politică, și scara de protecție a unui anumit drept, 
care implicit determină nivelul de protecție al unui alt drept. Ultimul aspect este denumit în mod 
obişnuit exercițiul de echilibrare a drepturilor şi/sau a altor interese generale. În situația în care cazul 
se încadrează în domeniul de aplicare a mai mult de o sursă legală de protecție, aceste etape sunt 
multiplicate corespunzător. 

După parcurgerea acestor etape logice în ceea ce priveşte aplicarea drepturilor fundamentale, 
judecătorii instanţelor naţionale ar putea ajunge la concluzia că norma legală sau practica naţională 
respectivă nu este în concordanţă cu norma/normele la nivel supranaţional, astfel cum sunt interpretate 
acestea de CJUE şi/sau CEDO. În acest caz, conflictul, trebuie gestionat (şi soluţionat) de către 
judecătorii instanţelor naţionale. 

În contextul unei complexităţi juridice în creştere, posibilitatea apariţiei conflictelor între 
numeroasele sisteme de drept este în continuă creştere, iar analiza devine din ce în ce mai dificilă de 
fiecare dată când un drept este protejat de mai multe instrumente legale cu izvoare în diverse sisteme 
de drept. Iar judecătorii instanţelor naţionale acţionând în calitate de judecători naturali (juges 
naturels) în sensul dreptului UE şi al CEDO au sarcina complexă de a rezolva aceste conflicte, al 
căror număr este mereu în creștere. 

c) Tipuri şi surse de conflicte 

Au fost identificate următoarele tipuri de conflicte:  

1. conflictele de norme: conflicte care apar ca urmare a unei formulări deschis conflictuale a 
normelor legale – în anumite împrejurări, reconcilierea dintre cele două prevederi legale este 
imposibilă;44 

                                                   
41 A se vedea secţiunea CJUE în raport cu CEDO în secțiunea 4 c) iv. 
42 A se vedea pe larg, Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul libertății de exprimare. 
43 ibid. 
44 Un exemplu de conflict de norme poate fi găsit în domeniul de aplicare a Deciziei-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 
februarie 2009 de modificare a Deciziilor-cadru 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008 / 909/JHA și 
2008/947/JAI, de consolidare a drepturilor procedurale ale persoanelor și de încurajare a aplicării principiului recunoașterii 
reciproce cu privire la deciziile pronunțate în absența persoanei în cauză de la proces (denumită în continuare Decizia-cadru 
privind MEA). Această Decizie–cadru prevedea predarea propriilor resortisanți unui alt stat membru, în timp ce Constituția 
din anumite state membre includea în momentul intrării în vigoare a Deciziei-cadru MEA o prevedere care interzicea 
extrădarea propriilor cetățeni (ex. Cipru, Polonia, Republica Cehă și Germania). 
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2. conflictele de interpretare ca urmare a interpretării diferite a aceluiași drept fundamental de 
către: (a) diferite instanțe supranaționale europene (nivelul orizontal supranațional) sau de 
către instanțe naționale din cadrul aceluiași stat membru sau dintre instanțe naționale din state 
membre diferinte (nivelul orizontal național). Un al treilea scenariu, care este deosebit de 
complex, este situația în care standardul supranațional de protecție al unui drept fundamental 
diferă de cel stabilit la nivel național. În mod evident, instanțele naționale încearcă să mențină 
propriile standarde, spre deosebire de acelea impuse de instanțele supranaționale (conflict de 
interpretare în cadrul tipului vertical de interacțiune judiciară).  

3. conflictele de drepturi: exercitarea unui anumit drept fundamental ar putea veni în conflict cu 
manifestarea altui drept fundamental, în special atunci când drepturile fundamentale în cauză 
sunt relative. În cadrul Proiectului, am explorat conflictele dintre libertatea de exprimare şi 
alte drepturi fundamentale şi individuale, cum ar fi: dreptul la viaţă privată, dreptul la 
protecţia datelor sau dreptul de proprietate intelectuală. Factori suplimentari care complică 
situaţia derivă din faptul că ordinile de drept ale statelor membre au înţelegeri diferite cu 
privire la ceea ce ar trebui să protejeze drepturile fundamentale respective sau adoptă 
standarde materiale diferite pentru protejarea acestor drepturi, utilizează conceptualizări 
diferite pentru definirea conflictelor similare între interese şi valori sau dispun de regimuri de 
sancţionare diferite.45 Toate aceste abordări accentuează şi mai mult conflictul dintre diferitele 
manifestări ale drepturilor fundamentale. 

Există motive similare pentru aceste conflicte, în special faptul că atât domeniile de aplicare ale 
surselor care oferă protecție drepturilor fundamentale în Europa (i) cât și competența instanțelor 
naționale și supranaționale în judecarea cauzelor din materia drepturilor fundamentale (ii) se suprapun 
parțial. 

În următoarele paragrafe vom discuta aceste motive principale de conflict. 

i. Suprapunerea parţială a izvoarelor comune multiple care stipulează drepturi fundamentale 
europene 

 

În cadrul UE, acelaşi drept fundamental este proclamat de diferite norme de drept, toate obligatorii 
din punct de vedere legal pentru judecătorii instanţelor naţionale din cadrul fiecărui stat membru UE. 
Astfel, judecătorul național trebuie să asigure respectarea concomitentă a acestor norme de drept, a 
căror incidenţă de aplicare se suprapune parţial: 

Surse naţionale 

Constituţiile/cartele. 

Surse UE 

Art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) prevede trei surse ale drepturilor 
fundamentale: Carta drepturilor fundamentale UE (art.6(1) TUE)), CEDO și tradițiile constituționale 
comune ale statelor membre reprezintă principalele surse de inspirație ale CJUE atunci când stabilește 
care sunt principiile generale ale UE (art. 6(2) TUE). În ceea ce privește relația dintre UE și CEDO, 
art. 6 (2) din TUE impune UE să adere la CEDO; după aderare, UE va fi, prin urmare, obligată în mod 
oficial să respecte CEDO, iar statele membre – care sunt deja părți la CEDO – vor fi, de asemenea, 

                                                   
45 A se vedea Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul libertății de exprimare, p.7. 
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obligate să respecte CEDO prin intermediul dreptului UE (în această situație numai în limitele 
domeniului de aplicare al dreptului UE, având în vedere că aderarea nu va modifica repartizarea 
competențelor între Uniune și statele membre). În aprilie 2013 a fost finalizat proiectul de acord 
privind aderarea UE la CEDO, astfel primul pas important către aderare a fost finalizat. Ca un pas 
următor, Comisia a solicitat Curții să își dea avizul cu privire la proiectul de acord.46 

Până la aderare, rolul CEDO în sistemul UE de protecție a drepturilor fundamentale este stabilit 
prin două dispoziții legale: art. 6 (3) din TUE și art. 52 (3) din Cartă. Art. 6(3) TUE reiterează 
conținutul dispoziției fostului articol 6(2) în versiunea pre-Lisabona din TUE și recunoaște CEDO ca 
fiind una dintre principalele surse de inspirație pentru formarea principiilor generale ale UE, împreună 
cu tradițiile constituționale comune. Art. 52 (3) din Cartă a introdus pentru prima dată obligația de a 
se asigura că dispozițiile Cartei care conferă drepturi fundamentale similare celor protejate și de 
CEDO au același înțeles și același domeniu de aplicare ca dreptul corespondent din CEDO, inclusiv 
cu privire la limitele prevăzute pentru aceste drepturi (obligaţie de interpretare paralelă a drepturilor 
corespondente ale Cartei). Aceeași prevedere garantează, totuși, posibilitatea de a oferi acestor 
drepturi, care se regăsesc în ambele instrumente, o protecție mai extinsă în conformitate cu dreptul UE 
(a se vedea ultima teză a art. 52 (3) din Cartă). În hotărârea sa din cauza Kamberaj, CJUE a decis, în 
2012, că nici art. 6 (3) din TUE și nici art. 52 (3) din Cartă nu au schimbat statutul CEDO în statele 
membre ale UE: 

 „62. Cu toate acestea, art. 6(3) TUE nu guvernează relaţia dintre CEDO şi sistemele de drept ale 
statelor membre şi nici nu stabileşte consecinţele care urmează a fi suportate de instanţele naţionale în 
cazul unui conflict între drepturile garantate de respectiva convenţie şi cele stipulate de o prevedere 
din legislaţia naţională. 63. […] trimiterea făcută de art. 6(3) al TUE la CEDO nu impune instanţelor 
naţionale, în cazul unui conflict între o prevedere din legislaţia naţională şi CEDO, să aplice 
prevederile respectivei convenţii în mod direct, înlăturând prevederea din legislaţia naţională 
incompatibilă cu convenţia.”47 

Rezultă că, în prezent, în plus față de izvoarele de drept naționale, protecția drepturilor 
fundamentale în cadrul UE provine și din alte două izvoare: Carta UE și principiile generale ale 
dreptului Uniunii. Carta recunoaște „drepturi, libertăți și principii” (a se vedea ultimul considerent al 
preambulului Cartei). Cu toate acestea, în ceea ce privește forța juridică a acestora, Carta UE (și 
aceeași remarcă este valabilă și în ceea ce privește CEDO), nu face distincție între „drepturi” și 
„libertăți”. Situația este diferită în ceea ce privește „principiile” prevăzute în Carta UE (această 
noțiune nu este prevăzută și de CEDO fiind o noțiune specifică Cartei). Art. 51(1) din Cartă prevede 
că Uniunea și statele membre „respectă drepturile și principiile și promovează aplicarea lor în 
conformitate cu atribuțiile pe care le au în acest sens și cu respectarea limitelor competențelor 
conferite Uniunii de tratate.”48 

Art. 52 (5) din Cartă prevede apoi că „Dispozițiile prezentei carte care conțin principii pot fi puse 
în aplicare prin acte legislative și de punere în aplicare adoptate de instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii, precum și prin acte ale statelor membre în cazurile în care acestea pun în aplicare 

                                                   
46 A se vedea, Comisia Europeană, Raportul cu privire la aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE din 2014, 
disponibil online la: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/com_2014_224_en.pdf 
47 Cauza C-571/10 Servet Kamberaj v Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta 
della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano, Hotărârea din 24 aprilie 2012. 
48 De notat că versiunea în limba română a art. 51(1) din Cartă nu este întru totul exactă, întrucât nu se reține diferența de 
forță legală între „drepturi” și „obligații” stabilită în versiunea în limba engleză și franceză a aceleași dispoziții: „respect the 
rights, observe the principles”; „respect” și „observe” fiind ambele traduse în versiunea în limba română cu termenul 
„respectă”. A se vedea hotărârea CJUE în Cauza AMS (Cauza C-176/12, Hotărârea din 15 ianuarie 2014) în care se statuează 
în mod clar diferența de forță juridică stabilită de către art. 51(1) din Cartă între „drepturi” și „principii”, cele din urmă 
neavând forța juridică de care beneficiază „drepturile” tocmai datorită formulării nuanțate a art. 51(1). 
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dreptul Uniunii, în exercitarea competențelor lor respective. Invocarea lor în fața instanței 
judecătorești se admite numai în scopul interpretării și controlului legalității unor astfel de acte.” 

Prin urmare, spre deosebire de „drepturi”, „principiile” nu pot avea efect direct (prin urmare, ele 
nu pot constitui temeiul legal al înlăturării de la aplicare) și nici nu pot fi utilizate de către judecătorii 
naționali ca parametru pentru interpretare conformă, atunci când nu există legislație UE care să fi fost 
adoptată în mod specific pentru punerea în aplicare a acestui principiu. Forța juridică a „principiilor” 
din Cartă de a fi invocate ca standard al controlului normativ (justiciabilité normative) „se admite 
numai în scopul interpretării și controlului legalității unor acte [UE]” adoptate în scopul 
implementării acestor principii.49 

Acest lucru înseamnă, de asemenea, că nu există o suprapunere/coincidență între „principiile” 
Cartei și categoria de „principii generale” ale dreptului UE; acestea din urmă, în schimb, pot avea 
efect direct (uneori și efect direct orizontal) și acționează ca temei legal pentru aplicarea tehnicilor de 
înlăturare de la aplicare a dispozițiilor legislative naționale contrare dreptului UE și ca temei legal 
pentru tehnica interpretării conforme. Deși nu există niciun titlu specific, sau secțiune în Carta UE 
dedicată doar „principiilor” acestea se află în mare parte în titlul IV intitulat „Solidaritatea”.50 În orice 
caz, se poate deduce din explicația de la art. 52 (5) din Cartă că titlul unui anumit articol din Cartă sau 
utilizarea noțiunii de „drept” sau „principiu” în conținutul dispozițiilor din Cartă nu este neapărat un 
criteriu decisiv pentru a stabili dacă ne aflăm în fața unui drept sau a unui principiu. 

În plus față de aceste izvoare de drept primar UE, Uniunea are competențe legislative în 
numeroase domenii care sunt strâns legate de protecția drepturilor fundamentale și, prin urmare, se 
poate dedica să le protejeze – sau să promoveze aplicarea lor – prin adoptarea legislației secundare (a 
se vedea seria de directive adoptate pentru combaterea discriminării sau directivele privind drepturile 
procedurale minime).51 

CEDO 

Toate statele UE sunt părţi contractante la CEDO şi astfel sunt obligate să respecte Convenția. 

Surse internaţionale 

În plus față de izvoarele supranaționale de drept: UE și CEDO, statele membre ale UE sunt 
obligate să respecte anumite drepturi fundamentale și prin intermediul altor tratate internaționale (fie 
ele universale sau multilaterale), care creează obligații în domeniul drepturilor omului pentru părțile 
contractante, de exemplu, Carta ONU,52 Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice 

                                                   
49 Lenaerts, „La solidarité ou le chapitre IV de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne”, Revue 
trimestrielle des droits de l’homme, 2010, pct. 28, p. 224 și urm. A se reține că nu toate dispozițiile Cartei care prevăd 
drepturi beneficiază de efect direct în sistemele de drept naționale, în ceea ce privește forța legală și efectele dispozițiilor 
Cartei UE care prevăd „drepturi”, dar care nu beneficiază de efect direct, a se vedea Cauza C-176/12, AMS, Hotărârea din 15 
ianuarie 2014. 
50 Lenaerts, ibid.; conform Explicațiilor aduse art. 52(5) din Cartă, „Cu titlu de exemplu, cităm, dintre exemplele de principii 
recunoscute de Cartă, art. 25, 26 şi 37. În anumite cazuri, un articol din Cartă poate conţine elemente care aparţin atât unui 
drept, cât şi unui principiu: de exemplu art. 23, 33 şi 34.” 
51 A se vedea, de exemplu, Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind 
dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, 
precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe 
și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO, L 294/2013); Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO, L 280/2010). 
52 Măsura în care Carta ONU creează obligații directe, substanțiale, este subiect de dezbatere. 
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(PIDCP), Convenția de la New York pentru protecția drepturilor copilului, Convenția ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități, Convenția privind eliminarea discriminării rasiale, etc. 

Este astfel posibil ca un anumit drept fundamental să fie prevăzut de mai multe izvoare de drept, 
al căror domeniu de aplicare individuală, teritorială şi materială se poate suprapune parțial. Cu toate 
acestea, există o diferență majoră între domeniul de aplicare al Cartei UE și domeniul de aplicare al 
CEDO. În timp ce protecția acordată de către aceasta din urmă poate fi invocată de către oricine pe 
terioriul unei părți contractante (conform art. 1 CEDO), Carta UE se aplică numai în situațiile care 
intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii (a se vedea caseta de mai jos). Astfel, în timp ce nu 
toate actele normative sau o anumită practică naționale pot fi revizuite în baza Cartei UE, de regulă 
toate actele adoptate de către părțile contractante la CEDO trebuie să respecte drepturile fundamentale 
conținute de aceasta. 

Faptul că unele drepturi fundamentale beneficiază de protecție potrivit dreptului UE, Convenției 
și dreptului național nu înseamnă că și conținutul/limitele acestei protecții este același în cadrul celor 
trei sisteme de drept. În ciuda faptului că domeniul de aplicare al surselor supranaționale nu se 
suprapune total, practica arată că este suficient pentru a conduce la apariția de conflicte. 

Sistemele pentru protecţia drepturilor fundamentale atât din cadrul Uniunii Europene, cât şi din 
cadrul Consiliului Europei, recunosc o anumită marjă de apreciere statelor în ceea ce priveşte protecţia 
şi consolidarea drepturilor omului (art. 4(2) TUE).53 CEDO și dreptul UE cer ca cel puțin standardul 
minim asigurat de unul dintre aceste sisteme să fie respectat, în timp ce statele membre, în dreptul lor 
intern sau prin intermediul altor acorduri internaționale, pot oferi un standard mai ridicat de protecție 
a drepturilor fundamentale. În conformitate cu principiul subsidiarității,54 statele se pot bucura de o 
marjă de apreciere în sensul libertății alegerii aplicării unui standard minim de protecție al unui 
anumit drept fundamental astfel cum este stabilit la nivelul CEDO și UE sau pot decide a acorda un 
nivel sporit de protecție la nivel național, care, cu toate acestea, trebuie să fie în conformitate cu 
CEDO și drepturile fundamentale ale UE; consensul normativ (sau lipsa acestuia) între statele membre 
în ceea ce privește limitele protecției acordate de un anumit drept poate fi relevant în stabilirea 
întinderii marjei de apreciere recunoscute de CEDO/CJUE. Astfel, lipsa de consens la nivel european 
cu privire la anumite valori ar putea avea drept consecinţă faptul că anumite drepturi sunt protejate în 
anumite state, iar în altele nu55 sau că statele optează pentru standarde diferite de protecție a anumitor 
drepturi fundamentale.56 Desigur, această situaţie nu implică în nici un caz faptul că drepturile 
fundamentale sunt întotdeauna mai bine protejate la nivel local atunci când statele dispun de o marjă 
largă de apreciere. Cazurile privind recunoaşterea relaţiilor dintre persoane de acelaşi sex constituie un 
exemplu cu privire la faptul că lipsa unui consens la nivel european nu operează întotdeauna în 
favoarea protecţiei dreptului la nediscriminare. În jurisprudenţa CEDO, lipsa consensului dintre statele 
europene conduce de asemenea la situaţii în care statele beneficiază de o „marjă de apreciere” extinsă 

                                                   
53 Cu privire la sensul şi rolul art. 4(2) TUE în cooperarea judiciară, a se vedea M. Claes Negotiating Constitutional Identity 
or Whose Identity is it Anyway (capitolul 8), în M. Claes, M. de Visser, P. Popelier şi C. van de Heyning (ed.) Constitutional 
Conversations in Europe, Actors, Topics and Procedures (2013), Intersentia, 205-235. 
54 Protocolul nr. 15 de modificare a Convenției Europene a Drepturilor Omului introduce o referire la principiul 
subsidiarității și doctrina marjei de apreciere. La sfârșitul preambulului Convenției, se adaugă un nou considerent, care va 
avea următorul cuprins: „Afirmând că Înaltele Părți Contractante, în conformitate cu principiul subsidiarității, au 
responsabilitatea primară de a asigura drepturile și libertățile definite în prezenta convenție și protocoalele sale, și că în acest 
sens se bucură de o marjă de apreciere, sub jurisdicția de supraveghere a Curții Europene a Drepturilor Omului, astfel cum 
este stabilit prin prezenta convenție.” Protocolul nu a intrat încă în vigoare. 
55 Spre exemplu, Constituţia irlandeză protejează viaţa fătului nenăscut, spre deosebire de alte constituţii naţionale. 
56 A se vedea, de exemplu, în domeniul principiului nediscriminării pe motivul orientării sexuale, poziția statelor membre și a 
curților constituționale și supreme care este diferită cu privire la recunoașterea căsătoriilor între cuplurile de același sex, 
pentru mai multe detalii a se vedea jurisprudența comentată în Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în 
domeniul principiului nediscriminării. 
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cu privire la limitările care ar putea fi impuse drepturilor fundamentale. Aceste situaţii ridică o altă 
problemă legată de drepturi fundamentale şi valori: aceea a standardului maxim, care va fi detaliată în 
cadrul Părţii a III-a din acest Manual. 

CJUE a hotărât că valorile locale şi naţionale57 ar putea justifica anumite restricții ale exercitării 
drepturilor fundamentale.58 Carta lasă loc într-o anumită măsură pentru standardele naționale de 
protecție. Această interpretare se desprinde din art. 53 din Cartă, astfel cum a fost punctată și de către 
CJUE în cauzele Melloni59 și Akerberg Fransson.60 În această hotărâre, Curtea a subliniat că, atunci 
când situația în cauză „nu este complet guvernată de dreptul UE”, atunci statele membre pot oferi, la 
nivel intern, o protecție mai mare decât cea rezultată din Cartă unui anumit drept fundamental, în 
măsura în care principiile priorității, eficienței și uniformității dreptului UE nu vor fi compromise prin 
respecivul standard ridicat de protecție61 (pentru mai multe detalii cu privire la acest aspect, a se vedea 
caseta „Interpretarea Cartei și cerințele pentru compatibilitatea dispoziției naționale cu Carta” în 
Anexa 1). 

ii. Suprapunerea parțială a domeniilor de aplicare a izvoarelor legale relevante 

 

Art.1 din CEDO prevede că autoritățile publice ale părților contractante vor asigura tuturor 
persoanelor aflate sub jurisdicția lor drepturile și libertățile definite în Titlul I al Convenției. Același 
lucru se aplică drepturilor stabilite în protocoalele adiționale pentru acele state care au ratificat 
protocoalele, în virtutea unor dispoziții specifice (a se vedea de exemplu, art. 5 din Protocolul nr. 1). 

Spre deosebire de CEDO, Carta nu are caracter general de aplicare în măsura în care acțiunea care 
este în discuție cade sub responsabilitatea unui stat membru. 

Când sunt drepturile fundamentale consacrate de Carta drepturilor fundamentale ale UE 
aplicabile legislaţiilor naţionale? 

Acţiunile UE se bazează pe principiul atriburii de competențe (art. 4 TFUE 6(1) al doilea paragraf 
din TUE, art. 51(2) din Cartă). Această trăsătură specifică a dreptului UE are influență și asupra 

                                                   
57 Judecătorul la CJUE, M. Safjan, într-un articol recent publicat în cadrul seriei de Working Papers a Centrului pentru 
Cooperare Judiciară al Institutului Universitar European, menționează cu privire la raportul dintre valorile constituționale 
naționale și dreptul UE: „Când protecția drepturilor fundamentale este luată în serios, atât la nivel european cât și la nivel 
național, ne confruntăm cu jurisdicții concurente, fiecare dintre ele încorporând propriul ethos al controlului drepturilor 
fundamentale. Fiind fondat pe același fundament axiologic, valorile constituționale și cele exprimate de Cartă sunt foarte 
asemănătoare. Cu toate acestea, această sursă comună nu asigură uniformitatea standardelor constituționale ale statelor 
membre. Diferențele decurg nu numai din conținutul unei anumite garanții, dar, de asemenea, dintr-o ierarhie divers stabilită 
între anumite drepturi și libertăți [în cele două sisteme de drept].” A se vedea M. Safjan, Fields of application of the Charter 
of Fundamental Rights and constitutional dialogues in the European Union, EUI Distinguished Lecture Series CJC DL 
2014/2, disponibilă online pe site-ul Institutului European la adresa: http://cadmus.eui.eu/ și pe site-ul Centrului pentru 
Cooperare Judiciară la adresa: http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Publications/Index.aspx. 
58 A se vedea Cauza C-36/02, Omega, [2004] ECR I-9609. 
59 Cauza C-399/11, Melloni. 
60 Cauza C-617/10, Akerberg Fransson. 
61 Conform Hotărârii Fransson, paragr. 29: „ …atunci când o instanță a unui stat membru este chemată să controleze 
conformitatea cu drepturile fundamentale a unei dispoziții sau a unei măsuri naționale prin care, într-o situație în care 
acțiunea statelor membre nu este în întregime determinată de dreptul Uniunii, se pune în aplicare acest drept în sensul art. 51 
(1) din Cartă, autoritățile și instanțele naționale sunt libere să aplice standarde naționale de protecție a drepturilor 
fundamentale, cu condiția ca această aplicare să nu compromită nivelul de protecție prevăzut de Cartă, astfel cum a fost 
interpretată de Curte, și nici prioritatea, unitatea și caracterul efectiv al dreptului Uniunii.” (a se vedea pentru acest din urmă 
aspect Hotărărea din 26 februarie 2013, C-399/11, Melloni, paragr. 60). 
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domeniului de aplicare a drepturilor fundamentale ale UE, care obligă statele membre numai atunci 
când acționează în domeniul de aplicare a dreptului UE. Aceasta înseamnă că o măsură națională sau o 
prevedere națională trebuie să fie examinată din perspectiva respectării drepturior fundamentale ale 
UE atunci când o altă normă UE (adică o altă regulă de drept UE decât prevederea din Cartă a cărei 
încălcare este pretinsă) este aplicabilă in concreto în cauză. 

Potrivit art. 51(1) din Cartă, intitulat „Sfera de aplicare”, drepturile, libertățile şi principiile 
consacrate de aceasta au caracter obligatoriu asupra statelor membre „numai în situaţia în care acestea 
pun în aplicare dreptul UE” şi, prin urmare, drepturile fundamentale prevăzute de Carta UE nu se vor 
aplica în mod independent. Trebuie mai întâi să se stabilească faptul dacă acestea sunt invocate într-o 
cauză în care a avut loc punerea în aplicare a dreptului UE. În hotărârea sa din 26 februarie 2013, în 
cauza Åkerberg Fransson,62 CJUE a clarificat înțelesul noțiunii de „punere în aplicare”, astfel cum 
este prevăzut de art. 51 din Carta UE. Potrivit CJUE, „drepturile fundamentale conferite de Cartă 
trebuie […] respectate atunci când legislaţia naţională intră sub incidenţa dreptului Uniunii 
Europene” (paragr. 21, subinierea noastră). În cadrul a două hotărâri mai recente (respectiv cea din 
data de 6 martie 2014, cauza C-206/13, Cruciano Siragusa [2014], nepublicată încă, şi cea din data de 
27 martie 2014, cauza C-265/13, Emiliano Torralbo Marcos, nepublicată încă), CJUE a subliniat 
faptul că „noţiunea de «punere în aplicare» din cadrul art. 51 al Cartei necesită un anumit grad de 
legătură [cu dreptul UE]” (paragr. 24), şi că, „[în] cazul în care o situaţie juridică nu intră în sfera de 
aplicare a dreptul Uniunii, Curtea nu are competenţa de a se pronunţa asupra acesteia şi niciuna dintre 
prevederile invocate ale Cartei nu poate, în mod independent, să constituie baza unei astfel de 
competenţe” (paragr. 30). Prin urmare, Carta se aplică doar atunci când există o altă dispoziție legală 
secundară UE care guvernează situația de fapt în cauza aflată pe rolul judecătorilor instanţelor 
naţionale. Judecătorul Allan Rosas de la CJUE a explicat în mod clar condițiile aplicării Cartei într-
unul din articolele sale: 

„Carta este aplicabilă numai în cazul în care aceasta nu se referă doar la o prevedere a Cartei, ci şi 
la alte norme ale dreptului Uniunii. Trebuie să existe o prevedere sau un principiu al legislaţiei 
primare sau secundare a UE care să fie relevant în mod direct în cauza respectivă. De fapt, aceasta este 
prima concluzie pe care o putem trage: problema nu se referă în primul rând la aplicabilitatea Cartei 
de-sine-stătător, ci mai degrabă la relevanţa altor norme ale dreptului Uniunii în situația dedusă 
judecății.”63 

În ceea ce privește sfera personală de aplicare a Cartei, aceasta trebuie determinată de la caz la 
caz, luând în considerare formularea prevederii respective. Unele drepturi fundamentale sunt 
recunoscute oricărei persoane, ele se aplică numai unor categorii limitate de persoane (de exemplu, 
copiii – art. 24, refugiații – art. 18, cetățenii – unele dintre drepturile de la cap. IV). 

Prin urmare, sfera de aplicare a Cartei UE, oricare ar fi aceasta, trebuie conectată cu o regulă de 
drept UE, care la rândul său poate fi interpretată în lumina principiilor generale de drept UE.64 

Cu toate acestea, în practică, aplicarea Cartei este destul de largă. Aceasta reiese din lista 
diverselor categorii de măsuri naționale cărora Curtea le-a aplicat Carta.65 Acest lucru, cuplat cu faptul 
că toate drepturile fundamentale garantate de CEDO sunt de asemenea garantate și de Cartă, înseamnă 
că deseori ambele izvoare de drept vor fi aplicabile, precum și că de obicei vor fi cel puțin două 

                                                   
62 Cauza C-617/10 Åkerberg Fransson, nepublicată încă. 
63 A se vedea A. Rosas, ‘When is the EU Charter of Fundamental Rights Applicable at National Level?’ (2012) 
Jurisprudence Research Journal, No. 4, 1270-1290, articol disponibil online la: 
https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/101 
64 Cauza C-555/07 Kücükdeveci [2010] ECR I-365 și P. Craig, CJUE și acțiunea ultra vires: o analiză conceptuală, 48 
CMLRev (2011) 395, p. 435. 
65 Detalii în Anexa 1. 
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izvoare de drepturi fundamentale aplicabile (dreptul național și Carta sau CEDO), dacă nu trei (dreptul 
național, Carta și CEDO). 

 
Rolul instanțelor naționale în litigiile dintre persoane private (aplicarea orizontală a drepturilor 

fundamentale europene) 

 
Dacă există o altă dispoziție legală UE care se aplică în cauza dedusjudecății, atunci drepturile 

fundamentale acordate de Cartă ar putea fi invocate – în scopul de a înlătura de la aplicare legislația 
națională în conflict – și în litigii între persoane de drept privat, și nu doar în litigiile dintre persoane 
private și autorități publice. Trebuie amintit că hotărârea Marshall66 a stabilit ca regulă generală că 
dispozițiile directivelor nu pot fi invocate în cadrul litigiilor între persoane private. Ce se întâmplă 
atunci când un stat membru nu a pus în aplicare o directivă și o cerere întemeiată pe incompatibilitatea 
unei norme naționale cu directiva menționată este introdusă în cadrul unei proceduri inter privatos? 
Tehnica interpretării conforme poate fi invocată în scopul de a asigura, în cadrul unui litigiu între 
persoane private, conformitatea legislației naționale cu o directivă. 

Punerea în aplicare a unui drept fundamental astfel cum este prevăzut de Cartă depinde de 
aplicarea în speță a unei alte dispoziții legale a UE. Cu toate acestea, așa cum CJUE a subliniat în 
recenta hotărâre AMS,67 nu toate dispozițiile Cartei ar putea fi invocate în contextul litigiilor 
orizontale. Acest lucru este posibil numai în cazul în care dispoziția legală UE care pune în 
aplicare/detaliază un drept prevăzut de Cartă conferă, în sine, un drept care poate fi invocat de către o 
persoană, fără a fi nevoie de punerea ei în aplicare de către legiuitorul național. Cu aceeași ocazie, 
CJUE – confirmând concluziile sale anterioare din Mangold și Kücükdeveci68 - a considerat că 
interzicerea discriminării pe motive de vârstă, astfel cum este protejată de art. 21 (1) din Cartă, poate 
avea efect orizontal, în timp ce art. 27 privind dreptul lucrătorilor la informare și consultare în cadrul 
întreprinderii nu are efect direct și prin urmare nu poate fi aplicat în cadrul litigiilor între persoane 
private. Hotărârea Curții în cauza Römer69 sugerează în aparență că, de asemenea, interzicerea 
discriminării pe motive de orientare sexuală ar putea fi invocată în contextul litigiilor între persoane de 
drept privat, desigur, dacă se aplică împreună cu un act UE de „declanșare” a aplicării Cartei UE. În 
cauzele Mangold și Kücükdeveci prevederea UE care a acționat în calitate de declanșare a domeniului 
de aplicare a Cartei a fost Directiva 2000/78. Hotărârea AMS a clarificat faptul că regula stabilită în 
cauza Marshall de interzicere a aplicării Directivei în litigiul între persoane de drept privat este încă 
valabilă și că punerea în aplicare a Directivei 2000/78 a fost posibilă în cauzele Mangold, 
Kücükdeveci, și potențial în Römer datorită faptului că ceea ce a fost aplicat în aceste cazuri a fost un 
drept fundamental recunoscut și ca principiu general de drept UE pus în aplicare prin intermediul unei 
prevederi specifice a unei directive care îndeplinește condițiile aplicării cu efect direct în sistemul de 
drept național.  

Este important de reţinut faptul că jurisprudenţa CJUE cu privire la sfera de aplicare a Cartei UE 
în statele membre se află în plină evoluţie şi este posibil să sufere schimbări în viitor. 

 
Aplicarea drepturilor fundamentale europene astfel cum sunt prevăzute de CEDO 

                                                   
66 Cauza C-152/84 Marshall [1986] ECR 723. 
67 Cauza C-176/12 Association de médiation sociale v Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union 
départementale CGT des Bouches-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT), Hotărârea 15 ianuarie 2014, 
nepublicată încă. 
68 Cauza C-555/07 Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co KG, Hotărârea din 19 ianuarie 2010. 
69 Cauza C-147/08 Jürgen Römer v Freie und Hansestadt Hamburg. 
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Art.1 din CEDO prevede că autoritățile publice ale părților contractante vor asigura persoanelor 
aflate sub jurisdicția lor drepturile și libertățile definite în Titlul I al Convenției. Același lucru se aplică 
drepturilor stabilite în protocoalele adiționale pentru acele state care le-au ratificat, a se vedea de 
exemplu, art. 5 din Protocolul nr. 1. Ca regulă generală Convenția poate fi invocată numai împotriva 
autorităților publice. Autoritățile publice ale unui stat contractant al CEDO sunt totuși obligate să 
asigure protecția persoanelor care cad sub jurisdicția statului împotriva încălcărilor grave ale 
Convenției, care derivă din acte sau omisiuni ale persoanelor de drept privat. În conformitate cu 
abordarea Curții de la Strasbourg la Convenție ca „instrument viu”, drepturile consacrate în aceasta au 
primit o interpretare evolutivă. În consecință, domeniul de aplicare material a fost extins și reformat 
de-a lungul anilor de către CEDO, astfel încât să se asigure că interpretarea Convenției reflectă 
schimbările sociale și rămâne în conformitate cu condițiile actuale.70  

Este important de reţinut faptul că jurisprudenţa CJUE cu privire la sfera de aplicare a Cartei UE 
în statele membre se află în plină evoluţie şi este posibil să se perfecţioneze permanent. În concordanţă 
cu abordarea Curţii de la Strasbourg asupra Convenţiei ca „instrument viu”, drepturile consacrate de 
aceasta au beneficiat de o interpretare evoluţionistă. În consecinţă, sfera de aplicare materială a 
acestora a fost extinsă şi reconturată pe parcursul anilor de către CEDO, astfel încât să se asigure că 
interpretarea Convenţiei reflectă schimbările din societate şi se menţine în concordanţă cu condiţiile 
actuale.71 Atunci când Carta UE nu este aplicabilă unei anumite cauze, deoarece lipseşte elementul de 
legătură (de exemplu, practica/norma contestată se referă la implementare, la o derogare de la dreptul 
UE sau afectează drepturile UE), persoanele pot recurge la remediile naţionale şi, după epuizarea 
acestora, pot introduce o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în conformitate cu CEDO, 
la care toate statele membre UE sunt parte (art. 35(1) CEDO).72 

iii. Probleme rezultate din suprapunerea parțială a izvoarelor de drept comune și multiple 
care consacră principiului nediscriminării, dreptului la un proces echitabil şi libertatea de 
exprimare 

 

Proiectul a ales să se axeze în mod particular asupra a trei drepturi fundamentale: dreptul la 
nediscriminare, dreptul la un proces echitabil și libertatea de exprimare. 

Criteriile care au stat la baza selectării acestor drepturi fundamentale specifice au fost 
următoarele: 

                                                   
70 A se vedea hotărârile CEDO în cauzele Cossey v Regatul Unit, Cererea nr. 10843/84, Hotărâre dată în Marea Cameră în 27 
septembrie 1990, seria A, vol.184. Pentru mai multe detalii privind doctrina interpretării evolutive, a se vedea G. Letsas, 
“The ECHR as a living instrument: its meaning and legitimacy”, in Constituting Europe, The European Court of Human 
Rights in a National, European and Global Context, A. Follesdal, B. Peters, G.Ulfstein (eds.), Cambridge University Press, 
106-142. 
71 A se vedea CEDO, Cauza Cossey v. Regatului Unit, cererea nr. 10843/84, Hotărârea din 27 septembrie 1990, seria A, 
vol.184. A se vedea mai multe detalii în G. Letsas, The ECHR as a living instrument: its meaning and legitimacy, in 
Constituting Europe (CEDO ca instrument viu: sensul şi legitimitatea acesteia în constituirea Europei), Curtea Europeană 
pentru Drepturile Omului în contextul european şi global, A.Follesdal, B. Peters, G.Ulfstein (ed.), Cambridge University 
Press, p. 106-142. 
72 Tratatul de la Lisabona a impus UE obligaţia de a adera la CEDO (art. 6 TUE). În aprilie 2013, a fost finalizat proiectul de 
acord privind aderarea UE la CEDO, care reprezintă un punct de reper în cadrul procesului de aderare. Ca o următoare etapă, 
Comisia a solicitat Curţii să îşi prezinte opinia cu privire la proiectul de acord. A se vedea Comisia Europeană, Raportul pe 
anul 2014 privind aplicarea Cartei UE, disponibil la adresa http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
drepturilor/files/com_2014_224_en.pdf. 



 

 

25 PROIECT JUST/2012/FRAC/AG/2755 - COOPERARE JUDICIARĂ EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL 

DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN PRACTICA INSTANTELOR NATIONALE – POTENTIAL 

NEEXPLORAT 

 

• numărul mare de caracteristici specifice aplicării acestor drepturi fundamentale, cum ar fi: 
dificultatea de a stabili discriminarea directă faţă de cea indirectă; aplicarea orizontală directă 
a directivelor care interzic discriminarea prin intermediul aplicării concomitente a unui 
principiu general de drept UE/drept fundamental prevăzut de Carta UE; marja mare de 
apreciere lăsată statelor membre în materia nediscriminării; 

• a se vedea mai jos sfera de aplicare dificil de stabilit pentru fiecare dintre aceste drepturi;  

• impactul puternic asupra altor drepturi fundamentale: de exemplu, nediscriminarea este un 
meta-drept care asigură la rândul său protecția altor drepturi şi beneficii, cum ar fi: 
tratamentul privind salarizarea şi munca, accesul la asistenţă socială şi servicii publice, 
accesul la bunuri şi servicii disponibile pe piaţă, dreptul la viaţa de familie şi libertatea de 
exprimare. Garanțiile dreptului la un proces echitabil sunt incidente în fiecare dintre 
procedurile în fața instanțelor. În vreme ce libertatea de exprimare intră deseori în conflict cu 
alte drepturi, iar testul proporționalității și al asigurării echilibrului între drepturi nu este 
întotdeauna ușor. 

• lipsa unui consens la nivel european referitor la conținutul unui anumit drept fundamental și 
limitele protecției care poate fi acordată în baza acestui drept, care, astfel, conduce la 
standarde diferite de protecţie a drepturilor fundamentale: de exemplu, referitor la întinderea 
principiulului nediscriminării, conceptul de garanţii judiciare efective în materia azilului şi în 
cea a mandatului de arestare european (de exemplu, numărul căilor de atac); 

• probabilitatea sporită de interacţiune sau de tensiuni cu alte drepturi fundamentale (care sunt 
la rândul lor protejate în baza unor izvoare de drept diferite), fapt care necesită o activitate 
atentă de echilibrare, mai ales în ceea ce priveşte evaluarea proporţionalităţii şi a necesităţii de 
a impune restricţii; 

• diferitele tradiţii culturale şi/sau identităţi constituţionale în ceea ce priveşte aplicarea acestor 
drepturi fundamentale, cum ar fi: calificarea diferită, administrativă sau penală, a procedurilor 
de azil, procedura în baza Directivei UE privind repatrierea care intră sub incidenţa unor 
proceduri legale diferite în rândul statelor membre (administrative sau penale); acest lucru are 
impact asupra naturii, numărului și întinderii remediilor naţionale. 

În afară de aceste criterii, drepturile fundamentale au fost selectate şi pe baza intereselor şi 
nevoilor specifice comunicate de către Parteneri în ceea ce priveşte judecarea cauzelor în materia 
drepturilor fundamentale europene. 

Principiul nediscriminării – diferenţe şi asemănări în ceea ce priveşte întinderea protecţiei 

Dreptul fundamental la nediscriminare este protejat de toate normele menţionate mai sus. Cu toate 
acestea, sfera de aplicare a protecţiei este diferită şi specifică în cadrul fiecăruia dintre aceste sisteme 
de drept (naţionale, UE, CEDO, globale). 

� La nivel internațional 

În plus față de Declarația Universală a Drepturilor Omului, există mai multe tratate ONU privind 
drepturile omului cu privire la subiectele specifice care cad sub sfera mai largă a principiul 
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nediscriminării cum ar fi interdicția discriminării pe motive de sex,73 dizabilitate,74 rasă și origine 
etnică,75 care ar trebui să fie respectate. 

� CEDO (Art. 14) 

Aplicarea depinde de un alt drept prevăzut de CEDO: nediscriminarea prevăzută de art. 14 
garantează doar exercitarea în mod egal a unui alt drept stabilit de CEDO (de exemplu, dreptul la viaţă 
privată, la un proces echitabil sau libertatea de asociere). Conform unui principiu bine stabilit în 
jurisprudența Curții, aplicarea art. 14 nu presupune în mod necesar încălcarea unuia din urmă. Este 
suficient pentru faptele cauzei să intre „în domeniul de aplicare” a dreptului material invocat. În plus, 
interzicerea discriminării consacrată în art. 14 se aplică, de asemenea, acelor drepturi care se 
încadrează în domeniul de aplicare general al oricărui articol din Convenție, pe care statul a decis în 
mod voluntar să le prevadă în dreptul său intern. Mai multe state, incluzând partenerii din cadrul 
Proiectului Croaţia, România şi Spania, au ratificat Protocolul 12, care garantează dreptul la 
nediscriminare şi în raport cu drepturile prevăzute de legislaţiile naţionale, altele decât cele prevăzute 
de către CEDO.76 

Criterii protejate extinse comparativ cu dreptul UE: art. 14 al CEDO extinde criteriile protejate 
recunoscute de legislaţia secundară a UE (în speţă, criteriile de gen, vârstă, orientare sexuală, rasă, 
origine etnică, dizabilităţi şi sex). CEDO interzice de asemenea discriminarea „pe orice criterii, 
precum culoare, limbă, religie, convingeri politice sau de altă natură, origine naţională sau socială, 
asocierea cu o minoritate naţională, proprietate, naştere sau alt statut.” Aceste criterii apar și în art. 
21(2) din Carta UE, însă aplicarea lor trebuie să fie coroborată cu o altă normă a dreptului UE şi nu 
conferă drepturi de sine stătătoare persoanelor. 

Sfera de aplicare ratione personae: aceasta se aplică în mod normal acţiunilor şi omisiunilor 
autorităților publice; neprevenirea sau nesancţionarea discriminării flagrante săvârşită de persoane 
private cade de asemenea sub incidența unor astfel de acțiuni/omisiuni.77 

� UE (art. 157 al TFUE, art. 21 din Cartă a UE, legislaţia secundară UE78): 

Drepturile recunoscute de către Cartă au statutul de drepturi fundamentale și sunt ierarhic 
superioare celor recunoscute de legislația secundară (chiar dacă CJUE vede interdicțiile impuse de 

                                                   
73 Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor. 
74 Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, la care, de asemenea, UE este parte contractantă. Convenția 
are repercusiuni evidente asupra discriminării, a se vedea cauzele conexate C-335/11 și C-337/11, Ring și Skouboe Werge. 
75 Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. 
76 Pentru un bun exemplu privind modul în care funcționează principiul nediscriminării în sensul art. 8 din CEDO, a se vedea 
Cazul EB v. Franței, cererea nr. 43546/02, Hotărârea din 22 ianuarie 2008. art. 8 din CEDO nu garantează un „drept de a 
adopta un copil” în sine, dar în cazul în care legislația internă a unui stat, așa cum este cazul în Franța, prevede un astfel de 
drept pentru o persoană singură, art. 14 CEDO, coroborat cu art. 8, pot fi invocate. În cazul în care adopția este refuzată 
numai pe motivul orientării sexuale a părintelui care a solicitat adopția, CEDO consideră că măsura națională încalcă art. 8 
coroborat cu art. 14 din CEDO. 
77 A se vedea afirmaţiile judecătorului Bratza în Cauza Pla and Puncernau v. Andorrei (Cererea nr. 69498/01), care a 
menţionat că statele nu trebuie să tolereze conduita privată care atrage discriminarea, despre care se poate spune că „respinge 
ideile fundamentale ale Convenţiei sau urmăreşte distrugerea drepturilor şi libertăţilor prevăzute de aceasta.” 
78 Directivele referitoare la discriminarea pe criterii de sex acoperă domeniul relațiilor de muncă. Acestea includ Directivele 
privind salarizarea egală (75/117), tratamentul egal la încadrarea în muncă (76/207), asigurările sociale (79/7), sarcina probei 
în cauzele de discriminare pe criterii de sex (97/80), angajarea cu jumătate de normă (97/81) şi concediul de maternitate 
(96/34); Directiva 2004/113/CE care implementează principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte 
accesul la şi furnizarea de bunuri şi servicii; Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de 
şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă); Directiva 
2000/43/CE cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau 
etnică; Directiva 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă 
şi condiţiile de muncă. 
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către dreptul secundar UE ca fiind o „expresie specifică” a dreptului fundamental al interdicției 
discriminării ca principiu general de drept). 

Sfera de aplicare ratione materiae: drepturile la nediscriminare sunt conferite în mod direct 
cetăţenilor UE în baza art. 157 al TFUE (în special nediscriminarea între femei și bărbați cu privire la 
remunerație) precum şi a legislaţiei secundare a UE.79 Art. 21 din Cartă menționează câteva criterii 
protejate, lăsând loc recunoașterii altora. În schimb, art. 19 nu recunoaște drepturi subiective în 
favoarea persoanelor, ci conferă competență legiuitorului UE să adopte legislație în scopul combaterii 
anumitor forme de discriminare; totuși, art. 21 nu se poate aplica în izolare, ci aplicarea sa este atrasă 
de incidența unui instrument de drept secundar UE (de regulă directivele anti-discriminare). 

Sfera de aplicare ratione personae: spre deosebire de CEDO, principiul nediscriminării poate 
avea efect orizontal; totuși, acest aspect a fost stabilit în mod expres numai cu privire la principiul 
nediscriminării pe criterii de vârstă (Mangold)80 și de sex (Defrenne).81 Acest lucru poate fi de o 
importanță deosebită pentru instanțele naționale, în cazul în care drepturile fundamentale ale UE ar 
putea fi aplicabile în cadrul unui litigiu între persoane private și Convenția nu s-ar putea aplica (de 
exemplu, nu există nici un drept la muncă în temeiul Convenției, făcând aplicarea art. 14 dificilă). 
Este încă neclar dacă art. 21 din Cartă are efect direct orizontal și, în caz afirmativ, dacă acest lucru 
este adevărat doar în ceea ce privește discriminarea pe motive de vârstă și sex, sau și în temeiul altor 
criterii. În orice caz, nu este recunoscut că drepturile Cartei, în general, au efect direct, nici chiar 
atunci când sunt aplicate coroborat cu directivă incorect transpusă.82 În asemenea proceduri ar fi 
posibil ca o instanță națională să ceară clarificarea acestor aspecte printr-o trimitere preliminară la 
CJUE, privind efectele juridice, inclusiv efectul orizontal al criteriilor enumerate la art. 21. 

� La nivel naţional 

Dreptul la nediscriminare beneficiază de protecţie, deseori de natură constituţională, în toate 
statele membre. Mai mult decât atât, statele membre au obligația de a implementa legislaţia secundară 
UE, care până în acest moment include un număr considerabil de acte normative UE care combat 
discriminarea. În plus unele state membre au inclus criterii suplimentare de protecţie împotriva 
conduitelor discriminatorii faţă de cele prevăzute de dreptul UE. De exemplu, atât România, cât şi 
Franţa asigură protecţia împotriva discriminării bazate pe categoria socio-profesională.83 De 

                                                   
79 Cauza C-617/10 Åkerbeg Fransson; în această hotărâre, „CJUE a confirmat faptul că aspectul care este important în 
legătură cu art. 51(1) din Cartă UE nu este natura subiectivă a actului naţional, ci contribuţia obiectivă a acestuia la 
implementarea legislaţiei UE”; a se vedea F. Fontanelli, Case note: The elusive Limits of the EU Charter and the German 
Constitutional Watchdog, European Constitutional Law Review, vol.9, nr. 2, p.327. 
80 Cauza C-144/04, Mangold, [2005] ECR I-9981. 
81 Cauza C-80/70 Defrenne, [1971] ECR 445; Cauza C-43/75, Defrenne/SABENA, [1976] ECR 455; Cauza C-149/77 
Drefenne v SABENA [1978] ECR 1365. Teoreticienii argumentează în favoarea extinderii efectului orizontal al principiului 
nediscriminării asupra tuturor criteriilor de protecţie prevăzute de art. 21 din Carta UE prin intermediul unei interpretări 
analoge a hotărârii CJUE pronunţată în cauzele Mangold şi Kücükdeveci. A se vedea M. de Mol, The Novel Approach of 
CJUE on the Horizontal Direct Efect of the EU Principle of Non-discrimination: (Unbridled) Expansionism of EU Law?, 18 
MJ 1–2 (2011), disponibilă online la adresa http://www.iuscommune.eu/html/prize/pdf/2011_De_Mol.pdf 
82 S-a afirmat, de exemplu, că art. 27 din Cartă nu are efect direct. Cauza C-176/12, AMS, cit., paragr. 51:„ Reiese din cele de 
mai sus că art. 27 din Cartă, singur sau coroborat cu dispozițiile Directivei 2002/14, trebuie interpretat în sensul că, atunci 
când o dispoziţie națională de transpunere a acestei directive, precum art. L. 1111-3 din Codul muncii, este incompatibilă cu 
dreptul Uniunii, acest articol din cartă nu poate fi invocat într-un litigiu între particulari în scopul de a lăsa neaplicată 
dispoziția națională menţionată.” 
83 În ceea ce privește România, a se vedea art. 2(1) din Ordonanța nr. 137/2000: „[…] discriminare înseamnă orice distincţie, 
excludere, restricţie sau preferinţă aplicată pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, origine socială, 
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilităţi, afecţiuni cronice necontagioase, infectare cu virusul HIV, apartenenţă 
la un grup defavorizat şi orice alte criterii al căror scop sau efect este acela de a restricţiona sau refuza recunoaşterea 
beneficierii sau exercitării, în regim de egalitate, a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale sau a drepturilor 
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asemenea, Italia acordă o protecție sporită în baza art. 3 din Constituție, referindu-se la „condițiile 
politice și sociale”. 

Dreptul la un proces echitabil – diferenţe şi asemănări în ceea ce priveşte întinderea 
protecţiei84 

Dreptul la un proces echitabil este protejat de sistemele de drept internaţionale, regionale şi 
naţionale. Fiind în mod tradiţional protejat în baza CEDO, în timp, acesta a dobândit o semnificaţie şi 
în ordinea de drept a UE, transformându-se dintr-o garanţie a protecţiei judiciare efective a drepturilor 
subiective acordate de UE într-un drept fundamental, fiind prevăzut şi de Carta drepturilor 
fundamentale UE. Dreptul la un proces echitabil atrage o serie de drepturi specifice (accesul la justiţie, 
independenţa şi imparţialitatea instanței, judecarea cauzei într-un termen rezonabil, dreptul la apărare, 
egalitatea armelor, publicitatea ședinței de judecată, obligația de a motiva hotărârile judecătorești etc.) 
care sunt uneori încorporate în sensul general al acestuia, iar alteori (ca în cazul CEDO) sunt 
individualizate în prevederi legale diferite. 

� CEDO 

Art. 6 din CEDO constituie prevederea fundamentală care protejează dreptul la un proces 
echitabil. Acesta cuprinde mai multe elemente, care garantează în primul rând dreptul la un proces 
public și echitabil, într-un termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială stabilită 
prin lege, precum şi publicitatea ședinței de judecată. Totuși, acesta este impus doar în ceea ce 
priveşte „stabilirea drepturilor şi obligaţiilor civile sau acuzațiilor în materie penală”85. Definiția 
autonomă a noțiunii de „civil” și „penal”, în temeiul art. 6 (1), conduce la un domeniu de aplicare 
limitat al dreptului la un proces echitabil în temeiul CEDO, ceea ce înseamnă că anumite proceduri de 
drept administrativ și public nu pot fi acoperite în întregime de către art. 6. Acest lucru ar putea fi, în 
unele cazuri relevant pentru procedurile referitoare la intrarea și expulzarea străinilor, inclusiv a 
solicitanților de azil.86 

Art. 6 prevede de asemenea, prezumţia de nevinovăţie şi anumite drepturi la apărare în cadrul 
procedurilor penale (de exemplu, dreptul de a fi informat cu privire la acuzaţii, acordarea de timp şi 
facilităţi pentru pregătirea apărării, asistenţă juridică, audierea martorilor şi accesul la un interpret). 
Chiar dacă este considerat un drept separat în baza CEDO, este de asemenea relevant să menţionăm 
art. 13, dreptul la un recurs efectiv în faţa autorităţilor naţionale. 

CEDO a stabilit că dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 CEDO impune instanțelor 
naționale, care au obligația de a adresa CJUE întrebări preliminare, să motive refuzul efectuării unei 
asemenea trimiteri.87 În consecință, instanțele naționale sunt obligate să precizeze motivele pentru 

                                                                                                                                                               
recunoscute prin lege din domeniul politic, economic, social şi cultural sau din orice alt domeniu al vieţii publice.” A se 
vedea de asemenea deciziile Curţii Supreme din Franţa rezumate în EELC 2009/50, 2010/10 şi 2010/51, care, de exemplu, 
impun cadrelor de conducere şi lucrătorilor remunerare egală în absenţa unei justificări obiective. Protecţia împotriva 
discriminării pe alte criterii decât cele stabilite în baza legislaţiei UE există şi în practica instanţelor olandeze. A se vedea 
decizia Curţii Supreme din Țările de Jos în Cauza Parallel Entry. 
84 Detalii suplimentare cu privire la sfera specifică de aplicare a dreptului la un proces echitabil în cadrul spaţiului juridic al 
UE pot fi găsite în Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul dreptului la un proces echitabil. 
85 Atât noțiunile de „drepturi civile și obligației cu un caracter civil” cât și „acuzații în materie penală” au un sens autonom, 
adică calificarea naturii de „civil” sau „penal” a procesului în fața instanței naționale este, în mare parte, independentă de 
caracterizarea lor în conformitate cu dreptul intern. Pentru mai multe detalii și trimiteri la jurisprudență, a se vedea Ghidul 
practic privind admisibilitatea unei cereri în fața CEDO, Consiliul Europei, 2011, disponibil online la: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_RON.pdf  
86 CEDO, Mamatkulov şi Askarov, cererile nr. 46827/99 şi 46951/99, Hotărârea din 4 februarie 2005. 
87 A se vedea Cauza Dhahbi v. Italiei, cererea nr. 17120/09, Hotărârea CEDO din 8.04.2014, în care s-a stabilit că o încălcare 
a art. 6 (1) din CEDO a fost cauzată de către Curtea supremă italină din cauza refuzului său nemotivat de a adresa o cerere 
preliminară CJUE, la solicitarea părților. Această hotărâre este prima în care CEDO a constatat o încălcare a art. 6 CEDO ca 
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care acestea au refuzat trimiterea unor întrebări preliminare pe baza criteriilor CILFIT: de ce 
întrebările ridicate de către părți nu sunt relevante sau dacă dispoziția a fost deja interpretă de către 
CJUE sau dacă justa aplicare a dreptului UE este atât de evidentă încât nu lasă loc de îndoială 
rezonabilă.88 Consecința nerespectării acestei obligații este că instanța națională va angaja 
răspunderea statului său în fața CEDO în temeiul art. 6 din CEDO. În concluzie, dreptul la un proces 
echitabil, astfel cum este garantat de către CEDO, impune instanțelor naționale să se abțină de la 
decizii arbitrare prin care să refuze a adresa întrebări preliminare CJUE.89 

� La nivel UE 

Dreptul la un proces echitabil este acoperit de art. 47 și 48 din Cartă și, în anumite circumstanțe, 
de art. 41.90 Art. 47 cuprinde, într-o singură prevedere, atât „dreptul la o cale de atac eficientă”, cât şi 
„dreptul la un proces echitabil”. Domeniul ratione personae al dreptului la o cale de atac eficientă 
(„pentru orice persoană ale cărei drepturi şi libertăţi garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate”) 
acoperă astfel nu numai încălcări ale drepturilor prevăzute de Cartă, ci și orice drepturi acordate în 
baza legislaţiei primare şi secundare a UE. În mod similar, potrivit art. 6 din CEDO, dreptul la un 
proces echitabil cuprinde dreptul la o audiere publică într-un termen rezonabil, de către o instanţă 
independentă şi imparţială stabilită anterior prin lege, precum şi dreptul la apărare şi asistenţă juridică. 
Art. 47(3) din Cartă se referă în mod explicit și la asistența juridică gratuită, care trebuie acordată 
celor care nu dispun de resurse suficiente, în măsura în care este necesară pentru a asigura accesul 
efectiv la justiție. Spre deosebire de CEDO, prezumţia de nevinovăţie şi drepturile la apărare sunt 
cuprinse într-o prevedere separată (art. 48). Cu toate că CJUE a afirmat în repetate rânduri că „art. 47 
din Cartă pune în aplicare în dreptul Uniunii protecția conferită de art. 6 (1) din CEDO”,91 aceasta se 
referă numai la anumite garanții care sunt recunoscute în cadrul acestui drept, în timp ce domeniul de 
aplicare a dreptului la un proces echitabil este diferit în cadrul UE față de CEDO. 

În dreptul UE, atât procedurile administrative92 cât şi căile de control judiciar al acestora sunt 
acoperite de dreptul la un proces echitabil atunci când se aplică o prevedere de drept UE. Acest aspect 
poate avea o însemnătate practică mare, de exemplu, atunci când instanţele UE examinează 
investigaţiile antitrust ale Comisiei în lumina dreptului la un proces echitabil; din perspectiva 
dreptului UE, nu este necesară clasificarea acestor investigaţii ca civile, penale sau administrative, ca 
o precondiție pentru incidența unui drept fundamental (de exemplu, hotărârea din cauza Orkem93). În 

                                                                                                                                                               
urmare a refuzului unei hotărâri a unei instanțe naționale de a adresa o întrebare preliminară CJUE. Răspunderea unui stat 
membru în temeiul art. 6 pentru erorile comise de către una dintre instanțele sale naționale privind folosirea procedurii 
trimiterii preliminare a mai fost ridicat în prealabil, în fața CEDO, dar până la Cauza Dhahbi, Curtea nu a constatat o 
încălcare – a se vedea Cauza Ullens de Schooten e Rezabek v. Belgiei, Cerere nr. 3989/07 și 38353/07, Hotărârea din 
20.09.2011 și Canela Santiago v. Spaniei, Cerere nr. 60350/00, Hotărârea din 4.10.2001. A se vedea, de asemenea, Hotărârea 
Michaud v. Franței, Cerere nr. 12323/11, Hotărârea din 6.12.2012. 
88 A se vedea Cauza Ullens de Schooten e Rezabek, Cerere nr. 3989/07 și 38353/07, Hotărârea din 20.09.2011, paragr. 62; 
Maurice Vergauwen et autres v. Belgiei, Cerere nr. 4832/04, Hotărârea din 10.04.2012, paragr. 89-90; and Dhahbi v. Italiei, 
Cerere nr. 17120/09, Hotărârea din 8.04.2014, paragr. 31. 
89 Pentru mai multă jurisprudență relevantă a se vedea, Societe Divagsa v. Spaniei, Cerere nr. 20631/92, Hotărârea din 12 
mai 1993; Peter Moosbrugger v. Austriei, Cerere nr. 44861/98, Hotărârea din 25.01.2000; Canela Santiago v. Spaniei, 
Cerere nr. 60350/00, Hotărârea din 4.10.2001; Pedersen and Pedersen v. Danemarcei, Cerere nr. 68693/01, Hotărârea din 
12.06.2003; Coëme and Others v. Belgiei, Cerere nr. 32492/96, 32547/96, 33209/96 și 33210/96, Hotărârea din 22.06. 2000. 
90 Cauza C- 277/11 M. M. v. Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland and Attorney General, trimitere 
preliminară de la Înalta Curte a Irlandei (High Court of Ireland), Hotărârea CJUE din 22 noiembrie 2012. 
91 Cauza C-386/10 P Chalkor v Commission [2011] ECR I-0000, paragr. 51; Case C-199/11 Europese Gemeenschapv Otis 
NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp 
Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl, Hotărârea din 6 noiembrie 2012, paragr. 47. 
92 Pe lângă art. 47 din Carta UE, de asemenea, art. 41 poate fi aplicat în anumite proceduri administrative. 
93 C-347/87, Orkem vs. Comisia, [1989] ECR. 
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mod similar, drepturile la un proces echitabil ale migranţilor sunt protejate prin intermediul Cartei UE, 
pornind de la prezumţia că dreptul UE se aplică, indiferent de clasificarea procedurilor ca 
administrative sau penale. 

Diferite prevederi ale Tratatelor UE impun de asemenea obligaţii specifice privind procesul 
echitabil asupra statelor membre şi a Uniunii. Astfel, statelor membre li se impune să asigure căile de 
atac necesare pentru a asigura o protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul 
Uniunii (art. 19(1) teza a II-a din TUE) şi respectarea principiului recunoaşterii reciproce ca element 
fundamental al cooperării judiciare în materie penală (art. 82 TFUE); în ceea ce priveşte Uniunea, 
acesteia i se impune să „faciliteze accesul la justiţie” (art. 67(4) TFUE). Prevederile Tratatului 
referitoare la trimiterile preliminare (care, după Tratatul de la Lisabona, se aplică şi materiilor 
acoperite de domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei) creează nu numai un instrument de cooperare 
judiciară, ci sunt și un element important al definiţiei dreptului la un proces echitabil atât la nivel 
european, cât şi naţional (a se vedea, de exemplu, hotărârea din cauza Metropole a Curții 
Constituționale din Spania94). 

Aspectele referitoare la dreptul migrației95 ar putea crea, de asemenea, dificultăți pentru 
judecătorii naționali întrucât dreptul la un proces echitabil în domeniul migrației are sfere diferite de 
protecție în contextul sistemului juridic al UE, respectiv al CEDO. În plus, există un risc ridicat de 
interacțiune sau tensiune cu alte drepturi fundamentale provenind din diverse izvoare de drept și 
făcând obiectul unor interpretări diferite. De exemplu, în domeniul de aplicare al Directivei privind 
returnarea, punerea în aplicare a dreptului la un proces echitabil implică probleme legate de asigurarea 
respectării unei serii de alte drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la libertate și securitate, dreptul 
unui resortisant al unei țări terțe de a nu fi expulzat într-un stat terț unde ar putea fi supus torturii sau 
tratamentelor inumane și degradante, etc. 

� La nivel național 

În cele din urmă, Constituțiile statelor membre oferă protecție extinsă dreptului la un proces 
echitabil și dreptului la un recurs efectiv (a se vedea de exemplu, art. 111 din Constituția italiană, art 
24 din Constituția spaniolă).96 În multe cazuri, dreptul la un proces echitabil are o formulare mai 
elaborată în cadrul procedurilor penale (a se vedea de exemplu, art. 29 din Constituție croată). 

Libertatea de exprimare – diferenţe şi similarităţi în ceea ce priveşte întinderea protecţiei97 

Libertatea de exprimare include următoarele drepturi:  

1. dreptul la liberă exprimare (pozitiv); 

2. dreptul de a utiliza orice mijloace pentru exprimarea propriilor opinii;  

3. dreptul de a fi informat;  

4. dreptul la tăcere. 

                                                   
94 A se vedea Cauza comentată în cadrul Manualului JUDCOOP cu privire la interacţiunea judiciară în domeniul dreptului la 
un proces echitabil, p.101. 
95 A se vedea cel de-al doilea Manual JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul dreptului la un proces echitabil 
unde sunt tratate aspecte privind materia azilului și Directiva privind returnarea. 
96 Constituția română are o prevedere cu privire la dreptul la accesul liber la justiție, art. 21, precum și dreptul la apărare, art. 
24. 
97 Conflictele care au fost abordate în Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul libertății de 
exprimare se concentrează pe patru zone de conflict: între diferite garanții ale libertății de exprimare; între libertatea de 
exprimare și diferite aspecte ale dreptului la viață privată (drept fundamental clasic); între libertatea de exprimare și dreptul 
la protecția datelor personale (care se suprapune, dar nu complet, cu dreptul la viață privată) și între libertatea de exprimare și 
drepturile de proprietate intelectuală. 
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� CEDO: 

Art. 10(1) din CEDO conferă o protecție largă a libertății de exprimare. Cu toate acestea, această 
protecție se acordă în conformitate cu trei niveluri diferite de către CEDO, care trebuie diferențiate 
unul de celălalt. Acestea sunt: protejarea expresiei comerciale, a expresiei artistice și a celei politice. 
Cu alte cuvinte, art. 10 acoperă nu numai informaţiile şi ideile favorabile cuiva sau considerate drept 
inofensive ori indiferente, ci şi acelea care lezează, şochează sau irită statul ori o parte a populaţiei.98 

Cu toate acestea, discursul politic sau o declarație, atunci când intră în conflict cu alte drepturi, tinde 
să beneficieze de o protecție mai mare în temeiul libertății de exprimare. Protecția este asigurată atât 
prin obligații negative, cât și pozitive în sarcina statului. Pe de o parte, statele au o obligație negativă 
de a se abține de la ingerințe asupra exercitării libertății de exprimare; pe de altă parte, pot exista 
obligații pozitive de a proteja acest drept, chiar și împotriva interferenței din partea persoanelor 
private. 

Mai mult decât atât, protecția oferită prin art. 10 al CEDO progresează în mod constant datorită 
jurisprudenței prolifice a CEDO. Atunci când există o ingerință asupra libertății de exprimare, CEDO 
se bazează pe un test în trei etape, în scopul de a stabili dacă restricția este legitimă în temeiul 
Convenției, și anume restricția trebuie: 1) să fie prevăzute de lege; 2) să urmărească un scop legitim 
astfel cum este prevăzut în cadrul art. 10; și 3) să fie necesară într-o societate democratică, ceea ce 
presupune verificarea dacă ingerința națională corespunde unei „necesități sociale imperioase”. Dacă 
îndeplinește aceste trei cerințe, ingerința trebuie să treacă testul de proporționalitate (stricto sensu). În 
cazurile în care libertatea de exprimare intră în conflict cu dreptul la viață privată, CEDO a stabilit un 
test foarte precis și detaliat al proporționalității, care trebuie să fie urmat îndeaproape de către 
instanțele naționale (a se vedea capitolul II secțiunea g) iii) Proporționalitatea în domeniul libertății de 
exprimare). 

� La nivel UE: 

Carta UE – Art. 11 este intitulat „Libertatea de exprimare și de informare”. Formularea primului 
său alineat reiterează art. 10(1) din CEDO, incluzând referinţa la libertatea „de a primi sau de a 
transmite informații sau idei”. Prevederile art. 11(2) stipulează strict faptul că libertatea şi pluralismul 
mijloacelor de informare în masă vor fi respectate. Mai mult decât atât, spre deosebire de art. 10 
CEDO, art. 11 (1) din Cartă nu include nici un paragraf referitor la restricţii impuse acestei libertăţi. 
Cu toate acestea, aşa cum s-a anticipat, Explicaţiile pe marginea Cartei stabilesc cu claritate faptul că 
art. 11 din Cartă corespunde art. 10 al CEDO, cu consecinţa că sensul şi sfera de aplicare a acestui 
drept sunt cele garantate de CEDO. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, înainte de recunoașterea 
valorii juridice obligatorii a Cartei, CJUE a protejat libertatea de exprimare ca principiu general de 
drept al Uniunii.99 Jurisprudența relevantă ar trebui să fie luată în considerare, în scopul de a determina 
protecția conferită de art. 11 din Cartă. 

Legislaţia secundară UE –Libertatea de exprimare este în prezent protejată şi, în acelaşi timp, 
promovată la nivelul legislaţiei secundare prin intermediul unor directive, decizii şi rezoluţii ale 
Consiliului. De exemplu, Directiva 2007/65/CE are ca scop reglementarea transmisiilor de televiziune, 
pe baza „importanţei crescânde” a mass-mediei audio-vizuale pentru societăţile democratice, inclusiv 

                                                   
98 A se vedea, de ex. The Observer and Guardian v. Regatului Unit, CEDO, Hotărârea din 26.11.1991, Seria A Nr. 216, 
(1992) 14 EHRR 153, la p. 30. 
99 Kabel Deutschland, Hotărârea CJUE, paragr. 37: „Trebuie menţionat faptul că menţinerea pluralismului pe care legislaţia 
în cauză urmăreşte să-l garanteze este legată de libertatea de exprimare, aşa cum este protejată aceasta de art. 10 al 
Convenţiei europene a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, libertate care este unul dintre drepturile fundamentale 
garantate de cadrul legal comunitar”. 
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în ceea ce priveşte educaţia şi societatea.100 Paragrafele 12 şi 45 declară, de exemplu, că Directiva 
respectă libertatea de exprimare consacrată de art. 11 din Carta UE. În mod similar, în Directiva 
95/46/CE privind dreptul la protecţia datelor, este inclusă o excepţie specifică, în vederea stabilirii 
unui echilibru între dreptul la viaţă privată şi reglementările care guvernează libertatea de 
exprimare.101 Un alt exemplu este reprezentat de Decizia Consiliului 2006/515/CE,168 care 
promovează diversitatea culturală și de exprimare (astfel cum este definită în art. 4) şi care invocă 
drepturile omului.102 Această decizie a Consiliului se bazează pe Convenţia UNESCO privind 
protecția și promovarea diversității expresiilor culturale. 

� La nivel naţional: 

Chiar dacă este încadrată diferit în fiecare stat, libertatea de exprimare este protejată legal în 
aproape toate statele europene103 și constituie principiul pe baza căruia sunt conturate strategiile de 
reglementare a sectorului media. Majoritatea constituţiilor naţionale includ această libertate printre 
principiile generale asociate drepturilor cetăţeneşti. Conţinutul său esenţial include posibilitatea de a 
avea şi a exprima opinii, direct sau indirect, cu privire la rolul mass-mediei în diseminarea 
informaţiilor şi furnizarea de puncte de vedere şi opinii diverse cetăţenilor. Numai în câteva state 
prevederile constituţionale fac o distincţie clară între libertatea de exprimare şi libertatea presei şi 
dedică prevederi specifice acesteia din urmă.104 

iv. Suprapunerea parţială a competenţei instanţelor naţionale şi supranaţionale în domeniul 
judecării cauzelor în care sunt incidente drepturi fundamentale 

 

Împărțirea competenţelor în rândul instanţelor nu este întotdeauna clară: din cauza limitelor 
neclare ale dreptului UE şi integrării profunde a regimurilor naţionale şi supranaţionale, uneori este 
neclar, de exemplu, care organism judiciar deţine competenţa de a examina compatibilitatea dintre o 
prevedere naţională şi dreptul UE.105 Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi a Cartei 
drepturilor fundamentale a sporit şi mai mult complexitatea, date fiind dificultăţile legate de stabilirea 
sferei de aplicare a Cartei drepturilor asupra statelor şi, astfel, a competenţei CJUE. Mai mult decât 
atât, trebuie avuți în vedere și alți factori: incidenţa dreptului UE care este în continuă expansiune şi a 
legislaţiei naţionale de punere în aplicare a dreptului UE, precum şi importanţa crescândă a CEDO 
asupra sistemelor naţionale de drept, ceea implică o extindere a domeniului de interpretare a celor 
două Curţi europene: CJUE, respectiv CEDO.  

În acest context, izolarea interpretativă nu este o opţiune, iar judecătorii instanţelor naţionale 
trebuie să interacţioneze cu aceste două instanţe supranaţionale. 

CEDO şi CJUE au sarcini şi mandate diferite: CEDO este o instanță specializată pe cererile 
privind drepturile omului și se ocupă de plângerile introduse de către persoane fizice (după epuizarea 

                                                   
100 Directiva 2007/65/CE de modificare a Directivei 89/552/CEE privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege şi acte 
administrative ale statelor membre cu privire la desfăsurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune, JO L 332, 
18.12.2007, p. 27-45. 
101 A se vedea art. 8 din Directivă. 
102 Decizia Consiliului nr. 2006/515/CE cu privire la încheierea Convenţiei privind protecţia şi promovarea diversităţii 
expresiilor culturale, JO L 201, 25.7.2006, p. 15. 
103 Clauze constituționale naționale privind libertatea de exprimare sunt prevăzute în Constituția din toate statele partenere de 
proiect (Croația - art. 3, Italia - art.21, Polonia- art. 54, România - art. 30 și Spania - art. 20), precum și în alte state membre. 
Unele state membre aplică art. 10 CEDO, prin intermediul legislației naționale de punere în aplicare, a se vedea de exemplu, 
Regatul Unit. 
104 Regatul Unit a adoptat Human Rights Act (Actul privind drepturile omului) în vederea implementării CEDO la nivel 
naţional. 
105 A se vedea, de exemplu, cauzele Kamberaj și Radu, în care a fost solicitat CJUE să se pronunțe cu privire la interpretarea 
și aplicarea CEDO, în ceea ce privește un drept fundamental care este prevăzut atât în CEDO, cât și dreptul UE. 
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remediilor naţionale) împotriva încălcărilor săvârșite de către statele contractante a drepturilor incluse 
în CEDO şi Protocoalele sale. 

Prin contrast, CJUE a fost înființată ca instanță a unei organizații internaționale care a fost creată 
inițial pentru a stabili o zonă economică bazată pe o piață comună. Cu toate acestea, în decursul anilor, 
lucrurile s-au schimbat: CJUE a dezvoltat o jurisprudență care include și analiza drepturilor 
fundamentale (ca urmare a unui dialog direct îndelungat cu instanțele constituționale naționale). 
Ulterior, noi prevederi referitoare la protecția drepturilor omului au fost adăugate în tratatele 
fundamentale (de exemplu, art. 6. TUE) și, recent, Carta a fost încorporată în legislația primară a UE. 
Sistemul juridic al UE oferă instanțelor naționale un mecanism de interacțiune directă – procedura 
trimiterii preliminare – care, în prezent, nu există în sistemul stabilit de CEDO. Protocolul nr. 16 la 
CEDO prevede posibilitatea de a solicita avize consultative cu privire la interpretarea Convenției, dar 
nu a intrat încă în vigoare.106 Odată ce Protocolul va intra în vigoare, CEDO se va bucura de un 
mecanism procedural de dialog direct cu instanțele naționale. Acest canal oficial de comunicare va fi, 
cu toate acestea, restrâns doar la instanțele naționale de cel mai înalt grad, care vor putea să adreseze 
întrebări CEDO. În plus, avizele nu vor avea caracter obligatoriu. 

În ceea ce priveşte sistemul plângerilor introduse de către persoanele fizice, CEDO oferă criterii 
care ar putea fi considerate mai puţin dificile decât cele de îndeplinit în cadrul sistemului juridic al 
UE, unde art. 263(4) al TFUE cere persoanelor fizice să demonstreze o legătură directă şi personală 
dacă doresc să conteste valabilitatea unui act al UE, altul decât o decizie al cărui destinar sunt.107 
Astfel de condiții referitoare la locus standi nu sunt cerute în sistemul CEDO.108 

Cu toate acestea, în pofida acestor diferenţe, CEDO și CJUE sunt confruntate cu probleme 
similare. Mai ales, în construirea standardului comun de protecție a drepturilor fundamentale, ambele 
instanțe trebuie să respecte tradițiile și identitățile constituționale ale statelor membre. Instanţele 
europene şi-au intersectat drumurile de-a lungul anilor, iar conferirea de forță juridică Cartei a 
multiplicat aceste situații. Interacţiunile judiciare în această privinţă vor deveni din ce în ce mai 
frecvente după ce procesul de aderare a UE la CEDO se va încheia. 

Standardul de protecţie a drepturilor europene fundamentale  

Potrivit art. 53 al CEDO, Convenţia stabileşte un nivel minim de protecţie pe care statele membre 
trebuie să-l respecte. În acelaşi timp, ele sunt libere să acorde un nivel mai ridicat de protecţie în ceea 
ce priveşte respectivele drepturi constituţionale. 

La prima vedere, textul art. 53 din Carta UE este foarte asemănător cu cel al art. 53 din CEDO. Cu 
toate acestea, în decizia sa din cauza Melloni, CJUE a marcat diferențele dintre aceste două prevederi. 
De fapt, dacă art. 53 al Cartei ar fi avut acelaşi scop ca și art. 53 din CEDO, atunci principiul 
priorității dreptului UE ar suferi o derogare când sursele naţionale sau internaţionale asigură o 
protecţie mai amplă decât Carta. Curtea a exclus în mod radical acest lucru, afirmând că: „Articolul 53 
al Cartei confirmă că, atunci când un act juridic al UE cere măsuri de implementare naţională, 
autorităţile şi instanţele naţionale sunt libere să aplice standardele naţionale de protecţie a drepturilor 

                                                   
106 La 03 octombrie 2013, Protocolul nr. 16 la CEDO a fost deschis pentru semnare. 
107 În cazul în care reclamantul dorește să atace un act normativ care nu presupune măsuri ulterioare de punere în aplicare, 
trebuie să demonstreze doar că actul este de interes direct: a se vedea T-18/10 Inuit Tapiirit Kanatami [2012]. 
108 Definiția „victimei”, prevăzută în art. 34 CEDO, exclude utilizarea dreptului de recurs individual în scopul de a introduce 
o actio popularis. De fapt, reclamantul trebuie să fie victima directă a actului sau a omisiunii de care se plânge. Cu toate 
acestea, contrar a ceea ce se cere de către testul Plaumann pentru reclamanții neprivilegiați în fața CJUE, reclamantul nu 
trebuie neapărat să fie afectat „în mod individual”, astfel solicitantul nu trebuie să fie într-o poziție diferită de orice altă 
persoană, în scopul de a îndeplini condițiile pentru a i se recunoaște calitatea procesuală activă. 
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fundamentale, cu condiţia ca nivelul de protecţie asigurat de Cartă, aşa cum este interpretat de Curte, 
şi prioritatea, unitatea şi eficacitatea dreptului UE să nu fie compromise prin aceasta.”109 

Astfel, instanţele dintr-un stat membru pot aplica standarde mai ridicate de protecţie a drepturilor 
fundamentale dacă prioritatea, unitatea şi eficacitatea dreptului UE nu sunt subminate. Mai mult, în 
Melloni (decis la aceeași dată ca și Akerberg Fransson), CJUE a evidențiat și că posibilitatea de a 
aplica – sub condițiile menționate – standardele naționale care prevăd o protecție mai înaltă există 
numai în cauzele în care deciziile sunt luate nu numai pe baza dreptului UE. În concluzie, din citirea 
coroborată a hotărârilor în Melloni și Akerberg Fransson, rezultă că atunci când o cauză intră în 
domeniul de aplicare a dreptului UE, instanța națională trebuie să discearnă mai întâi dacă situația de 
fapt este guvrnată în mod complet de dreptul UE sau nu. În primul caz, trebuie aplicat exclusiv 
standardul determinat de dreptul UE, pe când în cel de-al doilea instanța trebuie să ia în considerare 
diversele norme și standarde de protecție.110 

În ceea ce priveşte relaţia dintre Cartă şi CEDO în special, este necesar să se ia în considerare o 
altă prevedere, art. 52(3) din Cartă, care prevede că „în măsura în care prezenta cartă conține drepturi 
ce corespund unor drepturi garantate prin Convenția Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului și 
a Libertăților fundamentale, înțelesul și întinderea lor sunt aceleași ca și cele prevăzute de convenția 
menționată. Această dispoziție nu împiedică dreptul Uniunii să confere o protecție mai largă.” 

Explicaţia art. 52(3) clarifică faptul că obligația de interpretare prin analogie stabilită în prima teză 
se extinde și asupra limitărilor acceptate, precum și asupra interpretărilor dreptului fundamental 
respectiv date de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (a se vedea, de exemplu, cauza C-
400/10PPU McB, Hotărârea din 5 octombrie 2010). În același timp, Explicația oferă asistență și în 
privința aplicării obligației de interpretare prin analogie stabilită de art. 52(3) din Cartă. Articolul 
include două liste de drepturi: prima, care cuprinde articolele Cartei în care „înțelesul și întinderea lor 
sunt aceleași ca și cele prevăzute de convenția menționată” şi cea de-a doua, „articolele în care 
înţelesul este acelaşi, dar domeniul de aplicare este mai larg.” Această a doua listă este conectată cu 
ultima teză a art. 52(3), care prevede că „această dispoziție nu împiedică dreptul Uniunii să confere o 
protecție mai largă.” De exemplu, art. 47 din Cartă, cu privire la dreptul la un proces echitabil, nu este 
limitat la drepturile şi obligaţiile civile sau la acuzaţiile penale, ca art. 6 din CEDO. De asemenea, 
unele prevederi din Cartă extind în mod specific protecţia oferită, de exemplu art. 5 din Cartă merge 
dincolo de art. 4 din CEDO, interzicând în mod expres traficul de fiinţe umane. 

În vreme ce art. 52(3) din Cartă are ca scop să asigure că instanțele supranaționale europene 
(CJUE și CEDO) nu dezvoltă jurisprudență divergentă, totuși nu pare să poată elimina toate riscurile 
de divergențe. Acestea pot apărea în legătură cu aspecte noi sau mai puțin dezvoltate (problema poate 
apărea, de exemplu, mai întâi pe rolul CJUE, iar ulterior CEDO poate decide în mod diferit). Cu toate 
acestea, mai problematică pare posibilitatea ca CJUE să susțină în mod deliberat o interpretare diferită 
decât cea dată de CEDO, bazându-se pe clauza privind protecția sporită din teza a doua a art. 52(3) din 
Cartă. Acest risc are legătură cu faptul că acest caracter „mai larg” al protecției oferite de Cartă 
depinde de valorile și obiectivele care inspiră sistemul de drept în cadrul căruia este pronunțată 
decizia. Fără îndoială că, din acest punct de vedere, există diferențe semnificative între sistemul 
Convenției și cel al dreptului UE. Aderarea Uniunii la CEDO, care este impusă de noul art. 6(2) TUE 
și care va supune activitatea Uniunii controlului exterior, ar trebui să acționeze ca un stimulent pentru 
CJUE în sensul evitării divergențelor de jurisprudență cu Curtea Europeană a Drepturil Omului.  

                                                   
109 A se vedea Cauza C-617/10 Åkerberg Fransson, nepublicată încă, paragr. 29 și Hotărârea din 26 februarie 2013, 
C-399/11, Melloni, paragr. 60. 
110 Cauza C-206/13 Cruciano Siragusa v. Regione Sicilia, Hotărârea din 6 martie 2014, unde spre deosebire de Marea 
Cameră în Fransson, Camera a patra arată în mod explicit că trebuie să existe o legătură suficient de puternică între cauză și 
o altă prevedere de drept UE (nu din Cartă)( paragr. 24). 
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Interacţiunea judiciară dintre CJUE şi CEDO 

Cu toate că în cea mai mare parte a jurisprudenţei lor CJUE şi CEDO îşi coordonează standardele, 
au existat cazuri în care respectivele interpretări au diferit. 

În domeniul dreptului la nediscriminare  

Exemplu: În Griesmar,111 un caz hotărât de CJUE în 2001, respectiv Andrle,112 un caz hotărât de 
CEDO în 2011, privind diferențele dintre bărbați și femei în materia sistemelor de pensii, în cazul în 
care perioada pentru creșterea copilului a fost luată în considerare la calcularea anilor de muncă și a 
cuantumului pensiei, cele două instanțe supranaționale au interpretat diferit noțiunea de egalitate între 
femei și bărbați. CJUE a susţinut că sistemul de pensii a contravenit principiului egalității de 
remunerație în măsură în care i-a exclus pe funcţionarii publici de sex masculin, care puteau dovedi că 
şi-au asumat sarcina creşterii copiilor, de la dreptul de a obține punctele introduse de legislaţia 
naţională pentru calculul pensiei. Astfel, s-a susţinut că măsura naţională este discriminatorie în mod 
direct şi nejustificată. Pe de altă parte, CEDO a calificat sistemul de pensii ca fiind discriminatoriu în 
mod indirect şi, prin urmare, a trecut la testul de proporţionalitate. CEDO a susţinut că tratamentul 
preferenţial al femeilor este legitim până când schimbările sociale şi economice vor face să nu mai fie 
nevoie de el şi a constatat, spre deosebire de CJUE, că statul contractant nu a depăşit marja largă de 
apreciere permisă în acest domeniu.113  

În domeniul dreptului la un proces echitabil 

Exemplu: Cele două instanțe supranaționale au adoptat abordări diferite în ceea ce privește, de 
exemplu, rolul avocaților generali (AG) în cadrul procedurilor judiciare naționale. În Vermeulen v. 
Belgiei,114 CEDO a constatat că imposibilitatea de a ridica întrebări cu privire la opinia formulată de 
către procurorul general (procureur général) a încălcat art. 6 CEDO (dreptul la o procedură 
contradictorie). În contrast, în Emesa Sugar,115 CJUE a respins argumentul că imposibilitatea părților 
de a răspunde la concluziile avocaților generali încalcă garanțiile unui proces echitabil. CJUE a 
evidențiat imparțialitatea și independența AG, care nu răspunde în fața altor instituții din afară, fiind 
parte din structura Curții însăși. Mai târziu, în Kress v. Franței, CEDO a considerat că rolul 
Comisarului guvernului (Commissaire du gouvernement) francez în fața Conseil d'Etat (Consiliului de 
Stat) a încălcat Convenția pentru un alt motiv, și anume pentru motivul că acesta participă la 
dezbaterile judiciare. În ciuda analogiei dintre Commissaire du gouvernement din Franța și AG din 
sistemul UE, CJUE și-a confirmat decizia din Emesa Sugar într-o cauză ulterioară, 
Waddenvereiniging.116 În această cauză, CJUE s-a referit, de asemenea, la posibilitatea redeschiderii 
procedurii orale după formularea concluziilor de către AG. În Kokkelvisserji v. Țărilor de Jos (cerere 
nr. 13645/05, 2009), CEDO a acceptat cele două argumente invocate anterior de către CJUE și a 
confirmat compatibilitatea cu art. 6 CEDO a rolului AG, considerând că prezumția stabilită în cauza 
Bosphorus117 nu a fost răsturnată. În vreme ce aceasta sugerează în aparență că nu ar exista nicio 
incompatibilitate între jurisprudențele celor două instanțe supranaționale, trebuie să se constate că, din 
cauza prezumției stabilită în cauza Bosphorus, CEDO a trebuit să stabilească, cu titlul preliminar, dacă 

                                                   
111 Cauza este comentată la Studiul de Caz 5. 
112 CEDO, Andrle v. Republicii Cehe, cererea nr. 6268/08, Hotărârea din 17 februarie 2011. 
113 Soluţie: Art. 52(3) a doua teză şi art. 53 din Carta UE cere instanţelor naţionale să susţină standardul mai înalt de protecţie 
a dreptului fundamental echivalent şi metoda de interacţiune judiciară a interpretării compatibile cu standardul de protecţie 
mai înalt al CJUE. 
114 CEDO, Vermeulen v. Belgiei, cerere nr. 19075/91, 1996. 
115 Cauza C-17/98, Emesa Sugar. 
116 Cauza C-127/02, Waddenvereiniging. 
117 CEDO, Bosphorus, cerere nr. 45036/98, 2005. 
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protecția în cadrul UE a fost în mod evident deficitară. Nu poate fi exclus faptul că, după aderarea UE 
la CEDO, atunci când va exista posibilitatea unui control complet al cererilor privind încălcări comise 
de către instituțiile UE, va fi posibil ca CEDO să adopte o poziție diferită. 

În domeniul libertăţii de exprimare 

Exemplu: Cazul Satamedia este ilustrativ pentru abordările diferite ale CJUE și CEDO în ceea ce 
privește asigurarea unui echilibru între dreptul la protecția datelor și libertatea de exprimare. În același 
timp, este un caz în care o instanță națională a încercat să asigure conformitatea cu ambele standarde 
de protecție, stabilite de către instanțele din Strasbourg și Luxemburg, atunci când acestea din urmă 
stabilesc niveluri diferite de protecție a aceluiași drept fundamental.118 Curtea Administrativă Supremă 
finlandeză a decis să adreseze CJUE o trimitere preliminară, solicitând interpretarea clauzei „numai 
pentru scopuri jurnalistice” prevăzută la art. 9 din Directiva 95/46/CE. În conformitate cu această 
dispoziție, „statele membre prevăd exonerări și derogări de la dispozițiile prezentului capitol, ale 
capitolului IV și ale capitolului VI pentru prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată numai în 
scopuri jurnalistice, artistice sau literare, în măsura în care se dovedesc necesare pentru a pune 
dreptul la viață privată în acord cu normele care reglementează libertatea de exprimare.” În 
Satamedia CJUE a decis să adopte o interpretare largă a noțiunii de „scopuri jurnalistice”. Conform 
acestei interpretări, derogările și exonerările prevăzute de către art. 9 se pot aplica nu numai 
organizațiilor mass-media, dar și oricărei persoane care desfășoară activități jurnalistice. Testul stabilit 
de CJUE a dus în cele din urmă la considerarea activităților în cauză ca fiind „numai în scopuri 
jurnalistice” și astfel conforme cu art. 9 din Directiva 95/46/CE, în măsura în care „singurul obiect al 
acelor activităţi este dezvăluirea de informaţii, opinii sau idei către public”, lăsând cu totul în seama 
instanţelor naţionale să verifice dacă aşa stau lucrurile.  

Pe de altă parte, în cazurile Hannover și Axel Springer, CEDO a stabilit șapte criterii relevante 
pentru echilibrarea manifestărilor concurente a drepturilor garantate de către art. 8 și 10 din CEDO: 1. 
Contribuția adusă de informațiile respective la o dezbatere de interes general; 2. Notorietatea 
persoanei în cauză; 3. Conduita prealabilă a persoanei în cauză; 4. Conținutul, forma și consecințele 
publicării; 5. Circumstanțele în care a fost făcută fotografia. 6. Veridicitatea articolului publicat și 7. 
Nivelul de severitate al sancțiunii aplicabile. După hotărârea preliminară a CJUE, Curtea 
Administrativă Supremă finlandeză a elaborat un test de proporţionalitate care combină standardele 
maxime de protecţie a libertăţii de exprimare, aşa cum rezultă din hotărârea preliminară a CJUE, cu 
standardul maxim de protecţie al celuilalt drept fundamental aflat în discuţie – dreptul la viaţa privată, 
aşa cum este dezvoltat de CEDO în jurisprudenţa Hannover şi Axel Springer. Soluția la care a ajuns 
instanța națională este, astfel, un exemplu pentru modul în care se poate asigura atât aplicarea coerentă 
a dreptului UE, cât și standarde mai ridicate de aplicare a drepturilor fundamentale, într-un caz de 
concurență între două drepturi fundamentale. 

5. Concluzii 

Partea I a făcut o trecere în revistă a surselor problemelor și conflictelor cu care judecătorii 
instanţelor naţionale din ţările UE se confruntă atunci când decid asupra drepturilor fundamentale, şi 
în special asupra dreptului la nediscriminare, a dreptului la un proces echitabil şi a libertăţii de 
exprimare. În plus faţă de aceste conflicte juridice, există desigur şi alte probleme suplimentare cu 
care se confruntă judecătorii instanţelor naţionale, cum ar fi cele care decurg din accesul limitat la 
resurse umane şi electronice şi din organizarea sistemului judiciar naţional. Am dori să precizăm că în 
elaborarea prezentului Manual, precum şi în cele trei Manuale tematice anterioare, şi în general în 

                                                   
118 Cauză comentată în Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul libertății de exprimare versiunea în 
limba engleză, p. 83-89. 
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cadrul întregului Proiect, am urmărit să elaborăm instrumente și metodologii, în scopul de a aborda și, 
sperăm noi, a rezolva ambele tipuri de dificultăți. Luând în considerare aceste dificultăți, încercăm să 
evidențiem probleme controversate cu care se confruntă instanțele naționale în cauzele în care au 
incidență drepturi fundamentale, la care propunem câteva soluţii care pot fi găsite în prezentul 
Manual, după cum urmează: 

• Problema judecătorului copleşit – de regulă, cauzele în care au incidență drepturi 
fundamentale nu sunt complexe doar din punct de vedere juridic, ci şi moral. Când se confruntă cu 
rezolvarea unui conflict între două drepturi fundamentale diferite, judecătorii instanţelor naţionale 
vor trebui în mod inevitabil să cântărească valori morale contradictorii sau interesele societăţii. 
Pentru a-i ajuta pe judecătorii instanţelor naţionale să se distanțeze de dezbateri complexe morale 
și să simplifice cât mai mult posibil problemele complicate, Manualul propune un Ghid practic 
care cuprinde o secvență logică de soluționare a unei asemenea cauze, pas cu pas (a se vedea 
Anexa 1 – Îndrumările cu privire la folosirea tehnicilor de interacțiune judiciară de către 
instanțele naționale în cauze în care sunt incidente drepturi fundamentale). În Partea a II-a 
oferim setul complet de instrumente privind tehnicile de interacţiune judiciară puse la dispoziţie în 
cadrul supranaţional, care completează lista tehnicilor de interacţiune judiciară deja disponibile în 
cadrul sistemelor juridice naţionale. Tehnicile de interacţiune judiciară sunt prezentate în cadrul 
unei selecții de cauze naționale și europene, care ilustrează utilizarea lor strategică pentru a atinge 
rezultate precum: legitimitatea în faţa abordărilor divergente ale instanţelor naţionale superioare 
sau ale legislativului; schimbarea jurisprudenţei naţionale când există jurisprudență neunitară; 
contestarea interpretării CJUE/CEDO pentru a asigura şi a face loc unor standarde mai înalte de 
protecţie a drepturilor fundamentale. Modul de analiză a tehnicilor de interacţiune judiciară şi 
cazurile incluse au fost alese aşa încât să ofere inspiraţie judecătorilor instanţelor naţionale în 
soluţionarea disputelor în care sunt incidente, în special, dreptul la nediscriminare, dreptul la un 
proces echitabil şi libertatea de exprimare. Îndrumările concrete oferă avantajul limitării puterii 
discreţionare inerente în judecarea cauzelor privind drepturi fundamentale şi oferă judecătorilor 
instanţelor naţionale posibilitatea de a se distanţa emoţional de valorile, principiile morale şi 
interesele aflate în joc și de a decide numai pe baza considerentelor de natură juridică. 

• Problema influenţării judecătorului în direcţia unei soluţii dorite de părţi – Părţile, mai ales 
dacă sunt îndrumate de avocaţi cu experienţă, vor insista ca judecătorul/judecătorii cauzei lor să 
adopte o anumită soluţie, interpretare sau metodă juridică, cea mai avantajoasă pentru interesele 
lor, indiferent dacă rezultatul este dezirabil sau nu și din perspectiva intereselor publice. Cu toate 
acestea, abordările sau metoda nu sunt neapărat singura (sau cea mai corectă) opţiune privind 
interpretarea unui anumit drept fundamental. În Partea a II-a a prezentului Manual am inclus, în 
cadrul analizei fiecăreia dintre tehnicile de interacţiune judiciară, toate conflictele și/sau situaţiile 
juridice la care s-ar putea aplica fiecare dintre aceste tehnici și potențiale soluții. Partea a III-a a 
Manualului prezintă abordarea funcţională a utilizării tehnicilor de interacţiune judiciară, adică 
folosirea lor ca „mijloc” pentru atingerea unui obiectiv prestabilit – convergența și creșterea 
nivelului de protecție a drepturilor fundamentale în UE. Prin urmare, sunt prezentate moduri 
pentru atingerea acestui obiectiv în 5 tipuri de „scenarii de conflict”. 

• Problema chestiunilor care ridică probleme dificile de tip moral și emoțional – cauzele în 
care au incidență drepturi fundamentale, în special dreptul la nediscriminare, dreptul la un proces 
echitabil şi la libertatea de exprimare, au ridicat unele dintre cele mai dificile chestiuni din punct 
de vedere moral (ex. recunoaşterea uniunilor şi căsătoriilor între persoane de acelaşi sex; 
importanţa libertăţii de exprimare în societate şi întinderea limitărilor asupra ei astfel încât să se 
păstreze democraţia şi statul de drept; protecţia dreptului la un proces echitabil şi la un recurs 
efectiv în procedurile penale în cazul în care o persoană poate fi supusă multor ani de privaţiune 
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de libertate şi de alte drepturi fundamentale). Partea a III-a din Manual,119 împreună cu 
Îndrumările cu privire la folosirea tehnicilor de interacțiune judiciară de către instanțele 
naționale în cauze în care sunt incidente drepturi fundamentale, sporesc gradul de conştientizare a 
problemelor şi oferă îndrumări juridice concrete pentru multiple scenarii conflictuale care pot 
pune judecătorul naţional în faţa unor soluţii imposibile; în situaţia în care asigurarea respectării 
unei anumite norme şi/sau maximizarea unui anumit drept, interes sau valoare va duce la 
încălcarea unei alte norme şi/sau minimizarea unui alt drept, valori/interes.  

• Problema îndrumărilor uneori prea generale oferite de către CJUE/CEDO în cazuri care 
implică evaluarea unor drepturi fundamentale concurente şi a interesului/intereselor publice 
naţionale concurente. Adesea, judecătorii naţionali primesc sarcina delicată a aplicării testului 
proporţionalităţii în legătură cu o lege sau practică naţională, în timp ce îndrumări foarte generale 
sunt oferite de către instanţele supranaţionale. Respectul arătat de către aceste două instanţe 
supranaţionale în exercitarea testului proporţionalităţii este justificabil. Într-adevăr, indiferent cât 
de multă precizie pot ele furniza în legătură cu etapele testului proporţionalităţii, în cele din urmă, 
ele nu pot răspunde la ultimul subpunct al testului proporţionalităţii – cântărirea valorilor 
conflictuale. Instanţa supranaţională va putea ajuta până la punctul identificării valorilor, 
drepturilor, intereselor în discuție şi va putea oferi anumite îndrumări generale care trebuie 
respectate de către judecătorii naţionali (scop legitim, adecvare şi necesitate). Justificarea legală 
pentru aceste intuiţii morale este atribuită judecătorului/judecătorilor naţional(i). Alegerea 
temeiului de drept naţional corespunzător și motivarea depind în mare măsură de istoria, tradiţia şi 
cultura juridică a statului membru respectiv şi, de aceea, transplantarea legală a temeiului de 
drept/interpretării pentru legea pe care o face judecătorul este foarte dificilă şi predispusă la a fi 
respinsă dacă nu este împărtăşită și de către instanţele superioare ierarhic (a se vedea aici cazul 
recunoaşterii căsătoriilor între persoane de acelaşi sex în Spania, în comparaţie cu Italia şi Franţa, 
sau justificarea limitării libertăţii de exprimare în scopul menţinerii independenţei justiţiei).120 În 
ciuda aspectelor specifice ale alegerii bazei legale şi explicaţiilor adecvate în vederea cântăririi 
conflictelor dintre drepturile fundamentale sau dintre drepturile fundamentale şi interesul public, 
există încă un beneficiu în prezentarea diferitelor decizii naţionale cu privire la astfel de chestiuni, 
după cum veţi descoperi în Partea a-II-a (secţiunea dedicată tehnicii proporţionalităţii în 
interacţiunea judiciară şi cea dedicată marjei de apreciere) – secvența logică a argumentelor şi 
tehnica aplicată de către o instanţă naţională dintr-o ţară anume din cadrul UE poate servi drept 
sursă utilă de inspiraţie pentru alţi judecători naţionali. 

                                                   
119 Îndrumări suplimentare sunt, de asemenea, oferite în Partea a II-a.  
120 CEDO, Krisztián Ungváry v. Statul Ungar, Cerere nr. 64520/10, Hotărârea din 3 decembrie 2013. 
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II. Soluţionarea conflictelor cu ajutorul tehnicilor de interacţiune judiciară  

După ce am prezentat diferitele tipuri şi surse de conflicte cu care se confruntă judecătorii 
naţionali în practica lor zilnică în dosarele în care se ridică problema protecției drepturilor 
fundamentale europene şi mai exact în legătură cu principiul nediscriminării, dreptul la un proces 
echitabil şi la libertatea de exprimare, vom continua cu instrumentele care permit soluţionarea 
conflictelor. Prin urmare, Partea a II-a din Manual prezintă tehnicile de interacţiune judiciară 
elaborate şi puse la dispoziţie de către normele supranaţionale (UE şi CEDO). În prima secţiune, 
oferim o scurtă definiţie a „tehnicii de interacţiune judiciară” în accepţiunea specifică Proiectului. 
Capitolul continuă în secţiunea a 2-a cu o analiză comparativă a utilizării fiecăreia dintre tehnicile de 
interacţiune judiciară în domeniul de aplicare a celor trei drepturi fundamentale abordate în cadrul 
Proiectului JUDCOOP. Partea a III-a va oferi ulterior o perspectivă inversă, concentrându-se pe 
obiectivele şi rezultatele utilizării acestor tehnici; cu alte cuvinte, o perspectivă care să poată fi luată în 
considerare înainte de folosirea tehnicilor în beneficiul unei persoane şi al cauzei sale.   

1. Alegerea termenilor – tehnica de „interacţiune” judiciară sau tehnica de „dialog” 
judiciar 

Înainte de a trece la analiza comparativă a tehnicilor judiciare de interacţiune în legătură cu 
principiul nediscriminării, dreptul la un proces echitabil şi libertatea de exprimare, vom clarifica mai 
întâi sensul sintagmei „interacţiune judiciară” şi motivul pentru care am ales-o drept concept 
călăuzitor al acestui Manual. 

În contextul Manualului, termenul „interacțiune judiciară” a fost conceput pentru a propune o 
categorie juridică ce reflectă cât mai cuprinzător situațiile de contact/ interacțiune (intenționate sau 
întâmplătoare) între instanțe din același stat membru121 sau din state membre diferite, între instanțele 
naționale și instanțele europene supranaționale, precum și între cele două instanțe supranaționale 
europene – CJUE și CEDO. Fiecare situație de acest fel poate diferi ca intensitate, rezultat și tipologie. 
În sens larg, sintagma „interacțiune judiciară” poate fi înțeleasă ca un set de tehnici folosite de către 
instanțe și judecători în scopul promovării coerenței și coordonării (sau măcar în scopul diminuării 
riscului apariției conflictului) între diferite sisteme legale și judiciare, în contextul apărării unor valori 
constituționale – precum drepturile omului – care sunt protejate la diverse nivele de guvernare 
(național, internațional și supranațional). 

Există un număr foarte mare de articole care documentează modalităţile în care au loc 
interacţiunile judiciare între CJUE şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului,122 între instanţele 
naţionale din diferite jurisdicţii şi CJUE,123 între instanţele naţionale şi CEDO,124 între instanţele 

                                                   
121 G. Martinico, Multiple loyalties and dual preliminarity: The pains of being a judge in a multilevel legal order, 
International Journal of Constitutional Law, 2012, p.886. 
122 A se vedea, de exemplu, L. Scheeck, Competition, Conflict and Cooperation between European Courts and the 
Diplomacy of Supranational Judicial Networks, GARNET Working Paper 23/07; S Douglas Scott, A Tale of Two Courts: 
Luxembourg, Strasbourg and the Growing European Human Rights Acquis (2006) 43 CMLRev 3. 
123 În cazul interacţiunii dintre Curţile Constituţionale şi CJUE, a se vedea G Martinico, Judging in the Multilevel Legal 
Order: Exploring the Techniques of 'Hidden Dialogue, King's Law Journal, Vol. 21, p. 257-281, 2010.  
124 A. Føllesdal, B. Peters, şi G. Ulfstein, Constituting Europe: the Court of Human Rights in a national, European, and 
global context, Cambridge University Press, 2013. 
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europene şi cele internaţionale,125 între curţile supreme naţionale sau curţile constituţionale din Europa 
şi din lume.126 Totuşi, nu există un acord general între doctrină şi practicieni cu privire la denumirea 
acestor tipuri de interacţiune, și nici o teorie sau o definiţie general valabilă. În doctrină se folosesc 
termeni diferiţi pentru diversele forme de schimb care au loc între instanţele din întreaga lume. 
Termenul „dialog” a fost până în prezent cel mai obişnuit termen uzitat în doctrină pentru acest 
fenomen. În plus, termeni precum „dialog judiciar transnaţional”,127 „conversaţie”128 şi „interacţiune 
judiciară” au fost de asemenea folosiți. Articolele 81(1), 82 și 86 TFUE se referă la „cooperare 
judiciară” în materie civilă și penală. Acestea sunt definite ca un tip de interacțiune a cărei bază și, în 
același timp, al cărei obiectiv, este principiul recunoașterii reciproce. De asemenea, avocații generali 
(AG) de la CJUE se referă prin sintagma „dialog judiciar” la rolul pe care instanțele naționale îl au în 
cadrul procedurii trimiterilor preliminare. De exemplu, AG Bot a apreciat că: „61. Procedura 
preliminară prevăzută la art. 267 TFUE instituie un adevărat dialog, o reală cooperare între instanțele 
naționale și Curte. Această cooperare este esențială în scopul asigurării unei aplicări uniforme a 
dreptului Uniunii în ordinile juridice naționale.”129 Astfel cum scria AG Léger, „Curtea conferă 
instanței naționale un rol fundamental în punerea în aplicare a dreptului comunitar și protecția 
drepturilor care decurg de aici pentru particulari. Instanța națională poate fi calificată de altfel, potrivit 
unei expresii utilizate în mod obișnuit, drept «instanță comunitară de drept comun»”.130 

Noțiunea de „dialog judiciar” reprezintă o categorie mai restrânsă decât alţi termeni. Dialogul 
judiciar presupune un schimb permanent de argumente pentru a ajunge la raţiuni comune.131

 Astfel, 
dialogul necesită un fel de reciprocitate între actorii judiciari implicaţi,132

 iar aceasta se dezvoltă în 
timp și de la caz la caz.

133 

„Conversaţia” reprezintă o categorie mai largă decât „dialogul”, întrucât include cazuri în care 
sunt implicaţi mai mult de doi actori şi include şi interacţiuni care au un caracter informal sau nu sunt 
concentrate pe atingerea unui anumit scop.134 

În acest context, „dialogul” poate fi conceput ca o specie a genului „interacţiune judiciară”. 

De-a lungul ultimelor decenii, judecătorii şi instanţele din întreaga lume şi în special din Uniunea 
Europeană au sporit interacţiunea dintre ei135 fie direct, prin întruniri, schimburi în cadrul unor ateliere 

                                                   
125 Se va lua în considerare, de exemplu, N. Lavranos, The CJUE”s Relationship with Other International Courts and 
Tribunals, 6 septembrie 2010, disponibilă pe <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1672727>; Y Shany, 
Regulating Jurisdictional relations between National and International Courts. 
126 M. Bobek, S. Muller şi S. Richards, Highest Courts and Globalisation; T. Groppi şi M. Ponthoreau, The Use of Foreign 
Precedents by Constitutional Judges; J. Mendez, Constitutionalism and Transitional Justice, in The Oxford Handbook of 
Comparative Constitutional Law (OUP) 2012. 
127 A se vedea M. Bobek, Comparative Reasoning in European Supreme Courts: A Study in A slaughter A New World Order, 
Oxford University Press (2013). 
128 M. Claes, M. de Visser, P. Popelier şi C. van de Heyning (eds.) Constitutional Conversations in Europe, Actors, Topics 
and Procedures, (2013), 1-13. 
129 Concluziile AG Bot din 14 mai 2014 în Cauza Ewaen Fred Ogieriakhi, C-244/13. 
130 A se vedea pct. 66 din concluziile sale în Cauza Köbler, C-224/01, EU:C:2003:207. 
131 A se vedea A. Torres Perez, Conflicts of Rights in the European Union, OUP, 2009, 112-113 şi 118-130. 
132 A. Rosas, The European Court of Justice in Context: Forms and Patterns of Judicial Dialogue (2007) 1(2) EJLS. 
133 A. Torres Perez, Conflicts of Rights in the European Union (Oxford University Press) 2009, şi M. Claes, M. de Visser, P 
Popelier, C Van de Heyning, Introduction, in Constitutional Conversations in European Actors, Topics and Procedures 
(Intersentia, 2013). 
134 Pentru mai multe detalii referitoare la „conversaţii” ca formă de interacţiune judiciară, a se vedea M. Claes, M de Visser, 
P. Popelier şi C van de Heyning, Introduction: On Constitutional conversations, in Constitutional Conversations in Europe, 
Actors, Topics and Procedures, de aceeaşi autori (eds), Intersentia 2012, la 1-8. 
135 În literatură se folosesc diferite tipuri de clasificări pentru modalităţile în care instanţele interacţionează între ele: O. 
Frishman, Dialog Judiciar Transnaţional ca Domeniu de Organizare, Jurnalul Legislativ European, Vol. 19, Nr. 6, 
noiembrie 2013, p. 739–758, at 747; diferite tipuri de clasificare au fost utilizate de A. Slaughter (n 1 supra), la 192; A. 
Slaughter, „Globalizare Judiciară”, (1999–2000) 40 Jurnalul Legislativ Internaţional din Virginia 1103, 1104; E. Lazega, 
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şi conferinţe, delegaţii de la o instanţă la alta, în cadrul unor forme instituționalizate de cooperare, fie 
indirect, prin platforme online, e-platforme şi bloguri. Un alt tip de comunicare s-a dezvoltat prin 
referinţă încrucişată sau referinţă implicită formalizată.136 Reţelele judiciare existente în UE137 au 
contribuit imens la creşterea interacţiunilor judiciare. Importanţa acestor întruniri informale constă în 
oferirea unei oportunităţi judecătorilor naţionali de a discuta şi de a face schimb de păreri referitoare la 
dezvoltarea jurisprudenţei, abordând probleme legate de interpretarea şi aplicarea legii în diverse 
domenii, inclusiv cel al protecției drepturile fundamentale. 

2. Tehnici de interacţiune judiciară ca instrument(e) pentru soluţionarea conflictelor 
referitoare la drepturile fundamentale europene  

„[..] legea nu poate fi separată de context. Contextul, şi nu textul, 
 este cel care oferă răspunsuri la problemele de drept.”138 

Tehnicile de interacţiune judiciară aflate la dispoziţia judecătorului naţional cuprind două seturi de 
tehnici. Primul este ferm înrădăcinat în ordinea juridică naţională şi implică, de exemplu: întrebările 
adresate Curţii Constituţionale sau Curţii Supreme, interpretarea conformă cu deciziile instanțelor 
naţionale superioare ierarhic. Cel de-al doilea set cuprinde instrumente derivate din dreptul UE şi 
CEDO şi este destinat să ajute la soluţionarea conflictelor ocazionate de aplicarea drepturilor 
fundamentale protejate la nivel european. Următoarele instrumente aparţin celui de-al doilea set de 
tehnici de interacţiune judiciară:  

1. Instrumente în temeiul dreptului UE: interpretarea conformă a legislaţiei naţionale cu dreptul 
UE; competența/obligația de a formula o trimitere preliminară; proporționalitatea în limita 
deferenței acordate de către CJUE; recunoaşterea reciprocă a hotărârilor străine; analiza 
comparativă cu dreptul altor state membre; excluderea de la aplicare a legislaţiei naţionale pentru 
încălcarea normelor UE. Principiul supremației dreptului UE şi efectul direct al dreptului UE pot 
fi asigurate prin intermediul tuturor tehnicilor de interacţiune judiciară menţionate mai sus, totuşi, 
acestea nu sunt considerate ele însele tehnici de interacţiune judiciară.  

2. Instrumente în temeiul CEDO: efectul CEDO în sistemul juridic naţional variază între ţările UE, 
în funcţie de statutul acordat, astfel cum este recunoscut de Constituție și jurisprudenţa naţională a 
Curţii Constituţionale/Curții Supreme. În general, toţi judecătorii pot utiliza următoarele tehnici 
pentru a reconcilia legislaţia internă cu Convenţia: interpretarea conformă; marja de apreciere; 
testul proporționalității.  

Tehnicile de interacţiune judiciară sunt importante, în special, atunci când o cauză trebuie 
soluționată prin luarea în considerare nu numai a legislaţiei naţionale, dar şi a uneia sau a mai multor 
izvoare de drept supranaţional. Acest lucru se întâmplă adesea atunci când chestiuni care privesc 
protecţia drepturilor fundamentale apar înaintea unei instanţe dintr-un stat membru UE. Existenţa 
sistemelor supranaţionale multiple care asigură protecţia drepturilor fundamentale (dreptul UE şi 
CEDO), cu domenii de aplicare parţial suprapuse şi diferite reguli privind ierarhia şi interpretarea 
normelor, impun judecătorilor naționali un mandat complex. Acestora li se atribuie rolul de judecători 

                                                                                                                                                               
„Mapping Judicial Dialogue Across National Borders: An Exploratory Network Study of Learning From Lobbying Among 
European Intellectual Property Judges”, (2012) 8 Utrecht Law Review 115, 118. 
136 Această metodă de cooperare judiciară este mai dezvoltată în ţările UE care recunosc precedentul drept obligatoriu din 
punct de vedere legal, de exemplu, Regatul Unit, Irlanda, în timp ce sistemele de drept civil (ex. Franţa, România) nu 
recunosc precedentul legal drept stare decisis şi de aceea utilizarea sentinţelor străine este mai puţin obişnuită.  
137 Cum ar fi: Reţeaua Europeană de Formare Judiciară, Asociația Judecătorilor Administrativi Europeni, Reţeaua Europeană 
a Consiliilor Judiciare, Asociația Consiliilor de Stat şi a Curților Supreme Administrative ale Uniunii Europene, etc.  
138 S. Rodin, In the Classroom and the Courtroom, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2013(4), editorial. 
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naturali (juges naturels) atât ai dreptului UE, cât și ai Convenției. De aceea, de fiecare dată când li se 
solicită să judece în cauze în care sunt incidente drepturi fundamentale, este esențial ca judecătorii: 

1. să înţeleagă dacă sursele supranaţionale de protecţie a drepturilor fundamentale se aplică în 
cauza pendinte, iar dacă da, care dintre ele; 

2. să stabilească întinderea, înţelesul şi nivelul de protecţie al dreptului/drepturilor 
fundamental(e) supranaţional(e), luând în considerare jurisprudența instanţe(le) 
supranaţională(e) a sistemului de drept care prevede dreptul incident (CJUE/CEDO); 

3. să asigure aplicarea eficientă a nomei/normelor relevante supranaţionale, ceea ce poate 
presupune rezolvarea conflictelor dintre regula/regulile europene şi legislaţia naţională; 

4. să întreprindă o operaţiune de punere în balanță între diferite drepturi fundamentale şi/sau 
interese generale. În situaţia în care cauza se află atât sub incidenţa dreptului UE, cât şi a 
Convenției, judecătorii naţionali trebuie să ia în considerare ambele sisteme de drept și chestiunea 
complexă a raporturilor dintre cele două sisteme de drept supranaţionale (şi instanțele 
supranaționale respective).  

Judecătorii naţionali pot utiliza diferite tehnici pentru a soluţiona conflictele dintre izvoarele de 
drept intern, european şi internaţional referitoare la drepturile fundamentale. Tehnicile disponibile 
judecătorilor naţionali într-o cauză specifică şi ordinea utilizării acestora sunt condiţionate de factori 
precum numărul de izvoare aplicabile şi existența (sau inexistenţa) unui conflict veritabil între o 
prevedere naţională şi o normă supranaţională (adică un conflict care nu poate fi soluţionat pe cale de 
interpretare).  

Ordinea de utilizare a tehnicilor de interacţiune judiciară este în mare parte condiţionată de 
existenţa (sau inexistenţa) unui conflict veritabil între o prevedere naţională şi o normă 
supranaţională). De exemplu, în situaţia în care nu se îndoieşte de sensul prevederii de drept UE 
aplicabile, judecătorul naţional va lua în considerare dacă prevederea naţională este sau nu 
compatibilă, în orice caz, dacă este posibilă interpretarea conformă. În caz contrar, judecătorul poate 
decide să înainteze o cerere de decizie preliminară către CJUE139 (ca regulă, instanțele naţionale care 
judecă în ultim grad trebuie să efectueze trimiterea140). Formularea unei trimiteri preliminare va 
reprezenta prima opţiune atunci când înţelesul prevederii de drept UE este neclar, făcând astfel dificilă 
evaluarea legalităţii prevederii naţionale. 

Această parte (Partea a II-a) prezintă tehnicile de interacţiune judiciară (TIJ) într-o ordine care 
decurge natural din raţionamentul pe care un judecător naţional l-ar realiza în mod normal într-o cauză 
în care sunt incidente drepturi fundamentale: (a) interpretarea conformă; (b) interpretarea conformă 
şi/sau trimiterea preliminară; (c) trimiterea preliminară – ca și competență și obligație; (d) 
excluderea/înlăturarea de la aplicare în contextul dreptului UE şi al CEDO; (e) excluderea/înlăturarea 
de la aplicare versus trimiterea preliminară; (f) proporţionalitatea; (g) raţionamentul de drept 
comparat; (h) deferența; (i) recunoaşterea reciprocă a hotărârilor străine. Deşi în anumite circumstanţe, 
se poate recurge la TIJ începând cu proporţionalitatea mai înainte de folosirea tehnicii excluderii de la 
aplicare, optăm pentru această ordine întrucât excluderea de la aplicare face parte din aceeaşi categorie 
de TIJ ca şi interpretarea conformă şi procedura trimiterii preliminare. Astfel, aceasta poate fi aplicată 
în mod independent de către judecătorul naţional pentru a soluţiona disputa în faţa sa, în timp ce 
proporţionalitatea, raţionamentul comparativ, deferența şi recunoaşterea reciprocă sunt tehnici de 
raționament care de regulă presupun aplicarea a cel puțin uneia dintre tehnicile anterioare 
(raţionamentul logic urmat pas cu pas în cauzele în care sunt incidente drepturi fundamentale în 

                                                   
139 „Recomandărilw în atenţia instanţelor naţionale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare” ale CJUE publicate în 
JO C 338/2012, p. 1 utilizează termenul de „cerere de decizie preliminară”, a se vedea art.9. 
140 Art. 267(3) TFUE. 
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contexul sistemului multi-stratificat de drept european precum şi în contextul legal specific românesc 
este cuprins în Îndrumările cu privire la folosirea tehnicilor de interacțiune judiciară de către 
instanțele naționale în cauze în care sunt incidente drepturi fundamental, Anexa 1 la acest Manual).  

Tehnicile de interacţiune judiciară sunt şi pot fi utilizate de către instanţele şi judecătorii europeni 
pentru a promova convergența şi coordonarea (sau cel puţin pentru a diminua riscul conflictelor) în 
domeniul protecţiei drepturilor fundamentale. În același timp, este posibil ca folosirea lor să contribuie 
și la reducerea duratei procedurilor judiciare (Partea a III-a). 

În următoarele paragrafe, fiecare dintre tehnicile de interacţiune judiciară vor fi prezentate, 
punând accentul pe următoarele aspecte: bază legală, funcţii/rezultate posibile (tipul de conflicte pe 
care îl soluţionează, cu exemple clare din toate cele trei Manuale JUDCOOP); consecinţele în practică 
ale utilizării tehnicilor de interacţiune judiciară asupra jurisprudenţei naţionale şi străine/interpretării 
judiciare/ierarhiei judiciare, legislaţiei/politicilor naţionale, şi politicilor europene; tehnici de 
interacțiune judiciară alternativă; în cazul fiecărei tehnici de interacţiune judiciară vom prezenta cel 
puţin un Studiu de Caz141 concret pentru fiecare drept fundamental selectat în cadrul JUDCOOP: 
dreptul la nediscriminare, dreptul la un proces echitabil şi la libertatea exprimare.142 Analiza 
comparativă va arăta diferenţele, asemănările şi rezultatele utilizării fiecăreia dintre tehnicile de 
interacţiune judiciară, pentru fiecare dintre cele trei drepturi fundamentale. 

a) Interpretare conformă CJUE/CEDO 

În mod normal, judecătorii naţionali trebuie să interpreteze legislaţia naţională în conformitate cu 
constituţia statului lor. În plus, aceştia au obligaţia de a interpreta legislaţia internă astfel încât să nu 
încalce obligaţiile impuse de dreptul UE şi de CEDO. Această îndatorire rezultă din principiul 
priorității dreptului UE asupra dreptului intern şi din punerea în aplicare a CEDO în dreptul intern. Ea 
a fost stabilită în mod expres de către CJUE şi CEDO în jurisprudenţa lor143 şi a fost inclusă sub o 
multitudine de forme în sistemele juridice naţionale sau a fost derivată din: prevederi constituţionale 
(ex. România,144 Spania145), acte legislative (UK Human Rights Act)146 sau din jurisprudenţa curţilor 
constituţionale (e.g. Italia,147 Germania148 şi Bulgaria149).150  

Conform doctrinei interpretării conforme, judecătorul naţional trebuie să aleagă, dintre diferitele 
interpretări posibile ale normei interne, una care să nu ducă la un conflict cu normele UE sau cu 
CEDO. În situaţia în care atât legislaţia naţională, cât şi cea a UE sunt relevante într-un anumit 

                                                   
141 Structura Studiului de Caz este următoarea: titlul tehnicii de interacţiune judiciară în dreptul fundamental specific şi al 
cazului ce urmează a fi prezentat; schema de utilizare a tehnicilor de interacţiune judiciară în cazul dezbătut; faptele cazului; 
şi concluziile privind utilizarea tehnicilor de interacţiune judiciară.  
142 Aceste cauze incluse în Studiile de caz sunt selectate din jurisprudenţa inclusă în cele trei Manuale tematice anterioare.  
143 Cauza C -14/83 [1984] ECR 1891 şi Cauza C-218/01, Henkel v Deutsches Patent [2004] ECR I-1725.  
144 Art. 11 şi 20(1) din Constituţia României recunosc prioritatea tratatelor internaţionale privind drepturile omului. CEDO 
are efect direct, în timp ce dreptul UE este aplicat cu prioritate ca urmare a art. 148 din Constituție. 
145 Art. 10(2) cu privire la poziţia prioritară a dreptului UE față de dreptul naţional.  
146 Secţiunea 3 din Human Rights Act impune interpretarea legislaţiei interne „pe cât posibil” în conformitate cu Convenţia.  
147 Curtea onstituționlă (Corte Costituzionale), sentinţele nr. 348 şi 349/2007 cu privire la obligaţia de interpretare conformă 
cu CEDO.  
148 A se vedea, de exemplu, BVerfG 6. Mai 1997 – 1 BvR 711/96 NJW 1997, 2811-2812 sau BVerfG 2.9.2009 1 BvR 
3171/08. 2 BvR 2365/09, 4 mai 2011 cu privire la obligaţia de interpretare conformă cu CEDO.  
149 A se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 2, din 18 februarie 1998: Jurnalul Oficial nr. 22, 24 febr. 1998. Cazurile 
raportate sunt citate de către Fartunova, „Report on Bulgaria”, în Martinico and Pollicino (eds), The Interaction Between 
Europe”s Legal Systems: Judicial Dialogue and the Creation of Supranational Laws (Edward Elgar, 2012) la pag. 101. 
150 Pentru o analiză detaliată a relaţiei dintre dreptul UE/CEDO şi legislaţia naţională a ţărilor UE, precum şi pentru o analiză 
comparativă, a se vedea Giuseppe Martinico and Oreste Pollicino, The Interaction Between Europe”s Legal Systems: 
Judicial Dialogue and the Creation of Supranational Laws (Edward Elgar, 2012). 
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domeniu şi în special în cazul legislaţiilor naţionale care implementează legislaţia UE, interpretarea 
conformă reprezintă un instrument crucial pentru folosirea înţelesului autonom al termenilor juridici 
din dreptul UE şi pentru găsirea unei „potriviri” între dreptul UE şi cel naţional. Astfel cum a arătat 
Înalta Curte de Apel (High Court of Appeal) din Regatul Unit,151 limbajul folosit în normele UE este 
predispus la „[..] a fi adaptat la sistemele juridice ale tuturor statelor membre.” (paragr. 89).  

 Atunci când sensul unei noțiuni autonome de drept UE sau a unei măsuri legislative a UE nu este 
clar sau atunci când există îndoieli cu privire la transpunerea corectă a unei prevederi UE în dreptul 
național, obligația de interpretare conformă, astfel cum a fost stabilită de către CJUE, obligă instanța 
națională să consulte mai întâi versiunile în limba franceză și engleză ale actului, în calitatea lor de 
prime versiuni în care este redactat actul normativ și abia apoi versiunile în celelalte limbi oficiale. 
Potrivit jurisprudenței constante a CJUE, „necesitatea asigurării unei aplicări uniforme și, deci, a unei 
interpretări uniforme a unei măsuri adoptate de UE face imposibilă examinarea în mod izolat a unei 
versiuni a textului, ci din contră, presupune ca măsura să fie interpretată atât potrivit intenției reale a 
autorului ei, cât și a scopului urmărit de acesta, mai ales în lumina versiunilor în celelalte limbi 
oficiale.”152 

Pe de altă parte, interpretarea conformă poate reprezenta un instrument util şi pentru instanţele 
europene. De exemplu, în cauza Melloni, CJUE a făcut trimitere la Convenţie şi la jurisprudenţa 
CEDO referitoare la art. 6 pentru a susţine o interpretarea a Cartei UE care contrazice interpretarea 
propusă de Curtea Constituţională spaniolă. 

Tehnica de interacţiune judiciară a interpretării conforme împiedică apariția conflictului şi 
soluţionează conflictul direct dintre normele juridice de origine naţională şi cele ale UE/CEDO, dintre 
normele UE şi normele CEDO şi dintre interpretările judiciare divergente ale normelor naţionale 
efectuate în lumina normelor UE/CEDO.  

i) Rezultatele obţinute prin utilizarea tehnicii interpretării conforme 

 

Instanţa naţională poate utiliza jurisprudenţa CEDO şi/sau a CJUE pentru a susţine un anumit 
rezultat dorit prin interpretare conformă (ex. utilizarea de către instanţa din Regatul Unit în cauza 
Tariq153 a hotărârii pronunțate de CJUE în cauza Kadi) sau atunci când dorește să facă diferenţa între 
cauza aflată pe rolul său şi jurisprudenţa CJUE/CEDO anterioară.154 Raporturile dintre diferite instanţe 
naţionale poate totuşi să împiedice utilizarea acestei tehnici. În afara cazului în care instanța internă 
supremă internalizează abordarea supranaţională şi își adaptează propria abordare în consecinţă, 
judecătorul naţional care încearcă o interpretare conformă în scopul de a aplica dreptul UE şi 
Convenţia ar putea să îşi vadă decizia schimbată (a se vedea exemplul hotărârilor Curţii 
Constituţionale croate în DAPT şi AZ, utilizând testul CEDO155 sau al Curţii Supreme şi Curţii 
Constituţionale italiene în cauza privind uniunile dintre persoane de acelaşi sex prezentate mai jos; de 

                                                   
151 A se vedea Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul dreptului la un proces echitabil, pag.87. 
152 Cauza 29/69 Stauder [1969] ECR I-419, par. 3; Cauza C-280/04 Jyske Finans [2005] ECR I-10683, par. 31; Cauza 
C-445/09 IMC Securities [2011] ECR I-5917, par. 25. 
153 Pentru mai multe detalii privind cauzele, DAPT and AZ v. Croaţia, a se vedea Manualul JUDCOOP privind interacțiunea 
judiciară în domeniul dreptului la un proces echitabil, p.57. 
154 A se vedea Cauza ACCEPT în care instanţa naţională română a diferenţiat faptele cauzei de cele din cauzele Firma Feryn 
sau Bosman. Cauza este detaliată în Manualul JUDCOOP privind tehnica de interacţiune judiciară în domeniul principiului 
nediscriminării, a se vedea de asemenea, Exemplul 6 Trimiterea preliminară de la pag. 160 a Manualului.  
155 Ibid, p.57. 
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asemenea, pe acelaşi subiect, a se vedea cauza de pe rolul Curții Supreme poloneze156 sau al Curţii 
Constituţionale croate din cauza Jelušić157). 

În paragrafele care urmează vom prezenta mai întâi două rezultate principale ale utilizării 
interpretării conforme ca TIJ: schimbarea interpretării judiciare de către instanțele naționale și 
determinarea unei intervenții legislative. 

Ambele rezultate sunt relativ simplu de urmărit – interpretarea conformă poate modifica 
jurisprudența națională existentă (Studiile de Caz 1 și 2). Pe de altă parte, ea poate trece dincolo de 
competențele instanțelor judecătorești, determinând o intervenție legislativă. Totuși, chiar și după ce 
are loc această intervenție, interpretarea conformă continuă să servească scopului ajustării acelor 
soluții imperfecte, așa încât standardul UE/EDO să fie atins cât mai complet posibil (Studiu de Caz 3). 
Evident că se poate întâmpla ca niciunul dintre aceste rezultate să poată fi atins și să fie necesară 
utilizarea altor tehnici de interacțiune judiciară. Ne vom concentra asupra acestor situații în secțiunile 
ii. și iii. 

Schimbarea interpretării normelor juridice naţionale în limitele stabilite de CJUE/CEDO 
(înăuntrul marjei prestabilite de discreție/apreciere)  

În baza obligației de interpretare conformă, instanţelor naţionale li se cere să îşi adapteze 
jurisprudenţa la normele UE şi la prevederile Convenției în conformitate cu îndrumările stabilite de 
către CJUE şi CEDO. Cu alte cuvinte, instanțele naționale trebuie să soluționeze conflictul dintre 
interpretările date de instanțele interne și cele europene. Date fiind constrângerile specifice ale 
sistemului multiplu de protecție a drepturilor omului, instanțele naționale ar trebui să încerce să 
soluționeze conflictul prin alinierea pe cât posibil a modului în care interpretează normele cu 
interpretarea efectuată de către instanțele europene. Prin urmare, în anumite situații, adaptarea 
jurisprudenței naționale la dreptul UE/CEDO și la jurisprudența aferentă acestora presupune ca 
instanțele naționale să schimbe interpretarea pe care o dau normelor interne astfel încât să asigure 
respectarea dreptului UE/ CEDO, astfel cum sunt ele interpretate de către CJUE/CEDO. 

Așa au stat lucrurile, de exemplu, în saga Hannover, în care instanțele germane de drept comun 
și-au adaptat interpretarea limitelor dreptului la viaţă privată al persoanelor publice față de exercitarea 
libertății de exprimare a publicațiilor tabloide.158 (a se vedea Studiul de Caz 12) 

Hotărârea CEDO în cauza Hannover I a avut un impact similar asupra interpretării la nivel 
național și în alte jurisdicții, precum Regatul Unit, unde libertatea de exprimare a fost considerată, ca 
și în Germania, mai importantă decât protecţia dreptului la viaţă privată. Instanțele spaniole și Curtea 
Constituţională spaniolă au utilizat pe larg noile linii directoare stabilite de către CEDO pentru 
evaluarea exercitării concurente a libertății de exprimare a presei și a dreptului la viaţă privată a 
persoanelor publice, fapt care a condus la adaptarea interpretării date la nivel național drepturilor 
fundamentale menționate.159 În materia libertății de exprimare, hotărârea preliminară a CJUE în 

                                                   
156 A se vedea Studiul de Caz 1 şi Manualul JUDCOOP privind tehnica de interacţiune judiciară în domeniul principiului 
nediscriminării, p. 91. 
157 Manualul JUDCOOP privind tehnica de interacţiune judiciară în domeniul principiului nediscriminării.  
158 Pentru o prezentare detaliată a sagăi Von Hannover și a impactului hotărârii CEDO cu privire la abordările instanțelor 
germane și instanţelor naţionale din alte state membre, a se vedea Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în 
domeniul libertății de exprimare, p. 37-53. 
159 Decizia Curții Constituţionale din 21 octombrie 2013 (STC 176/2013). Pentru o analiză mai detaliată a acestei cauze, a se 
vedea Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul libertății de exprimare, p. 44, 45. 
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Santamedia160 a schimbat interpretarea pe care Curtea Supremă Administrativă din Finlanda o dădea 
activităților cu scop jurnalistic. 

Un rol similar a fost jucat de jurisprudenţa CJUE în materia principiului nediscriminării. În cauza 
Webb,161 Curtea Supremă a Regatului Unit și-a modificat interpretarea legislaţiei naţionale de 
transpunere a Directivei privind tratamentul egal între bărbați și femei și a recunoscut ca 
discriminatorie pe criteriul de sex concedierea unei femei din cauza gravidității. 

Dat fiind nivelul ridicat de integrare dintre conținutul material al drepturilor fundamentale din 
regimul UE și cel stabilit de Convenţie, deseori conformitatea cu ambele nu constituie o problemă. Pe 
de altă parte, judecătorii naţionali care activează în cadrul instanțelor de drept comun s-ar putea 
confrunta cu probleme atunci când un drept fundamental care este prevăzut atât de constituţia 
naţională, cât și de dreptul UE/CEDO, este interpretat de către curtea constituţională sau cea supremă 
într-o manieră care contravine interpretării date de CJUE sau de CEDO. Aceasta a fost situația, de 
exemplu, în disputele din Italia și Polonia privind drepturile cuplurilor de același sex,162 în cadrul 
cărora judecătorii instanțelor de drept comun și ai celor supreme s-au confruntat adesea cu două școli 
de gândire diferite: pe de o parte, tradiția constituţională națională, conform căreia cuplurile de același 
sex nu sunt considerate neapărat ca beneficiind de aceleași drepturi ca și cuplurile heterosexuale și, pe 
de altă parte, abordarea CJUE și a CEDO, care condamnă în general discriminarea bazată pe orientare 
sexuală. 

Dacă luăm în considerare impactul pe care interpretarea conformă îl poate avea, uneori aceeași 
hotărâre a instanţei supranaţionale, chiar dacă este pusă în aplicare de instanţele naţionale pe baza unei 
tehnici de interpretare conformă, poate conduce la rezultate diferite în plan național. 

Astfel au stat lucrurile, de exemplu, în situațiile în care tehnica interpretării conforme a fost 
folosită de către instanțele din Italia,163 Spania,164 Portugalia,165 Franța,166 Germania167 și Polonia, ca 
urmare a hotărârii CEDO168 pronunțată în cauza Schalke și Kopf.169 Curțile Constituţionale din Italia, 
Franța și Polonia au interpretat hotărârea ca permițând statelor contractante o marjă de apreciere în a 
recunoaște sau nu căsătoriile între persoane de același sex încheiate pe teritoriul altor state UE și, în 
cele din urmă au decis să nu recunoască astfel de uniuni și nici drepturile la asigurări sociale care 
rezultă din astfel de uniuni. În schimb, Curtea Constituțională din Spania și instanțele constituţionale 
federale din Germania au interpretat hotărârea CEDO ca pe un semn că instituția căsătoriei 
heterosexuale este pe cale de dispariție și că reglementările naționale care împiedică înregistrarea 
acestor uniuni sunt discriminatorii și neconstituționale.  

                                                   
160 C-73/07 Tietosuojavaltuutettu vs Satakunnan Markkinapörssi Oy și Satamedia Oy, Hotărârea din 16 decembrie 2008. 
161 Cauza C-32/93 Webb vs. EMO Air Cargo (No 2), Hotărârea CJUE din 14 iulie 1994. 
162 A se vedea Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul principiului nediscriminării, p. 46-50, 90-92. 
163 Tribunalul din Milano, Sentinţa din 9 august 2007; Curtea de Casație, Seeția de Muncă (Sezione Lavoro), 3 martie 2008, 
nr. 5749; Curtea Costituțională, Sentinţa nr. 138/2010 din 14 aprilie 2010, Tribunalul din Pisa, 6 mai 2010, Curtea de 
Casație, Secția Penală (I), Sentinţa nr. 1328 din 19 ianuarie 2011, Tribunalul din Reggio Emilia, Sentinţa nr. 1401 din 13 
februarie 2012, Curtea de Casație, Sentinţa nr. 4184/12 din 15 martie 2012, Curtea de Apel din Milano, Secția de Muncă 
(Sezione Lavoro), Sentința nr. 7176 din 31 august 2012  
164 Curtea Constituţională, Sentința 198/2012, 6 noiembrie 2012, disponibilă la adresa 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23106, Curtea Constituţională, Sentința 41/2006, 13 februarie 
2006, disponibilă la adresa http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/5643 
165 A se vedea Curtea Constituțională din Portugalia, Hotărârea nr. 359/2009 din 9 iulie 2009. 
166 Decizia nr. 2010-92 QPC din 28 ianuarie 2011, Dna Corinne și alții. 
167 Curtea Constituţională Federală a Germaniei, Hotărârea din 11 ianuarie 2011, 1 BvR 3295/07. 
168 CEDO, Schalk și Kopf v Austria, Apel nr. 30141/04, Hotărârea din 24 iunie 2010. 
169 Curtea Supremă, Sentinţa IV CSK 301/07 din 6 decembrie 2007; CEDO, Kozak v Polonia (nr. 312102/02), 2 martie 2010; 
Curtea Supremă, Secția Civilă, Sentinţa nr. III CZP 65/12 din 28 noiembrie 2012 (A. K. și Fundația Helsinki pentru 
Drepturile Omului vs. orașul W.), disponibilă la adresa 
http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CZP%2065-12.pdf.  
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O poziție mai echilibrată pare să fi fost adoptată de Curtea Constituţională din Portugalia, care 
interpretează Constituţia ca fiind neutră, în sensul că nici nu impune, nici nu interzice recunoașterea 
relațiilor între persoane de același sex. Trebuie menționat faptul că interpretarea unei hotărâri CJUE 
sau CEDO astfel cum este făcută de către curtea constituţională ori curtea supremă nu este obligatorie 
din punct de vedere legal pentru o instanță de drept comun în cazul în care acest lucru ar determina-o 
pe aceasta din urmă să comită o încălcare a dreptului UE. Instanțele de drept comun dispun de 
libertatea de a alege o modalitate de interpretare conformă cu dreptul UE/CEDO potrivită cu 
interpretarea pe care o consideră în concordanță cu acestea din urmă.170 Așa s-a întâmplat, de 
exemplu, în cazul uniunii între persoane de același sex din Italia, în cazul căreia, în ciuda hotărârii 
Curții de Casație din anul 2010, Tribunalul din Milano a interpretat diferit, în anul 2012, hotărârea în 
cauza Schalke și Kopf și a decis pe baza acesteia să recunoască aceleași drepturi uniunilor între 
persoane de același sex ca și celor heterosexuale.171 Acest exemplu dovedește că pot exista 
perspective divergente între instanțele naționale din cadrul aceluiași sistem intern. Este posibil ca 
ierarhia existentă între instanţele naţionale să nu se aplice atunci când interpretarea legii naționale de 
către instanțele de cel mai înalt rang este apreciată ca neconformă cu dreptul UE/CEDO de către 
instanțele inferioare. 

                                                   
170 A se vedea Cauza C- 416/10, Križan și Others, Hotărârea 15 ianuarie 2013. 
171 Curtea de Apel din Milano, Hotărârea nr. 7176 din 31 august 2012. A se vedea Manualul JUDCOOP privind interacțiunea 
judiciară în domeniul principiului nediscriminării, p. 46-50. 
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STUDIUL DE CAZ 1 – Cauza Kozak – utilizarea tehnicii interpretării conforme în materia 
dreptului la nediscriminare pe criterii de orientare sexuală 

Tipul interacțiunii: vertical (Curtea Supremă din Polonia – CEDO)172 

Nediscriminarea – Drepturi succesorale cu privire la locațiune pentru cuplurile de același sex 

 

 

Cauza se referă la interpretarea art. 691(1) din Codul civil care stabilește condițiile în baza cărora 
o persoană care conviețuiește împreună cu un chiriaș poate să-i succeadă în drepturi după decesul 
acestuia. În această cauză, reclamantul era partenerul de același sex al chiriașului decedat, care 
urmărea să-și exercite acest privilegiu. Instanța districtuală a respins cererea, afirmând că prevederea 
respectivă din Codul civil nu se aplica în ipoteza cuplurilor de același sex. 

În apel, instanța regională a conchis că prevederea respectivă era neclară și a deferit cauza Curții 
Supreme.173 Această problemă de interpretare poate fi trasată în evoluția istorică a prevederii, care 
inițial se referea în mod expres și literal la coabitarea soților. Ulterior, în baza unui amendament din 
anul 2001, referirea la soți a fost eliminată și dreptul de succesiune cu privire la contractul de 
locațiune a fost extins și asupra persoanelor care conviețuiau cu persoana decedată (coabitația more 

                                                   
172 Cererea nr. 312102/02, Hotărârea din 2 martie 2010. 
173 În sistemul de drept polonez, o problemă de drept poate fi trimisă Tribunalului Constituțional în scopul obținerii unei 
decizii cu privire la constituționalitatea actului respectiv, de către orice instanță. De asemenea, atât în materie civilă (art. 441 
Cod proc. civ.), cât și în materie penală (art. 390 § 1 Cod proc. pen.), instanțele de drept comun pot adresa o întrebare în 
interpretarea dreptului intern Curții Supreme. 
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uxorio, konkubinat, parteneriat în fapt, concubinaj). În urma acestui amendament, Curtea Supremă a 
Poloniei a interpretat această prevedere ca făcând referire la cuplurile care conviețuiau ca și cum ar fi 
fost căsătorite, însă nu se pronunțase încă asupra partenerilor de același sex. De fapt, Curtea Supremă 
afirmase deja în anul 2007 faptul că, în absența unei prevederi relevante referitoare la cuplurile de 
același sex, normele dezvoltate în jurisprudență și care se aplicau de facto uniunilor maritale între 
persoane heterosexuale (‘konkubinat’), care erau inspirate în parte de reglementările aplicabile 
căsătoriei, nu se puteau aplica prin analogie.174 

În anul 2010, CEDO a avut oportunitatea de a accentua faptul că interesul legitim al unui stat de a 
proteja viața de familie și instituția căsătoriei nu poate justifica măsurile discriminatorii bazate pe 
orientare sexuală, așa cum este cea din cadrul procedurii poloneze. CEDO a constatat că, spre 
deosebire de drepturile rezervate cuplurilor căsătorite, drepturile rezervate cuplurilor necăsătorite 
trebuie extinse prin analogie și asupra cuplurilor de același sex, prin prisma marjei reduse de apreciere 
acordată statelor la stabilirea măsurilor diferențiate pe bază de sex sau orientare sexuală.175 

Ulterior, în anul 2012, Curtea Supremă a luat notă de precedentul din cauza Kozak și și-a adaptat 
în consecinţă interpretarea art. 691(1) din Codul civil, afirmând în mod expres că o asemenea 
interpretare este adecvată în baza obligației de interpretare conformă stipulată de art. 91(1)(2) din 
Constituția poloneză.176 

A. Conflictul: Principiul nediscriminării v. prevederi naționale care acordau drepturi numai soțului. 
Curtea Supremă a Poloniei a fost confruntată cu problema dacă și cuplurile necăsătorite de același 
sex ar trebui să poată exercita dreptul de succesiune cu privire la contractul de locațiune precum 
cuplurile necăsătorite heterosexuale în baza art. 691 (1) din Codul civil astfel cum a fost modificat 
în 2001.177 Până la hotărârea CEDO în cauza Kozak, Curtea Supremă poloneză decisese că, în 
absența prevederilor relevante cu privire la cuplurile de același sex, normele dezvoltate în 
jurisprudență și care se aplicau uniunilor maritale de facto între persoane heterosexuale 
(‘konkubinat’), care erau inspirate în parte de reglementările aplicabile căsătoriei, nu se puteau 
aplica prin analogie. CEDO a stabilit că, spre deosebire de drepturile acordate cuplurilor 
căsătorite, drepturile rezervate partenerilor necăsătoriți trebuie extinse și în privința cuplurilor de 
același sex prin analogie, în lumina marjei înguste de apreciere pe care statele o au în a stabili 
măsuri diferite bazate pe criterii legate de sex sau orientare sexuală. 

B. Tehnica de Interaţiune Judiciară: În această cauză, hotărârea CEDO a fost pronunţată înainte de 
decizia definitivă a Curții Supreme. Curtea Supremă poloneză și-a adaptat ulterior jurisprudența în 
sensul extinderii depturilor succesorale cu privire la contractul de locațiune și în cazul cuplurilor 
de același sex. Obligația de interpretare conformă s-a întemeiat pe art. 91(1)(2) din Constituție. 

                                                   
174 Curtea Supremă, sentinţa IV CSK 301/07 din 6 decembrie 2007: „Tradiția stabilită, inclusiv tradiția semantică, militează 
împotriva includerii în noțiunea de relații maritale de facto a uniunilor persoanelor de același sex pe baza modelului uniunilor 
heterosexuale.” 
175 CEDO, Kozak vs. Polonia (nr. 312102/02), 2 martie 2010, a se vedea paragr. 99: „având în vedere marja de apreciere 
îngustă a statelor în ceea ce privește adoptarea măsurilor care conduc la o diferență bazată pe orientare sexuală [...], o 
excludere a persoanelor care conviețuiesc într-o relație homosexuală de drepturile succesorale cu privire la locațiune nu 
poate fi acceptată de Curte ca fiind necesară pentru protecţia familiei privită în sens tradițional.” Curtea a făcut referire la 
precedentul său din Cauza CEDO, Karner vs Austria (Cererea nr. 40016/98) din 24 iulie 2003, a se vedea de asemenea 
Burden vs. Regatul Unit (Cererea nr. 13378/05) din 29 aprilie 2008. 
176 Curtea Supremă, Secția Civilă, sentinţa nr. III CZP 65/12 din 28 noiembrie 2012 (A. K. și Fundația Helsinki pentru 
Drepturile Omului. v. orașul W.), disponibilă la adresa: 
 http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CZP%2065-12.pdf.  
177 Ca urmare a acestui amendament, dreptul de succesiune în cauză a fost extins la persoane care au coabitat cu defunctul, și 
nu numai în calitate de soț. 
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Aspectele reținute în hotărârea CEDO sunt acum disponibile pentru toate instanțele de drept 
comun, care pot replica interpretarea conformă a art. 691(1) cu obligațiile potrivit CEDO (așa cum 
cere art. 91(1)(2) din Constituție poloneză) fără a mai avea nevoie de o intervenție suplimentară 
din partea instanțelor superioare. 

C. Soluţia: Îndrumările oferite judecătorilor naționali referitoare la adaptarea interpretării anterioare 
direct în temeiul unor hotărâri CEDO pronunțate nu numai într-o cauză împotriva propriului stat, 
ci și în alte cauze care privesc aceleași probleme de drept și circumstanțe de fapt (res 
interpretata). Este important ca principiile stabilite de CEDO să fie reținute și respectate, 
indiferent de țara de origine a hotărârii. Mai mult, instanțele de drept comun nu trebuie să aștepte 
pronunțarea unei hotărâri a instanțelor lor supreme, ci pot folosi tehnica interpretării conforme în 
temeiul art. 91(1)(2) din Constituția poloneză. 

D. Alternative: Soluția adoptată de Curtea Supremă poloneză de aplicare a acestei tehnici de 
interacțiune judiciară în A. K. și Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului v. orașul W. a fost 
de succes în ceea ce privește atât atingerea convergenței în aplicarea principiilor, cât și creșterea 
nivelului de protecție a dreptului la nediscriminare pe criteriul orientării sexuale. Totuși, soluția a 
fost utilizată după ce în cauza Kozak Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că Polonia 
încălcase art. 8 și 14 din CEDO din cauza interpretării judiciare restrictive a prevederii naționale 
relevante. În lumina hotărârilor deja existente la acea vreme în cauzele Karner v. Austria și 
Burden v. Regatul Unit, hotărârea CEDO de constatare a încălcării de către Polonia a obligațiilor 
sale internaționale asumate prin Convenție ar fi putut fi prevenită dacă tehnica interpretării 
conforme ar fi fost utilizată încă din 2007. 
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STUDIUL DE CAZ 2 – Cauzele Sallusti și Belpietro – utilizarea interpretării conforme în 
privința libertății de exprimare 

Tipul interacțiunii: vertical (instanța națională – CEDO și vice-versa) 

Belpietro vs. Italia – Sancțiuni penale pentru calomnie în cadrul jurisprudenţei italiene 

Nemanipularea precedentelor CEDO afectează rezultatele tehnicii interpretării conforme 

 

În ceea ce privește libertatea de exprimare, tehnica interpretării conforme este cea utilizată în 
primul rând, pentru a asigura identificarea standardelor CEDO cu privire la testul proporționalității, 
urmată de importarea testului și adaptarea standardului stabilit în jurisprudența națională la cel 
supranațional. 

Curtea Constituţională din Croaţia a demonstrat cum poate fi aplicată tehnica interpretării 
conforme într-o cauză de calomnie împotriva judecătorilor,178 în care a făcut referire pe larg la 
jurisprudenţa CEDO care stabilește obligațiile și responsabilitățile asociate libertății de exprimare179 
și a respectat aceste reguli ca și cerințe ale dreptului său constituţional. 

În contextul dreptului UE, în momentul în care exercitarea libertății de exprimare a intrat în 
conflict cu manifestările altor drepturi fundamentale protejate de dreptul UE, cum ar fi dreptul la 
protecţia datelor sau dreptul de proprietate intelectuală, s-a recurs la interpretarea conformă pentru a 
asigura conformitatea și cu legislaţia secundară relevantă a UE (ex. Directiva privind protecţia datelor 
personale și Directiva privind protecția drepturilor de autor). Așa cum a fost, de exemplu, abordarea 
unei instanțe din Regatul Unit în cauza 20th Century Fox v. BT,180 în a cărei motivare a făcut referire 
directă la hotărârea preliminară a CJUE în ceea ce privește echilibrarea libertății de exprimare cu 
drepturile de autor (Hotărârea Scarlet)181. Chiar dacă nu menționează hotărârile relevante ale CJUE, 
normele UE și interpretarea acestora sunt avute în vedere la redactarea motivării de către instanţele 
naţionale. De exemplu, instanța germană nu a făcut referire directă la hotărârea CJUE în cauza 
Scarlet, dar s-a concentrat asupra echilibrării libertății furnizorului de servicii de internet de a-și 
desfășura activitatea cu protecția drepturilor de autor, așa cum a procedat CJUE.182 

În fine, în majoritatea cauzelor în care libertatea de exprimare este opusă unui alt drept și un 
echilibru trebuie obținut (precum dreptul la protecția imaginii derivat din demnitatea umană sau 
dreptul la viața privată), interpretarea conformă poate fi parte dintr-un corp mai larg de jurisprudență 
care alcătuiește un standard de protecție rezultat din dialogul continuu între instanțe (un bun exemplu 
poate fi găsit în Studiul de Caz 12 referitor la saga Von Hannover). 

Jurisprudența italiană similară ca și circumstanțe lui Belpietro v Italiei reprezintă un exemplu bun 
de interpretare conformă care presupune adoptarea de către instanțele naționale a testului 
proporționalității sancțiunii pentru calomnie, așa cum a fost elaborat de către CEDO. Similar cauzei 
din Studiul de Caz 1, instanțele naționale, pentru a-și adapta interpretarea la standardul CEDO, au avut 
nevoie de un impuls direct care să izvorască din confirmarea de către CEDO a nelegalității practicii 
lor. 

                                                   
178 U-III/2858/2008, plângerea constituţională introdusă de B. d.o.o. A se vedea analiza din Manualul JUDCOOP privind 
interacțiunea judiciară în domeniul libertății de exprimare, p.78-80. 
179 Inter alia, Observer & Guardian vs. Regatul Unit, Prager și Oberschlick vs. Austria. 
180 Twentieth Century Fox Film Corporation et al v British Telecommunications plc [2011] EWHC 1981 (Ch), 28 July 2011. 
181 Cauza C-70/10, Scarlet Extended (2011). 
182 A se vedea Hotărârea din 12 iul. 2012 - I ZR 18/11 – Pentru impactul Hotărârii CJUE, Cauza Scarlet (CJUE: C-70/10, 
Scarlet Extended (2011)) în Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul libertății de exprimare, p.101-
106. 
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Anterior lui Belpietro: cauza Sallusti (26 septembrie 2012) 
 
În anul 2011, Alessandro Sallusti a fost condamnat penal pentru calomnie, din cauza publicării 

unui comentariu anonim din anul 2007 într-un cotidian al cărui redactor era la acea vreme. In acest 
comentariu îşi exprima revolta împotriva unei hotărâri a judecătorilor din Torino care permitea unei 
fetițe în vârstă de 13 ani să întrerupă sarcina. Comentariul, semnat „Dreyfus”, susținea că părinții 
fetiței, ginecologul şi judecătorul meritau pedeapsa cu moartea. Numele autorului nu a fost dezvăluit 
la acea vreme – deși ulterior s-a dovedit a fi un membru al Parlamentului Italian și fost redactor 
adjunct al publicației Libero – astfel încât instanța l-a tras la răspundere pe Sallusti și l-a condamnat la 
o pedeapsă cu închisoarea de 14 luni. În urma apelului, Curtea de Casație din Italia a menținut 
hotărârea din septembrie 2012.183 În urma revoltei generalizate și a unei încercări eșuate din luna 
decembrie 2012 de a modifica legislația privind calomnia, președintele Republicii i-a comutat 
pedeapsa redactorului. Decizia Curții de Casație (Secția Penală) a abordat și problema interpretării 
conforme a curții cu jurisprudenţa CEDO, susținând că nu exista un conflict evident între clauzele 
penale naţionale (art. 595 din Codul penal și art. 13 din Legea nr. 47/48) și art. 10 al CEDO. Este clar 
că sancțiunea ar fi putut fi apreciată ca disproporționată de către Curtea de Casație în 2012 – în special 
în lumina hotărârii foarte stricte pronunțate de către CEDO în Cumpănă și Mazăre v. României. 

 
 

                                                   
183 Cass. Pen. N. 41249/12. 
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Belpietro împotriva Italiei (24 septembrie 2013) 

 
În cauza Belpietro v. Italiei, în care decizia a fost pronunțată la data de 24 septembrie 2013, 

CEDO a invocat o cauză similară în care Maurizio Belpietro, redactor al cotidianului Il Giornale, a 
fost condamnat pentru calomnie pentru publicarea unui articol, scris de un senator italian, care făcea 
referire la un „război” între judecători și procurori, pe de o parte, și poliție, pe de altă parte, în 
eforturile de combatere a mafiei. Articolul de ziar analiza lipsa de rezultate în combaterea mafiei din 
Palermo. Mai exact, senatorul critica sistemul judecătoresc italian și pe anumiți membri ai parchetului 
din Palermo pentru că au dat dovadă de neglijență în exercitarea funcțiilor deținute sau pentru 
utilizarea de strategii politice în lupta acestora împotriva mafiei. Dat fiind faptul că doi procurori au 
susținut faptul că articolul are un conținut defăimător, aceștia au introdus o plângere penală împotriva 
membrului parlamentului și a redactorului ziarului, acesta din urmă fiind răspunzător pentru lipsa de 
control în momentul publicării de afirmații defăimătoare fără suficiente temeiuri faptice.184 În anul 
2007, Tribunalul din Milano l-a achitat pe redactor, subliniind dreptul politicianului de a-și exprima 
opiniile personale în public cu privire la o problemă atât de importantă cum este lupta împotriva 
mafiei în Italia. Cu toate acestea, în anul 2009 redactorul a fost condamnat în apel la o pedeapsă cu 
închisoarea de patru luni cu suspendare și i s-a impus să plătească sume considerabile fiecăreia dintre 
părțile civile, cumulând 110.000 euro. 

Redactorul a înaintat o cerere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, prin care susținea că 
prin condamnarea sa pentru calomnie i-a fost încălcată libertatea de exprimare în baza art. 10 CEDO. 
După reiterarea pe larg a principiilor generale ale jurisprudenței sale relevante din materie, inclusiv a 
echilibrului care trebuie stabilit între dreptul procurorilor la o bună reputație în baza art. 8 și dreptul la 
libertatea de exprimare al redactorului ziarului în baza art. 10, Curtea a concluzionat că autoritățile 
italiene nu au încălcat art. 10 atunci când l-au condamnat pe redactor pentru publicarea articolului 
senatorului. Chiar dacă articolul se referea la o problemă de mare importanță pentru societate, asupra 
căreia publicul avea dreptul de a fi informat, unele dintre acuzațiile aduse procurorilor erau extrem de 
grave, fără să aibă o bază obiectivă suficientă.185 

Cu toate acestea, dat fiind faptul că CEDO a considerat pedeapsa cu închisoarea și cuantumul 
mare al daunelor ca fiind disproporționale cu scopul urmărit, aceasta a ajuns la concluzia că numai din 
acest motiv intervenția autorităților italiene constituie o încălcare a art. 10. Curtea a atras în special 
atenția asupra faptului că o pedeapsă cu închisoarea (chiar suspendată) are un efect descurajator 
considerabil, și asupra faptului că, în speţă, condamnarea se pronunțase în esență pentru faptul că 
acesta nu exercitase suficient control anterior publicării articolului defăimător. Prin urmare, nu existau 
împrejurări excepționale care să justifice o condamnare atât de severă. Prin urmare, s-a constatat că 
Italia încălcase art. 10. 

 
 
Post-Belpietro: Curtea de Casaţie italiană, Hotărârea nr. 12203/2013 

                                                   
184 Proceduri separate au fost iniţiate împotriva senatorului, care s-au finalizat în anul 2007 cu decizia că nu era cazul să fie 
tras la răspundere, pe motiv că senatorul își exprimase părerile în calitate de membru al senatului, fiind protejat de imunitate 
parlamentară în baza art. 68(1) din Constituţia italiană. Senatul italian a acceptat faptul că afirmațiile publicate erau legate de 
exercitarea funcțiilor sale parlamentare. 
185 A se vedea faptul că CEDO a susținut abordarea prevăzută de art. 57 al Codului penal italian care impune redactorilor de 
știri obligaţia de a controla ceea ce se publică, în vederea prevenirii încălcărilor legislației și a prevenirii publicării de 
articole defăimătoare în special. Această obligație nu a dispărut în momentul în care aceasta viza un articol scris de un 
membru al parlamentului deoarece, în caz contrar, potrivit Curții, acest fapt ar constitui o libertate absolută a presei de a 
publica orice afirmație a parlamentarilor în exercitarea mandatului acestora, indiferent de caracterul defăimător sau insultător 
al acesteia. 



54 PROIECT JUST/2012/FRAC/AG/2755 - COOPERARE JUDICIARĂ EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL 

DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN PRACTICA INSTANTELOR NATIONALE – POTENTIAL 

NEEXPLORAT 

 

 

Un ziar local a publicat un articol care sugera că doi soldați fuseseră responsabili pentru un furt 
comis în baza militară. Știrea era gravă și distorsiona semnificativ faptele relevante (unele obiecte care 
puteau ghida investigația fuseseră găsite în posesia celor doi soldați). 

Autorul articolului și directorul ziarului au fost deci condamnați, pentru calomnie agravată, 
respectiv pentru lipsa supravegherii corespunzătoare, la o sentință de 6 luni închisoare. Hotărârea a 
fost menținută în apel și atacată la Curtea de Casaţie. 

Aceasta a admis recursul, observând că numai cele mai grave episoade de calomnie prin presă pot 
atrage o pedeapsă cu închisoarea, iar infracțiunea în cauză nu era de natură să atingă acel prag.186 Mai 
mult, Curtea s-a referit în mod expres la hotărârea CEDO în Belpietro v. Italiei și a confirmat 
îndrumările primite în hotărârea respectivă (închisoarea este opțiunea de ultim resort pentru calomnie, 
ca de exemplu pentru calomnia care incită la violență). Astfel, Curtea supremă italiană a folosit 
jurisprudența CEDO pentru a interpreta Codul Penal și a exclude de la aplicare prevederea din acesta 
care sancționa calomnia cu închisoarea. 

A. Conflictul: CEDO v standardul național referitor la evaluarea proporționalității sancţiunii cu 
închisoarea pentru declarații defăimătoare; stabilirea unui echilibru adecvat între dreptul la 
libertatea de exprimare, dreptul la independența judiciară și dreptul la protecția imaginii unei 
persoane. 

B. Tehnica de interacţiune judiciară utilizată de către instanţa naţională anterior în Hotărârea 
Belpietro: În 2012 Curtea de Casație s-a bazat în primul rând, pe interpretarea în conformitate cu 
legislația națională, care, în cazuri de defăimare, permitea sancțiuni penale, inclusiv pedeapsa cu 
închisoarea. În al doilea rând a folosit interpretarea conformă cu standardul CEDO, comparând 
cazuri similare soluționate de CEDO pentru a justifica decizia în cazurile Sallusti și Belpietro. 
După identificarea cazurilor relevante ale CEDO cu privire la aplicarea testului proporționalității 
în cazurile de defăimare (de exemplu, Cumpănă și Mazăre v. România), a concluzionat că CEDO 
nu exclude, în general, sancțiunile penale și pedepsa cu închisoarea, și, astfel, legislația italiană 
care prevede astfel de sancțiuni poate fi conformă cu CEDO și jurisprudenţa relevantă a CEDO. 

C. Soluția furnizată de Belpietro: În Belpietro, CEDO a tratat problema testului de 
proporționalitate aplicat de către instanțele italiene cu privire la regimul de răspundere aplicabil 
editorilor de știri. În efectuarea testului de proporționalitate între protecția dreptului la reputație a 
procurorilor în conformitate cu articolul 8 din CEDO și dreptul editorului de ziar la libertatea de 
exprimare în conformitate cu articolul 10 CEDO, Curtea a constatat că autoritățile italiene nu au 
încălcat articolul 10 CEDO în găsirea editorului ca fiind răspunzător pentru defăimare. Curtea a 
emis linii directoare cu privire la stabilirea pedeapselor care sunt proporționale și, prin urmare, 
justificate. Faptul că unele dintre cele mai grave acuzații aduse procurorilor nu aveau o bază 
obiectivă suficientă a fost considerat ca putând justifica răspunderea penală. Cu toate acestea, 
Curtea a considerat sancțiunea cu închisoare și stabilirea unui cuantum foarte ridicat pentru daune 
interese ca fiind disproporționat în raport cu scopul urmărit. Prin urmare, s-a ajuns la concluzia că 
numai pentru acest motiv, restrângerea libertății de exprimare de către instanțele italiene a 
constituit o încălcare a articolului 10 CEDO. In baza jurisprudenţei CEDO - evocate de către 
instanțele italiene, chiar dacă ajungând la o concluzie diferită - Curtea a subliniat faptul că 
pedeapsa cu închisoarea (chiar dacă este suspendată) poate avea "un efect descurajator 
semnificativ", iar condamnarea a fost dispusă, în esență, pentru faptul de a nu fi exercitat suficient 
control înainte de a publica un articol defăimător. Prin urmare, nu au existat circumstanțe 
excepționale care să fi justificat o sancțiune la fel de severă ca aceea stabilită de către instanţele 

                                                   
186 Curtea de Casație, Secția a V-a Penală, 11 nov. 2013, nr. 12203/13. 



 

 

55 PROIECT JUST/2012/FRAC/AG/2755 - COOPERARE JUDICIARĂ EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL 

DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN PRACTICA INSTANTELOR NATIONALE – POTENTIAL 

NEEXPLORAT 

 

italiene în cauză. Prin urmare, CEDO a concluzionat în unanimitate că Italia a încălcat articolul 10 
CEDO. Trebuie să se constate că o astfel de condamnare în fața CEDO a rezultat ca urmare a 
hotărârilor judecătorești naționale care nu au reușit să interpreteze legislația națională în 
concordanță cu jurisprudența CEDO. 

D. Alternative: aplicarea interpretării conforme post-Belpietro 

Este de remarcat faptul că legiuitorul italian a stabilit deja modificarea Codul Penal în vederea 
codificării liniilor directoare stabilite în hotărârea Belpietro împotriva Italiei.187 Între timp, biroul 
procurorului din Milano188 a circulat un document care face apel la procurori să ia în considerare 
hotărârea CEDO și în special proporționalitatea pedepselor privative de libertate, care ar putea fi 
justificată numai în circumstanțe excepționale. Este evident că hotărârea CEDO a declanșat un 
proces de reformă legislativă care vizează aducerea legislației naționale în conformitate cu 
prevederile Convenția. Până la intrarea în vigoare a modificării legislative, procurii și judecători 
naţionali, își exercită datoria lor de interpretare conformă, pentru a evita o aplicare a dreptului 
intern care ar putea duce la o încălcare a Convenției. 

Inducerea intervenției legislative 

Uneori, obligația interpretării conforme nu este suficientă pentru prevenirea conflictului dintre 
dreptul UE/CEDO și cel naţional și sunt necesare modificări sau adoptări de acte legislative noi. Așa 
cum se poate observa din Studiul de Caz 2: Belpietro v. Italiei, folosirea sistematică a interpretării 
conforme de către instanțe se efectuează în paralel cu intervenția legislativă care codifică practica. În 
alte cazuri, așa cum rezultă cu claritate din Studiul de Caz 3: Kress v. Franței, prezentat mai jos, 
intervenția legislativă rezultă necesară atunci când interpretarea conformă are consecințe atât de 
extinse încât necesită ajutorul legislației. Cu toate acestea, atunci când o astfel de intervenție are loc 
(mai ales în domeniile unde există practici naţionale îndelungate), se poate dovedi a fi încă 
insuficientă din punctul de vedere al respectării standardelor europene de protecție a a drepturilor 
fundamentale. 

Așa s-a întâmplat, de exemplu, cu funcțiile publice de Avocat général (avocat general) și de 
commissaire du gouvernment (comisar al guvernului): chiar dacă acestea fuseseră declarate parțial 
incompatibile cu art. 6 CEDO de către CEDO,189 jurisprudenţa Curții de Casație din Franța și a 
Consiliului de Stat nu s-a schimbat până în anul 2009, când un decret legislativ a modificat regulile și 
a permis părților să-și prezinte observațiile în ședința publică ce a urmat după prezentarea concluziilor 
de către instituțiile menționate.190 Perioada 2001-2006, când primul decret a fost adoptat, oferă un 
exemplu interesant de interacțiune judiciară și diplomație care au condus la schimbarea finală, chiar 
dacă nu și complet adecvată, a legii naţionale. 

                                                   
187 Incepând cu iunie 2014, noul act normative este examinat în Senat, a se vedea 
 http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=0925. 
188 A se vedea  
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1381413637PROVVISORIO%20Diffamazione%20a%20mezzo%20stampa%2008
%2010%202013.pdf 
189 Kress v. Franţa. 
190 A se vedea mai multe detalii cu privire la cauză în Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul 
dreptului la un proces echitabil, p.96-99. 
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STUDIUL DE CAZ 3 – Kress v. Franţei – utilizarea tehnicii interpretării conforme în materia 
dreptului la un proces echitabil în cadrul procedurilor administrative 

Tipul de cooperare: Vertical (instanța națională vs. CEDO191) 

 

 
 

 

Reclamanta a contestat hotărârea Conseil d'État (Consiliul de Stat) din Franța pentru 
nerecunoașterea răspunderii Centrului Spitalicesc Regional din Strasbourg. Plângerea sa era bazată pe 
încălcarea art. 6 al CEDO. Mai exact, aceasta a considerat că procedurile din cadrul instanțelor 
administrative franceze încalcă art. 6 din cauza rolului deținut de „comisarul guvernamental” în cadrul 
acestor proceduri. 

Cauza Kress a creat posibilitatea CEDO de a examina conformitatea regulilor de procedură din 
cadrul Conseil d'État francez cu Convenția. Anterior cauzei Kress, comisarul guvernamental deținea 
un rol similar cu cel al avocatului general din cadrul CJUE. Inter alia, părțile în cauză nu puteau lua 
cuvântul după prezentarea concluziilor de către comisarul guvernamental în cadrul ședinței publice. 
Comisarul guvernamental comunica părților conținutul general al concluziilor sale înainte de audiere, 
dacă acestea solicitau acest lucru. Părțile nu puteau depune un memorandum la completul de judecată 
dacă acestea nu erau de acord sau dacă doreau să evidențieze anumite elemente. Comisarul 
guvernamental participa la deliberări însă nu avea drept de vot. 

Argumentul conform căruia legătura comisarului cu guvernul încalcă dreptul la apărare a fost 
respins de Conseil d'État la începutul anului 1957 (Gervaise): însuși numele induce confuzie și nu 

                                                   
191 CEDO, Cererea nr. 39594/98, Hotărârea din 7 iunie 2001. 
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corespunde funcției. În cauza Kress, reclamanta a susținut că rolul deținut de comisarul guvernului nu 
este în conformitate cu art. 6 al CEDO, deoarece comisarul poate interveni în cauză, fapt care creează 
un dezechilibru între părți. Acesta era similar cu prerogativele avocatului general din cadrul Curții de 
Casație franceze, care au fost modificate ca urmare a cauzelor Reinhardt și Slimane-Kaïd). Cu toate 
acestea, curând după cauzele Reinhardt și Slimane-Kaïd, Conseil d'État a confirmat, în cauza dnei 
Esclatine, că își susține opinia referitoare la poziția comisarului guvernamental.192 

În cauza Kress, CEDO a concluzionat că nu exista o încălcare a art. 6 în ceea ce priveşte principiul 
conform căruia procedurile trebuie să fie contradictorii, datorită posibilității de a depune concluzii 
înainte de audiere. Însă participarea comisarului guvernamental la deliberări a fost considerată a 
constitui o încălcare a art. 6. 

Cauza Kress a condus la diferite interpretări: în opinia anumitor observatori, CEDO a validat 
aproape toate aspectele procedurilor administrative franceze și, ca o consecință, au fost necesare 
adaptări foarte limitate (doar pentru a evita participarea comisarului guvernamental la deliberări). În 
opinia altora, cauza a arătat faptul că este nevoie de reforme mai substanțiale pentru evitarea altor 
posibile dificultăți. 

Judecătorii s-au găsit într-o postură necomfortabilă după hotărârea ambiguă a CEDO, pe care au 
încercat frecvent să o aplice, dar de o manieră informală.193 Până în 2006, instanțele administrative 
franceze respectau hotărârea CEDO prin eliminarea „comisarului guvernului” de la deliberări. 

Un decret din 1 august 2006 și altul din 7 ianuarie 2009 au modificat regulile: inter alia, 
comisarul guvernamental este în prezent denumit „raportor public,” pentru a se indica în mod clar 
faptul că acesta nu este un reprezentant al guvernului, iar părțile își prezintă observațiile în cadrul 
audierii după prezentarea concluziilor de către „raportorul public”. Chiar dacă aceste aspecte nu au 
fost impuse în mod absolut de cauza Kress, justiția administrativă franceză a considerat că este o 
prioritate realizarea conformității procedurilor cu art. 6 CEDO. În particular, dezbaterile din cadrul 
CEDO au indicat faptul că particularitățile specifice ale procedurilor instanțelor administrative 
franceze sunt greu de explicat. 

A. Conflict: Datorită faptului că această cauză se referea la art. 6 din CEDO, CEDO a fost obligată 
să analizeze în detaliu caracteristicile sistemului francez de drept; în acest mod, a fost necesar 
dialogul judiciar pentru asigurarea protecției dreptului la un proces echitabil. 

B. Tehnici de interacțiune judiciară: CEDO a confirmat faptul că procedurile instanțelor de 
contencios administrativ pot diferi de cele ale instanțelor penale și civile și a analizat cu atenție 
trăsăturile specifice ale procedurilor instanțelor de contencios administrativ franceze. În special, 
faptul că practica potrivit căreia părțile aveau posibilitatea de a solicita prezentarea conținutului 
general al concluziilor comisarului guvernamental înaintea audierii era considerată a fi suficientă. 
                                                   

192 Martinico/Pollicino,ibid, p. 215. 
193 De ex. CAA Marseille, 04MA00911, Société S.A.S Union Hôtelière du Cap - Commune de Saint-Jean Cap Ferrat, 23 
noiembrie 2006: „Considérant, en premier lieu, qu’à la date à laquelle le jugement contesté a été délibéré, les dispositions 
de l’article R.731-7 du code de justice administrative, introduites par le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005, et depuis 
lors abrogé par un décret n° 2006-964 du 1er août 2006, selon lesquelles «le commissaire du gouvernement assiste au 
délibéré. Il n’y prend pas part» n’étaient pas en vigueur ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des 
mentions du jugement attaqué selon lesquelles le tribunal a entendu les conclusions du commissaire du gouvernement, que 
ce dernier ait participé ou assisté au délibéré ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement au regard des 
stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être 
écarté;" sau CAA Paris, 02PA04241, Hotărârea din 28 noiembrie 2005: „Considérant, en second lieu, que si le requérant 
soutient que le commissaire du gouvernement aurait participé au délibéré du tribunal sur ses demandes, il n’apporte aucun 
début de preuve à l’appui de cette allégation ; que de plus les mentions du jugement concernant le délibéré en cause 
établissent la non participation du commissaire du gouvernement au dit délibéré”. 
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Aceasta constituia o formă a recunoaşterii reciproce, sau chiar a acordării unei marje de 
apreciere sistemului judiciar administrativ francez. Pe de altă parte, se pare că hotărârea CEDO 
din Kress – care a arătat deferență parțială referitor la specificitatea sistemului judiciar 
administrative francez – a fost o enigmă prea mare pentru instanțele administrative inferioare în 
ceea ce priveşte implementarea, de unde nevoia intervențiilor legislative din 2006 și 2009. 

C. Soluție ca urmare a hotărârii CEDO: În urma acestei cauze, Franţa a adaptat regulile de 
procedură prin modificarea rolului comisarului guvernamental și a ordinii procesuale în anul 
2009. O cauză recentă (CEDO, 4 iunie 2013 Marc-Antoine v. Franţei) a confirmat faptul că 
actualele proceduri din instanțele de contencios administrativ din Franța sunt conforme cu 
art. 6.  

ii. Interpretarea conformă versus alte tehnici de interacţiune judiciară 

Ca o concluzie, judecătorii,194 instanțele supreme naţionale195 și comunitatea academică196 au 
accentuat importanța interpretării conforme în dreptul UE, care ar trebui preferată în locul tehnicii mai 
drastice a neaplicarii (excluderii de la aplicare) normei interne. Avantajul interpretării conforme 
comparativ cu neaplicarea, așa cum este stabilită aceasta în doctrina Simmenthal, constă în aceea că 
aceasta din urmă este una rigidă, care nu permite adaptarea și dialogul în cazul conflictelor de natură 
constituţională (în speță, conflictul dintre supremația constituţională și cea a dreptului european),197 în 
timp ce interpretarea conformă face posibilă neutralizarea sau aplanarea conflictelor constituţionale, în 
măsura posibilităților. 

iii. Neaplicarea interpretării conforme și remediile disponibile 

Evident, exercițiul interpretării conforme nu înlătură riscul unor decizii eronate sau al 
interpretărilor conflictuale. În aceste situații, o clarificare din partea CJUE, care ar putea declanșa un 
efect de propagare (efectul spill-over) în cadrul celor 28 de jurisdicții naţionale, s-ar dovedi decisivă 
(Melloni). Trimiterile preliminare (a se vedea mai jos) pot fi astfel utilizate de o instanţă naţională 
pentru a testa valabilitatea interpretării sale asupra normelor naționale (Diouf, Melloni). În 
eventualitatea în care interpretarea respectivă este confirmată de CJUE, interpretarea dreptului UE de 

                                                   
194 S. Rodin, în prezent judecător din partea Croaţiei la CJUE, „Back to Square One. The Past, the Present and the Future of 
the Simmenthal Mandate”, lucrare prezentată în cadrul celei de a 8-a Rețele Europene de Drept Constituţional, Madrid, 6–8 
oct. 2010. 
195 A se vedea poziția Înaltei Curți de Casație și Justiție din România în legătură cu explicarea mandatului instanțelor 
românești în calitate de instanțe UE în cazurile în care există un conflict între legislația naţională și cea a UE. În urma 
dezvoltării unui curent divergent de jurisprudență naţională, în cadrul căruia unele instanțe din România au respins o 
restricție administrativă a liberei circulații a unor cetățeni români în alte state UE prin utilizarea tehnicii neaplicării legislaţiei 
naţionale, în timp ce alte instanțe române au ajuns la aceleași soluții, însă pe baza interpretării conforme a restricției 
circulației cetățenilor pe motive de securitate publică conform reglementărilor UE, Înalta Curte de Casație și Justiție a 
adoptat o decizie privind unificarea jurisprudenţei, subliniind faptul că instanţele naţionale nu ar trebui să înlăture cu ușurință 
normele naţionale oricând există un conflict între legislația națională și cea a UE. Ar trebui în primul rând să acorde 
prioritate interpretării conforme. A se vedea Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție din România nr. 2253 din 3 aprilie 
2008, nepublicată; Decizia nr. 4206 din 24 mai 2007; Decizia nr. 4205 din 23 mai 2007; Deciziile nr. 1777 și 1780 din 17 
martie 2008. Pentru detalii suplimentare cu privire la acest aspect, a se vedea D. Efrim, M. Moraru și G. Zanfir, The 
Hesitating Steps of the Românian Courts towards Judicial Dialogue on EU Law matters, lucrare disponibilă online la adresa 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2261915 A se vedea de asemenea poziția Curții Constituţionale cehe, 
care a găsit o modalitate de interpretare a legislației naţionale prin interpretarea Deciziei-cadru privind mandatul european de 
arestare în conformitate cu art. 14(2) din Constituţia cehă, care prevedea interdicția de a expatria cetățenii (US 66/04). 
196 G. Martinico, Is the European Convention Going to Be „Supreme”? A Comparative-Constitutional Overview of ECHR 
and EU Law before National Courts EJIL (2012), vol. 23 nr. 2, 401–424; 
197 Jurisprudenţa italiană divergentă cu privire la tehnicile de interacţiune judiciară utilizate în materia aplicării Directivei 
privind returnarea, tipurile de cauze El Dridi (C-61/11 PPU), în care anumite instanțe italiene au recurs la interpretarea 
conformă, în timp ce altele au recurs la neaplicare. 



 

 

59 PROIECT JUST/2012/FRAC/AG/2755 - COOPERARE JUDICIARĂ EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL 

DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN PRACTICA INSTANTELOR NATIONALE – POTENTIAL 

NEEXPLORAT 

 

către aceasta va trebui avută în vedere de celelalte instanţe naţionale, inclusiv de cele de la nivel 
superior, care vor trebui să asigure o interpretare a legislației naţionale conformă cu respectiva 
interpretare a dreptului UE sau e posibil chiar să aibă obligația de a înlătura normele conflictuale cu 
privire la care nu este posibilă o interpretare conformă (a se vedea mai jos). 

b) Interpretarea conformă şi/sau trimiterea preliminară (decizia cu privire la 
tehnica de interacţiune judiciară adecvată atunci când se soluționează cauze 
similare) 

Există anumite împrejurări în care este posibil ca tehnica interpretării conforme să nu fie 
suficientă pentru asigurarea conformității cu dreptul UE/CEDO. Una dintre aceste împrejurări o 
constituie aplicarea noțiunilor autonome de drept UE. Materia libertății de exprimare vs. cea a 
drepturilor de autor, inclusă în Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul 
libertății de exprimare, a oferit un astfel de exemplu. Sfera de aplicare a „comunicării către public,” 
astfel cum este prevăzută de art. 3(1) din Directiva privind drepturile de autor (2001/29), a făcut 
obiectul unor cauze cu fapte similare și în decursul aceluiași an pe rolul instanțelor supreme din 
România și Franța. La soluționarea cauzelor, cele două instanțe supreme au utilizat tehnici diferite de 
interacţiune judiciară, Înalta Curte de Casație și Justiție din România (ÎCCJ) utilizând atât 
interpretarea conformă a legislaţiei naţionale cu dreptul UE, cât și trimiterea preliminară, în timp ce 
instanța supremă franceză a utilizat numai tehnica interpretării conforme. ÎCCJ din România a trebuit 
să aprecieze dacă comunicarea publică a unor lucrări muzicale în cadrul unor spectacole de circ și de 
cabaret intră în sfera de aplicare a normelor privind „comunicarea către public”, astfel cum este 
prevăzută aceasta de art. 3(1) din Directiva privind drepturile de autor.198 Curtea de Casație din Franța 
a trebuit să decidă dacă distribuirea de lucrări artistice în holul unui hotel intră sub incidența aceluiași 
concept al „comunicării către public”. 

Pentru a ajunge la o soluție cu privire la interpretarea legislaţiei naţionale prin prisma normelor 
UE, Înalta Curte de Casație și Justiție din România a decis să adreseze întrebări preliminare CJUE cu 
privire la interpretarea corectă a noțiunii actului de „comunicare către public”, în circumstanțele de 
fapt respective. Curtea a subliniat în continuare faptul că, datorită responsabilității sale de instanță de 
ultim grad, este obligată să adreseze astfel de întrebări și că nu exista alt precedent al CJUE care ar fi 
clarificat problema de drept supusă judecăţii. 

În cauza SACEM, Curtea de Casație din Franța a trebuit să stabilească dacă distribuirea de lucrări 
muzicale de către un hotel în camere constituie „comunicare către public” în sensul art. 3 din Directiva 
2001/29. Curtea nu a înaintat o trimitere preliminară către CJUE cu privire la interpretarea corectă a 
noțiunii actului de „comunicare către public”, deoarece a considerat că CJUE a stabilit deja regulile 
într-o cauză anterioară, trimisă de Audiencia Provincial de Barcelona (Instanța Provincială). Într-o 
hotărâre din 2006, CJUE a decis că „[…] natura privată sau publică a camerei de hotel în care are loc 
comunicarea nu are importanță”, ambele situații intrând în noțiunea de „comunicare către public” 
prevăzută de art. 3 din Directiva 2001/29.199 

 Pe baza interpretării CJUE, instanța supremă franceză a decis că distribuirea unui semnal prin 
intermediul televizoarelor către clienții hotelului, indiferent de tehnica utilizată pentru transmiterea 
semnalului, constituie un act de comunicare către public în sensul art. 3(1) din această Directivă. 

                                                   
198 CJUE, Cauza C-283/10 Circul Globus Bucureşti, Hotărârea din 24 noiembrie 2011. 
199 C-306/05, Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) vs. Rafael Hoteles SA [2006] ECR I-11519, paragr. 
50. 
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Prin urmare, în ciuda existenței jurisprudenței anterioare a CJUE de interpretare a unei anumite 
noțiuni, instanțele naționale vor trebui să evalueze de fiecare dată relevanța acesteia, prin compararea 
circumstanțelor din hotărârile respective cu cele din cauza dedusă judecății lor. Aceeași noțiune (in 
casu „comunicare către public” prevăzută de art. 3 din Directiva 2001/29) ar fi putut fi deja clarificată 
într-o cauză cu fapte similare, precum SACEM, deci nu ar mai fi necesară o clarificare suplimentară 
din partea CJUE. Instanța națională ar fi astfel în poziția de a aplica în mod corect dreptul UE pe baza 
interpretării conforme cu sensul noțiunii respective, astfel cum a fost stabilit de către CJUE. În 
schimb, în alte cauze, precum cauza Circul Globus, specificitatea faptelor a diferențiat cauza de alte 
cauze soluționate deja de CJUE,200 așa încât a necesitat o trimitere preliminară pentru clarificarea 
suplimentară a sensului noțiunii autonome de drept UE. 

c) Trimiterea preliminară – drept și obligaţie 

Procedura trimiterii preliminare (art. 267 TFUE) este o procedură de cooperare directă între o 
instanţă naţională și CJUE. Curtea are numai competența să decidă cu privire la interpretarea și 
validitatea normelor UE și nu poate anula o normă internă. Totuși, de vreme ce deseori întrebările sunt 
adresate pentru a testa conformitatea unei norme interne (descrisă în termeni abstracți) cu dreptul UE, 
hotărârile CJUE au de multe ori efectul de a confirma validitatea sau invaliditatea legii interne față de 
obligațiile de drept UE asumate de statul respectiv. 

Trimiterea preliminară este o tehnică de interacțiune care implică asistență externă din partea 
CJUE.201 Rezultatul trimiterii preliminare poate, fie să declare conflictul ca inexistent, acordând 
îndrumare pentru soluționarea acestuia prin punerea la dispoziție a testelor relevante, fie poate declara 
în mod clar necesitatea neaplicării (excluderii de la aplicare) a legislaţiei naţionale, ori de câte ori 
aceasta se aplică în sfera dreptului UE. Această secțiune oferă o prezentare generală a rolului 
instanţelor naţionale în cadrul procedurilor de trimitere preliminară și a posibilităților de soluţionare a 
cauzelor pe care le oferă această tehnică în diferite contexte.  

Regulile de bază stabilite de dreptul UE cu privire la mecansimul instituit de art. 267 TFUE sunt 
următoarele: trebuie să existe o dispută202 reală203 între părți, care să rezulte într-o acțiune introdusă pe 
rolul unei instanţe naţionale sau a unui organ jurisdicțional național, în cadrul căreia să fie „necesară” 
o decizie cu privire la problema de drept UE pentru a da posibilitatea instanţei naţionale să soluționeze 
acțiunea. În acest caz, orice instanță sau tribunal „poate” efectua o trimitere preliminară (art. 267(2) al 
TFUE), iar instanța sau organul jurisdicțional care trebuie să pronunțe decizia „definitivă” este 
obligată să efectueze trimiterea (art. 267(3) TFUE), cu condiția ca respectiva problemă de drept să nu 
fie deja acte clair în conformitate cu principiile stabilite de CJUE în cauza CILFIT204. Instanţele 

                                                   
200 În această cauză, situația de fapt și de drept era diferită în măsura în care licența pentru comunicarea către public fusese de 
fapt obținută direct de la autorul comunicării, pe când legislația română impunea obligația obținerii licenței de la organizația 
de management colectiv a drepturilor de autor. În schimb, instanța franceză avea nevoie să decidă cu privire la situația uzuală 
(și deci deja dezbătută în jurisprudența CJUE) a difuzării lucrării muzicale. 
201 Conform art.1 a Recomandărilor în atenţia instanţelor naţionale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare, 
trimiterea preliminară este definită drept „[...]un mecanism fundamental al dreptului Uniunii Europene, care este menit să 
confere instanțelor statelor membre mijloacele de a asigura o interpretare și o aplicare uniforme a acestui drept în cadrul 
Uniunii”, a se vedea JO C 338/2012, p. 1, Recomandările sunt disponibile online la adresa: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:FULL:RO:PDF [link accesat la data de 1 august 2014]. 
202 Cauza 338/85, Pardini v. Ministero del commercio con l”estero, [1988] ECR 2041 
203 Cauza C-458/93, Saddik, para 17; cu toate acestea, a se vedea de asemenea Cauza C-412/93, Leclerc-Siplec, [1995] ECR 
I-179 
204 Cauza 283/81, CILFIT, Hotărâre din data de 29 februarie 1984. 
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naţionale beneficiază de prezumția de necesitate a interpretării dreptului UE de către CJUE pentru 
soluționarea cauzelor deduse judecății lor.205 

i. Opțiunea de a adresa o trimitere preliminară către CJUE 

 

Atunci când o instanţă naţională are o întrebare cu privire la corecta interpretare sau aplicare a 
unei/unor prevederi din TFUE/TUE206 sau a/ale normei/normelor secundare ale UE,207 de care depinde 
soluționarea efectivă a litigiului, instanţa naţională dispune de opțiunea de a adresa întrebări cu privire 
la interpretarea dreptului UE direct CJUE (art. 267(2) TFUE). Trebuie menționat faptul că instanţa 
naţională este responsabilă să asigure CJUE descrierea împrejurărilor de fapt şi a dreptului naţional 
aplicabil cauzei în care sunt trimise întrebările preliminare.208 Acuratețea contextului faptic și 
legislativ nu este un aspect care trebuie stabilit de către CJUE – acesta beneficiază de prezumția 
relevanței.209 Curtea poate refuza să se pronunțe asupra unei întrebări trimise în vederea obținerii unei 
hotărâri preliminare de către instanţele naţionale numai atunci când este extrem de evident faptul că 
interpretarea dreptului Uniunii Europene care se urmărește nu are nici o legătură cu faptele reale ale 
acțiunii principale sau cu scopul acesteia, când problema este una ipotetică sau când Curtea nu 
dispune de elementele de fapt și drept necesare pentru a furniza un răspuns util la întrebările 
primite.210 Mai mult decât atât, CJUE nu are competența de a interpreta compatibilitatea legislaţiei 

                                                   
205 
206 După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, ca regulă generală, instanţele naţionale pot înainta trimiteri 
preliminare cu privire la prevederi și aspecte izvorâte atât din TFUE, cât și din TUE. Cu toate acestea, Tratatul de la 
Lisabona a menținut anumite excepții în ceea ce privește Politica externă şi de securitate comună (PESC) a Uniunii Europene 
și fostul pilon al III-lea. În virtutea primului paragraf al art. 275 al TFUE, Curtea de Justiţie nu are competență în ceea ce 
privește prevederile referitoare la PESC și nici cu privire la actele adoptate pe baza acelor prevederi. Cu toate acestea, Curtea 
are competența de a monitoriza respectarea art. 40 al TUE și de a decide în recursul introdus împotriva deciziilor 
Tribunalului pronunțate în condițiile art. 263(4) TFUE), examinând legalitatea deciziilor care stabilesc măsuri restrictive 
împotriva persoanelor fizice sau juridice adoptate de Consiliu în baza cap. 2 al Titlului V TUE (art. 275(2) TFUE). Mai mult 
decât atât, Curtea de Justiţie nu are competența de a examina legalitatea sau proporţionalitatea operațiunilor efectuate de 
poliție sau de alte servicii de aplicare a legii ale unui stat membru și nici să hotărască cu privire la exercitarea 
responsabilităților care le revin statelor membre în vederea menținerii ordinii publice și a apărării securității interne. (art. 276 
al TFUE, a se vedea fostul articol 35 al TUE). 
207 Termenul „acte” cuprinde: regulamente, directive, decizii și acordurile intrenaţionale încheiate de Uniunea Europeană 
(Cauza C-192/89, Sevince, paragr. 8-10). 
208 Cauzele conexe C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-34/93, C-50/93 și C-78/93, Stadt Lengerich vs.Helmig și alții, [1994] 
ECR I-5727, para 8; Cauza C-186/90, Durighello vs. INP, [1991] ECR I-5773, para 8. În cauza înaintată de o instanță 
italiană, Cauza C-386/92, Monin Automobiles (nr. 1), Curtea a declarat trimiterea inadmisibilă pe motiv că aceasta era mult 
prea vagă în ceea ce privește situațiile de drept și de fapt prevăzute de instanţa naţională. Aceasta din urmă nu precizase nici 
conținutul prevederilor din legislaţia naţională la care făcea referire și nici motivele exacte care au determinat-o să pună sub 
semnul întrebării compatibilitatea acestora cu legislaţia Uniunii și să considere necesară trimiterea de întrebări preliminare. 
În mod similar, în Cauza C-326/95, Banco de Fomento, Curtea a afirmat că trimiterea nu cuprindea nici o indicație a instanţei 
naţionale cu privire la situația de fapt și de drept din cauza deferită acestora și nici motivele pentru care considera că 
răspunsurile specificate de pârâți în cadrul procedurii principale erau necesare pentru soluționarea litigiului.  
209 Cauza 166/84, Thomasdunger v.Oberfinanzdirektion Frankfurt am Rhein [1985] ECR 3001. 
210 A se vedea, de exemplu, cauzele conexe C-222-225/05 van der Weerd și alții [2007] ECR I-4233, paragr. 22; Cauza C-
420/12 Pohotovosť s. r. o. v Miroslav Vašuta, Hotărârea din 27.02.2014, nepublicată încă, paragr. 27. Există totuși și situații 
excepționale în care CJUE acceptă să pronunțe o hotărâre preliminară în pofida absenței contextului faptic și legal național; a 
se vedea Crispoltoni (cauzele conexe C-133/93, C-300/93 și C-362/93, Crispoltoni (nr. 2), [1994] ECR I-4863), în care 
Curtea cunoștea deja contextul de fapt și de drept al cauzei, datorită unei trimiteri anterioare transmisă de aceeași instanță 
italiană și referitoare la același producător (Cauza C-368/89, Crispoltoni (No. 1), [1991] ECR I-36950). Prin urmare, aceasta 
era pregătită să pronunțe o hotărâre. În alte situații, Curtea este pregătită să pronunțe o hotărâre în cauzele cu privire la care 
dorește să răspundă, chiar și acolo unde informațiile furnizate sunt oarecum deficitare. În Perfili (Cauza C-177/94, Proceduri 
penale împotriva lui Gianfranco Perfili, parte civilă: Lloyd”s din Londra, [1996] ECR I-161), de exemplu, Curtea a fost 
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naţionale prin prisma dreptului UE, ci competența sa este limitată la interpretarea dreptului UE.211 Cu 
toate acestea, un aspect ilustrativ cu privire la natura „cooperativă” a tehnicii de trimitere preliminară 
îl constituie faptul că, în anumite împrejurări, chiar dacă întrebările preliminare nu au fost corect 
formulate de instanţele naţionale, CJUE a reformulat întrebările adresate de instanţele naţionale pentru 
a-și stabili competența și pentru a putea astfel oferi un răspuns pe care instanţele naţionale l-ar putea 
folosi cu privire la faptele prezentate acestora.212 

Trebuie să subliniem faptul că trimiterea preliminară nu se limitează doar la cauze în care una 
dintre părțile la acțiunea principală a preluat inițiativa de a ridica un aspect referitor la interpretarea 
sau validitatea dreptului UE, ci este de asemenea posibilă în cauze în care o întrebare de acest fel este 
ridicată de instanţele naţionale din oficiu.213 

ii. Obligaţia (Art. 267(3) din TFUE) 

 

În cazul în care instanţa naţională este o instanță a cărei decizie nu (mai) este supusă niciunei căi 
de atac, competenţa de a trimite întrebarea către CJUE devine o obligaţie, cu excepţia cazului în care 
dispoziţia UE este suficient de clară sau a fost deja clarificată printr-o pronunţare anterioară a 
CJUE.214 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România a motivat înaintarea întrebărilor preliminare 
în cauza Circul Globus215 ca fiind necesară, printre altele, prin prisma faptului că judeca în ultim grad, 
neexistând nici o cale de atac împotriva hotărâriii ei, în cauza respectivă. În special, dreptul la un 
proces echitabil poate fi relevant în acest context. În unele sisteme (spre exemplu, în Germania, 
Republica Cehă, Slovacia), posibilitatea şi necesitatea de a sesiza CJUE cu privire la întrebări 
preliminare reprezintă un aspect ce ţine de „dreptul la un judecător”. Curtea Constituțională din Spania 
a concluzionat în Metropole216 că lipsa unei sesizări, atunci când aceasta este obligatorie, constituie o 
încălcare a dreptului la un proces echitabil în conformitate cu Constituţia Spaniei. Mai mult decât atât, 
încălcarea obligației de sesizare poate să atragă chiar răspunderea statelor membre pentru prejudiciile 
cauzate reclamanţilor (Köbler217). 

                                                                                                                                                               
pregătită să răspundă unei trimiteri din partea Pretura Circondariale – chiar dacă lipsea orice explicație reală în cererea de 
hotărâre preliminară pentru stabilirea cadrului faptic și legislativ al cauzei și existau de asemenea dubii dacă nu cumva 
instanţa naţională interpretase eronat propria legislație naţională. 
211 C-307/95, Max Mara, [1995] ECR I-5083. 
212 Una dintre cele mai frecvent întâlnite situații în care CJUE reformulează întrebările preliminare este atunci când instanţele 
naţionale le-au formulat în sensul determinării compatibilității legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii; a se vedea Cauza C-
402/2009, Tatu, Hotărârea din 7 aprilie 2011, nepublicată încă, paragr. 30. O altă situație de reformulare o constituie 
modificarea întrebărilor preliminare dictată de considerente legate de oferirea unui răspuns util instanţelor naţionale: a se 
vedea cauzele conexe C-171/94 and C-172/94, Mercks și Neuhuys v. Ford M o t o r s, [1996] ECR I-1253, în care Curtea a 
răspuns la o întrebare care nu fusese adresată de instanţa naţională „având în vedere faptele din procedura principală și 
pentru a oferi un răspuns util instanţei naţionale” (para 15). Uneori, reformularea CJUE nu s-a dovedit utilă instanţei 
naţionale care a înaintat cererea preliminară, a se vedea Jenkins vs. Kingsgate (Clothing Productions) Ltd [1981] UKEAT 
145_79_1906 (19 iunie 1981). Pentru informații suplimentare cu privire la problema conținutului unei cereri preliminare, a 
se vedea K. Lenaerts, I. Maselis, K. Gutman, EU Procedural Law, Oxford University Press, (2014), p. 65-79. 
213 Cauza 126/80, Salonia, paragr. 5-10; Cauza 283/81, CILFIT, paragr. 9. Art. 11 al Recomandărilor în atenţia instanţelor 
naţionale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare prevede: „Decizia de sesizare a Curții cu titlu preliminar aparține 
în exclusivitate instanței naționale, indiferent de împrejurarea dacă părțile din litigiul principal și-au exprimat sau nu și-au 
exprimat dorința în această privință.” 
214 A se vedea cauzele conexe 28 la 30/62, Da Costa v. Nederlandse Belastingadministratie (1963) ECR 31 şi Cauza 283/81, 
Srl CILFIT şi Lanificio di Gavardo SpA vs Ministerul Sănătăţii (1982) ECR 3415.  
215 Cauză comentată în Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul libertății de exprimare, Studiu de 
Caz 10. 
216 Cauză comentată în Manualul JUDCOOP privind interacţiunea judiciară în domeniul dreptului la un proces echitabil, 
p.100. 
217 Cauza C-224/01 Köbler [2003] ECR I-10239 
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Aceasta nu înseamnă că toate instanţele naţionale au manifestat în mod egal o deschidere faţă de 
sesizarea CJUE. Acest lucru este valabil în mod special pentru curţile constituţionale. În unele cazuri, 
curţile constituţionale naţionale s-au abţinut a intra într-un dialog direct cu CJUE până recent, când 
„deschiderea faţă de dialog”218 a început să caracterizeze şi cele mai reticente curţi constituţionale.219 

iii. Tipuri de trimiteri preliminare – proceduri ordinare, accelerate şi urgente pentru 
pronunţarea unei hotărâri preliminare 

Pe lângă procedura obișnuită pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, art. 267(4) TFUE 
prevede obligaţia CJUE de a judeca în cel mai scurt timp în cauzele privind persoane supuse unor 
măsuri privative de libertate. În prezent, există două tipuri de proceduri care permit CJUE să pronunţe 
hotărâri preliminare într-un timp mai scurt decât cel pe care îl implică procedura ordinară pentru 
pronunţarea unei hotărâri preliminare:220 procedura accelerată şi procedura urgentă. Conform art. 
105(1) din noul Regulament de procedură al CJUE, instanţa naţională poate solicita din oficiu sau 
preşedintele Curții poate să dispună aplicarea procedurii accelerate, dacă împrejurările cauzei justifică 
pronunțarea hotărârii într-un termen mai scurt asupra chestiunii formulate. Procedura accelerată nu 
diferă în mod esenţial de procedura obișnuită: termenul pentru ședința publică nu poate fi mai mic de 
15 zile de la dispunerea procedurii accelerate; cu toate acestea, durata totală a procedurii este mai 
scurtă, fiind cuprinsă între 3 şi 6 luni.221 

Art. 23a (1) din Statutul CJUE şi art. 107(1) din Regulamentul de procedură al CJUE prevăd 
procedura urgentă pentru pronunţarea hotărârilor preliminare în chestiunile cuprinse în sfera acoperită 
de Titlul V, Partea a treia a TFUE. S-a observat că, în medie, pentru finalizarea procedurii urgente 
pentru pronunţarea hotărârilor preliminare sunt necesare 66 zile, fără a depăşi o durată de trei luni.222 
(a se vedea aplicarea procedurii urgente pentru pronunţarea hotărârilor preliminare de către Consiliul 
Constituţional Francez în cauza Jeremy F. de mai jos223). 

                                                   
218 Metaforă utilizată de G. Martinico în Preliminary reference and constitutional courts: Are you in the mood for dialogue?, 
Tilburg Institute of Comparative and Transnational Law Working Paper, nr. 2009/10.  
219 A se vedea Curtea Constituţională Federală a Germaniei – trimitere preliminară cu privire la Programul OMT, 2014, a se 
vedea Declaraţia de presă nr. 9/2014 din 7 februarie 2014, hotărâre disponibilă la 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg14-009en.html; sau prima sesizare de către Curtea 
Constituţională din Franţa în Cauza Jeremy F (Studiul de Caz 4); Curtea Constituţională din Spania, Ordinul 86/2011, 9 iunie 
2011 în Cauza Melloni; pentru comentarii, a se vedea L. Arroyo, On the first reference for a preliminary ruling made by the 
Spanish constitutional court: Bases, content and consequences, InDret Law Journal, Vol. 4, 2011 (disponibil la 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1954562). Pentru analiza istorică a reticenței instanței spaniole de a-și 
recunoaște competența și de a trimite o cerere preliminară, a se vedea A. Herrera Garcia, Tribunal Constitucional y Unión 
Europea. El caso español a propósito de la sentencia 58/2004 y de la fase actual de la integración constitucional de Europa, 
Cuestiones Constitucionales, nr. 16, ianuarie-februarie 2007, 405-433; a se vedea, de asemenea, sesizarea preliminară a 
CJUE făcută în 2013 de către Curtea Constituţională din Italia într-o procedură incidentală privind constituţionalitatea legilor 
(decizia Curţii Constituţionale nr. 207/2013) http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0207o-13.html  
220 S-a observat că, în medie, perioada de timp necesară CJUE pentru a soluţiona sesizările pentru pronunţarea unei hotărâri 
preliminare scade cu fiecare an. Spre exemplu, în 2012, durata medie a procedurilor a fost de 15,7 luni, în comparaţie cu 16,4 
luni în 2011 şi 16,1 în 2010. A se vedea A. Biondi, Andrea & S. Bartolini, „Recent Developments in Luxembourg: The 
Activities of the Courts in 2012” European Public Law 20, nr. 1 (2014): 1–14. 
221 Uneori procedura a fost finalizată înainte de scurgerea a 3 luni; a se vedea cauzele conexate C-188/10 şi C-189/10 Melki 
şi Abdeli [2010] E.C.R. I-5667 (2 luni şi 6 zile).  
222 K. Lenaerts, I. Maselis, K. Gutman, EU Procedural Law, Oxford University Press, (2014), p. 791-2. 
223 A se vedea Studiul de Caz 4. 
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STUDIUL DE CAZ 4 – Jeremy F împotriva Primului Ministru – folosirea proporţionalităţii în 
sfera dreptului la un proces echitabil  

Tipul de interacţiune: verticală directă (Curtea Constituțională/Conseil Constitutionnel din 
Franţa – CJUE) 

Remedii legale eficiente în cazul extinderii efectelor mandatului european de arestare – 
utilizarea procedurii urgente (PPU) pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare 

Cauza C-168/13, Jeremy F, hotărârea din 30 mai 2013 

 

 

Reclamantul este un cetăţean britanic care a fugit în Franţa după ce a fost acuzat de instanţele 
britanice de răpire de minori. După arestarea de către poliţia franceză, şi-a exprimat acordul cu privire 
la extrădare în faţa Curţii de Apel din Bordeaux fără a invoca regula specialităţii care interzice 
autorităţilor britanice să adauge alte capete de acuzare faţă de cele din mandatul european de arestare 
(MEA). Autorităţile britanice au solicitat curţii de apel permisiunea de a-l judeca pentru o altă 
infracțiune, și anume întreţinerea de relaţii sexuale cu o minoră, infracţiune care nu era inclusă în 
primul MEA. 

Curtea de Apel din Bordeaux a decis să extindă mandatul de arestare. Jeremy F a atacat această 
decizie la Curtea de Casaţie din Franţa, care a sesizat Curtea Constituţională (CCF) cu privire la o 
întrebare prioritară de constituţionalitate referitoare la art. 695-46 din Codul de Procedură Penală din 
Franţa, potrivit căreia hotărârea Curţii de Apel din Bordeaux era definitivă şi nu era supusă căilor de 
atac. Acest lucru ridica semne de întrebare în ceea ce privește principiul egalităţii în faţa legii şi 
dreptul la un recurs efectiv. 

Pentru prima dată, CCF a folosit art. 267 TFUE și a formulat o cerere pentru pronunţarea unei 
hotărâri preliminare către CJUE în procedură de urgență (PPU). În esenţă, CCF a întrebat dacă 
Decizia-cadru privind mandatul european de arestare se opune prevederilor naţionale care nu permit 
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posibilitatea exercitării unei căi de atac cu efect suspensiv împotriva unei decizii de executare a MEA 
sau a deciziei care permite extinderea mandatului. Se pare că CCF a formulat cererea pentru 
pronunţarea unei hotărâri preliminare într-un mod care arată preferinţa pentru o interpretare prin care 
se recunoaşte dreptul de exercitare a unei căi de atac. 

CJUE a considerat că îi revine sarcina de a stabili dacă lipsa unei căi de atac împotriva deciziei 
care permite extinderea MEA este compatibilă cu dreptul la o cale de atac eficientă, aşa cum se 
prevede în art. 13 al Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale şi 
în art. 47 a Cartei. CJUE a citat hotărârea Chahal a CEDO în favoarea susținerii că art. 5(4) din CEDO 
este lex specialis față de art. 13 din CEDO în cazuri de detenţie în vederea extrădării, precum și 
hotărârea Marturana v. Italiei pentru a motiva că art. 5(4) nu obligă statele semnatare să stabilească un 
al doilea grad de jurisdicţie pentru analizarea legalităţii detenţiei. 

După rezumarea jurisprudenţei CEDO, CJUE a citat propria hotărâre în cauza Diouf drept 
exemplu de interpretare similară a dreptului la o cale de atac eficientă; în această cauză, în context 
diferit, s-a stabilit că „principiul protecţiei judiciare eficiente permite accesul individual la justiție, însă 
nu la un număr de grade de jurisdicţie.” Astfel, s-a decis că legislaţia europeană nici nu permite, nici 
nu interzice căile de atac. Cu toate acestea, Curtea a decis că acest act UE obligă statele membre să 
execute mandatul de arestare în termen scurt – în majoritatea cazurilor, în termen de 10 zile după ce 
suspectul îşi exprimă consimţământul la predare. 

În decizia sa ulterioară, CCF a reluat în mod fidel dispozitivul hotărârii preliminare a CJUE, însă a 
decis că prevederile atacate constituie o limitare nejustificată a dreptului la un proces echitabil şi la o 
cale de atac eficientă, conform Constituţiei din Franţa, iar sintagma „fără drept de apel” trebuie 
declarată neconstituţională. 

A. Conflictul: Conformitatea legii franceze de transpunere a Deciziei-cadru privind MEA, care nu 
prevedea un drept de apel cu efect suspensiv împotriva deciziei de a extinde MEA, cu dreptul la 
un proces echitabil și la o cale de atac eficientă, astfel cum erau garantate de Constituția franceză, 
art. 5(4) și 13 CEDO și art. 47 din Cartă.  

B. Tehnica de interacțiune judiciară: Cauza Jeremy F este prima în care Curtea Constituţională 
din Franţa a decis să adreseze CJUE o sesizare pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare. 
Procedura urgentă pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare a fost utilizată de CCF 
deoarece aceasta trebuia să pronunţe decizia proprie în maximum 3 luni. Pentru luarea deciziei cu 
privire la necesitarea obţinerii unei hotărâri preliminare din partea CJUE, CCF a stabilit mai 
întâi dacă statele membre beneficiau de o marjă de discreţie pentru implementarea Deciziei-
cadru privind mandatul european de arestare. În sesizarea pentru pronunţarea unei hotărâri 
preliminare adresată CJUE, CCF a inclus propria interpretare a echilibrării principiul 
recunoaşterii reciproce a hotărârilor penale cu dreptul la o cale de atac eficientă, în încercarea 
strategică de a influenţa CJUE.  

În mod similar cauzei Melloni, CJUE utilizează în mod strategic art. 6 şi 5(4) din CEDO, 
precum şi jurisprudenţa CEDO, pentru a justifica propria interpretare a dreptului la o cale de 
atac eficientă (art. 47 şi 48 din Carta UE). CJUE a considerat că CEDO nu a stabilit obligaţia unui 
al doilea grad de jurisdicţie pentru examinarea legalității detenţiei,224 astfel în baza art. 51 Carta 
UE, un al doilea grad de jurisdicţie nu va fi necesar în temeiul art. 47 din Carta UE. 

                                                   
224 Cu toate acestea, trebuie menţionat că CJUE a omis o bună parte din jurisprudenţa CEDO privind interpretarea şi 
aplicarea art. 5(4) din CEDO, prin care Curtea a apreciat că, atunci când motivele care justifică privarea de libertate a unei 
persoane sunt susceptibile de a se modifica în timp, este necesar să existe posibilitatea de a se adresa unei instanţe care 
îndeplineşte cerinţele art 5 § 4 din Convenţie (Kafkaris v. Cyprus (nr. 2) (dec.)). 
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CJUE a manifestat respect pentru tradiţiile constituţionale naţionale, prin recunoaşterea 
posibilităţii statelor membre de a asigura un nivel mai ridicat de protecţie a dreptului la o 
cale de atac eficientă, atâta timp cât nu se aduce atingere aplicării Deciziei-cadru privind mandatul 
european de arestare. 

C. Soluție: Ca urmare a hotărârii preliminare a CJUE, CCF a folosit marja de apreciere lăsată de 
către CJUE pentru a asigura un al doilea nivel de jurisdicție, un apel, optând astfel pentru un nivel 
de protecţie mai înalt al dreptului la o cale de atac eficientă și declarând neconstituțională 
prevederea internă. 

D. Alternativă: Niciuna. 

iv. Obiectul şi obiectivele trimiterii preliminare 

 

Aceasta procedură are două obiective principale – asigurarea coerenței sistemului de drept UE și 
respectarea principiilor fundamentale de drept UE (prioritatea, efectul direct etc.). Din acest motiv, 
CJUE reformulează uneori întrebările adresate de către instanțele naționale, transformându-le în 
întrebări principiale relevante pentru toate statele membre.  

Un alt rezultat al procedurii trimiterilor preliminare constă în oferirea de instrumente (teste de 
necesitate şi proporţionalitate) adecvate unui domeniu specific care, odată aplicate de către instanțe la 
nivel naţional, vor permite interpretarea normei naţionale în conformitate cu legislaţia europeană.  

Ca o ultimă menţiune, să ne oprim puţin asupra întrebării pertinente privind rolul instanţelor 
naţionale în echilibrarea protecţiei judiciare cu autonomia procedurală naţională. În practică, acesta 
este aspectul care priveşte autoritatea ce revine instanţelor naţionale de a analiza dreptul UE din oficiu.  

De principiu, revine statelor membre să impună limite asupra competenței instanțelor naționale de 
a ridica din oficiu chestiuni de drept UE pe care părțile în litigiu nu le ridică. În general, în sistemele 
de drept, posibilitatea de a invoca norme de drept material revine părţilor. Cu toate acestea, 
jurisprudenţa CJUE oferă linii directoare cu privire la momentul şi modul în care instanţele naţionale 
pot, iar, în unele cazuri chiar trebuie să invoce aspecte referitoare la legislaţia europeană. În acest 
sens, regula a fost stabilită de hotărârea Van Schijndel.225 Astfel, instanţele naţionale trebuie să invoce 
aspecte referitoare la dreptul UE din oficiu numai în măsura în care legislaţia naţională le-o cere. În 
mod logic, atunci când legislaţia naţională permite sau impune obligaţia de a invoca aspecte privind 
legislaţia naţională din oficiu, aceasta se extinde la normele europene de drept material referitoare la 
aspectul respectiv, după cum se confirmă în hotărârea Kraaijeveld.226 Această regulă se justifică prin 
prisma dreptului civil unde părţile determină cadrul procesual, şi a fost confirmată în cauza van der 
Weerd unde CJUE a afirmat că instanța națională nu este obligată să invoce prevederi ale dreptului 
dacă părțile au avut posibilitatea reală de a invoca respectivele prevederi în cursul procedurilor.  

Regula prezentată mai sus, ca orice alte reguli, comportă importante excepții: 

1. Încă de la cauza Van Schijndel, CJUE a stabilit o excepție de drept material la această regulă: 
concret, instanțele naționale au obligația de a invoca dreptul european din oficiu atunci când 
interesul public o cere.  

2. Ca regulă generală, eficacitatea dreptului cere ca aspectele constituționale cele mai importante de 
drept european, în special cele referitoare la funcționarea pieței interne, să poată fi luate în 
considerare de către judecătorii naționali în orice etapă procesuală. Aceasta este concluzia care 
                                                   

225 Cauzele conexate C-430/93 și C-431/93 Jeroen van Schijndel, confirmată ulterior în cauzele conexate C-222/05 și C-
225/05 J. can der Weerd and others v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [2007] ECR I-4233, paragr. 19-
22. 
226 Cauza C-72/95 Aannemersbedriff PL Kraaijeveld BV v Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland [1996] ECR I-5403. 
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poate fi trasă din hotărârea Eco Swiss China Time227 care se referea la o problemă de dreptul 
concurenței, în contextul art. 101 TFUE. Dar, din moment ce dispozițiile privind concurența 
sunt fundamentale pentru dreptul UE și esențiale pentru existența pieței interne, ele devin o 
chestiune de politică publică. 

Trebuie menționat că, în ceea ce privește conceptul de „dispoziții fundamentale pentru legislația 
europeană”, acesta reprezintă o categorie deschisă, a cărei semnificație trebuie să fie determinată 
de la caz la caz, ținând seama în mod corespunzător de principiile generale ale dreptului european. 
În mod evident, acest lucru nu rezolvă problema referitoare la momentul în care aspectele legate 
de legislația europeană trebuie să fie invocate. Este mai mult o oportunitate pe care instanța o va 
lua în considerare la nevoie. 

3. În mod clar, CJUE a profitat de această posibilitate în momentul stabilirii modalității adecvate de 
punere în aplicare a Directivei privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii.228 Astfel, Curtea a stabilit mai întâi competența229 și mai târziu obligația230 
instanțelor naționale de a examina din oficiu dacă o anumită clauză a contractului este abuzivă. În 
cazul în care clauza este considerată abuzivă, aceasta este lipsită de efecte, indiferent dacă 
caraterul ei abuziv a fost sau nu invocat de una dintre părți în cursul procedurilor,231 cu excepția 
cazului în care consumatorul se opune.232 

În mod evident, există diferite motivații pentru inițierea dialogului cu CJUE, așa cum există multe 
aspecte de natură procedurală și de drept material care ar putea fi abordate atunci când se vorbește 
despre trimiterile preliminare. În secțiunile de mai jos ne vom concentra doar pe trei dintre acestea, 
pentru a oferi exemple care justifică marea varietate a acestor motivații și rezultatele pe care acestea le 
pot produce: competența instanțelor naționale de a trimite întrebări preliminare și limitele 
procedurale ale acesteia; obligația instanțelor naționale de a trimite întrebări preliminare; 
consecințele/rezultatele hotărârilor preliminare. 

Competența instanțelor naționale de a trimite întrebări preliminare și limitele procedurale 
ale acesteia 

Instanțelor naționale li se oferă oportunitatea de a se adresa CJUE ori de câte ori au îndoieli cu 
privire la chestiuni de drept european (art. 267 din TFUE). Prin urmare, judecătorii de la prima 
instanță și instanțele inferioare pot utiliza acest mecanism pentru a contesta jurisprudența instanțelor 
lor supreme și constituționale, căutând sprijinul CJUE. Odată ce interpretarea dreptului european este 
confirmată de CJUE, instanța națională are argumente puternice pentru neaplicarea normelor interne 
sau supunerea acestora la o interpretare conformă anume. Desigur, acest lucru nu înseamnă că decizia 
nu va fi anulată prin căile de atac sau că instanța constituțională nu va avea un punct de vedere diferit 
cu privire la același act normativ, dar astfel de decizii ar încălca probabil dreptul UE. 

În această secțiune vom examina două situații. Prima reflectă competența instanțelor naționale de 
a adresa întrebări preliminare, ceea ce le permite în final să preseze pentru obținerea unui răspuns clar 

                                                   
227 Cauza C-126/97, Eco Swiss China Time v. Benetton [1999] ECR I-3055. 
228 Cauzele conexate 240-244/98 Oceano Grupo Editorial SA v Rocio Muciano Quintero and Salvat Editores [2000] ECR I-
4941; C-473/00 Cofidis SA v Jean-Luis Fredout [2002] ECR I-1085; Cauza C 488/11, Dirk Frederik Asbeek Brusse, 
Katarina de Man Garabito v Jahani BV, Hotărârea din 30 mai 2013; Cauza C-397/11 Erika Jőrös v Aegon Magyarország 
Hitel Zrt, 30 May 2013. 
229 Cauzele conexate 240-244/98 Oceano, op. cit.  
230 Cauza C-168/05 Elisa Maria Mostaza Claro v Centro Movil Milenium SL [2006] ECR I-10421. Cauza C-243/08 Pannon 
GSM Zrt. v. Erzsebet Sustikne Gyofri [2009] ECR I-04713. 
231 C-488/11 Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito v Jahani BV, Hotărârea din 30 mai 2013. 
232 C-243/08 Pannon, op. cit. 
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și satisfăcător atât acasă, cât și în afară. În cea de-a doua situație, competența de a trimite întrebări 
preliminare este însoțită de competența de a trimite o chestiune de drept unei instanțe naționale 
supreme. În mod interesant, cele două nu se exclud reciproc, deoarece pot fi analizate aspecte diferite 
– de drept UE și de drept național – ale aceleiași probleme. 
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STUDIUL DE CAZ 5 – Griesmar și utilizarea ulterioară a opțiunii de a trimite cereri 
preliminare în domeniul principiului nediscriminării pe criterii de sex  

Tipul de interacțiune: verticală (instanțe naționale – CJUE), orizontală, națională 

Condiții preferențiale pentru sistemele de pensii pentru persoanele de sex feminin 
(nediscriminare) 

Cauza Griesmar, C-366/99, hotărârea din 29 noiembrie 2001 

Cauza C-173/13 Leone și Leone, hotărârea din 17 iulie2014 

 

 
 

In cauza Griesmar,233 Conseil d'État (Consiliul de Stat) din Franţa a înaintat o cerere preliminară 
privitoare la compatibilitatea cu dreptul UE a unei scheme de pensionare care se aplică funcţionarilor 
publici, care acorda un tratament preferenţial femeilor cu copii. Această măsură părea în contradicţie 
cu principiul egalităţii în privinţa plăţii între bărbaţi şi femei (actualul art. 157 TFUE). CJUE a 
considerat că beneficiile de acest fel constituie „remuneraţie” în funcţie de vechimea în muncă şi de 
salariu şi, de aceea, trebuie să respecte principiul egalităţii de remuneraţie. În plus, a observat că 
măsura nu urmărea să compenseze pentru dezavantajele ocupaţionale cauzate de maternitate, ci pe 
cele care rezultau din creşterea copiilor (care îi privesc în egală măsură pe salariaţii bărbaţi şi femei). 
De aceea, a declarat că măsura încalcă normele UE prin discriminare directă sau de jure. 

                                                   
233 Hotărârea din 29 noiembrie 2001, Griesmar, C-366/99, Rec., p. I-9383. 
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Legiuitorul francez a intervenit să modifice măsura discriminatorie şi, prin Legea 2003-775, a 
extins acordarea sporului şi bărbaţilor. Această schemă a fost contestată la nivel naţional pentru 
discriminare indirectă, pentru că s-a afirmat că – pentru a se bucura de astfel de beneficii – condiţiile 
necesare, de facto, afectau disproporţionat bărbaţii, păstrând discriminarea iniţială (adică, trebuia să 
fie vorba de o întrerupere a activităţii de cel puţin 2 luni pentru fiecare copil, ca să se ţină cont la 
acordarea sporului). Conseil d'État a decis în 2004 (D’Amato) că nu există nicio discriminare 
directă.234 Chiar dacă recunoştea că persoanele care vor beneficia de bonus vor fi mai mult femei, 
observa că durata întreruperii minime se baza pe criterii obiective, urmărind să se asigure că beneficiul 
avea să fie acordat numai acelora efectiv dezavantajaţi în carieră în urma învestirii de timp şi efort în 
creşterea unui copil.235 

Când un judecător de la o instanţă de drept comun a încercat să adreseze o întrebare preliminară 
pentru a verifica corectitudinea acestei decizii,236 Curtea Administrativă de Apel a casat decizia de 
trimitere preliminară CJUE şi a trimis cauza Tribunalului,237 pe baza hotărârii Conseil d'État, iar 
dezbaterile în faţa CJUE au fost întrerupte (C-572/10, Ordonanţa din 28 martie 2012). Curtea de Apel 
a admis că hotărârea din 2004 nu se bucura de autoritate de lucru judecat (res iudicata), dar a observat 
că soluţionase deja tocmai problema ridicată de instanța inferioară în întrebarea preliminară adresată 
CJUE (compatibilitatea dintre noua lege şi normele UE) şi – de aceea – se putea presupune corect că 
întrebarea preliminară nu mai avea niciun scop.238 În ciuda acestui fapt, au continuat să fie trimise 
cereri preliminare la CJUE și, în final, Curtea Administrativă de Apel din Lyon a decis să trimită ea o 
cerere preliminară către CJUE.239 

A. Conflictul: Interpretarea noțiunii de „remunerație” în contextul serviciului public și evaluarea 
schemei de pensii franceze pentru funcționarii publici, care inițial stabilea un tratament 
preferențial pentru încurajarea maternității, stabilind astfel o conduită direct discriminatorie; după 
modificare, legea favoriza indirect femeile în detrimentul bărbaților. Pe lângă conflictul de drept 
material referitor la stabilirea caracterului direct sau indirect al discriminării, respingerea 
trimiterilor preliminare de către instanțele superioare ierarhic a constituit de asemenea un conflict 
de interpretare judiciară în rândul instanțelor franceze. Conseil d'État, în cauza D’Amato, s-a bazat 
în motivarea deciziei sale pe hotărârea CJUE în Griesmar, asigurându-se astfel că interpretarea 
legii naţionale era conformă cu normele UE. Problemele ulterioare cauzei D’Amato nu pornesc de 
la ignorarea de către Conseil d'État a normelor UE, ci de la o interpretare diferită a acestora. 
Tocmai din cauza acestei diferenţe, instanţelor inferioare le-a fost atât de dificil să aducă 
chestiunea în faţa CJUE prin intermediul unei cereri preliminare, iar deciziile de trimitere au fost 
desființate de către instanțele superioare. 

                                                   
234 Franţa, Conseil d'État, Sub-secțiile reunite 1 și 6, 29 decembrie 2004, n. 265097, Hotărârea D’Amato. 
235 Din hotărâre: ‘le décret, qui fixe la durée d'interruption du service à deux mois au moins et se réfère aux poşitions 
statutaires permettant une telle interruption, repose sur des critères objectifs en rapport avec les buts du b) de l’article L. 12; 
qu’ainşi, alors même que ce dispoşitif bénéficierait en fait principalement aux fonctionnaires de sexe féminin, le décret n’a 
pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.’ 
236 Tribunalul Administrativ La Réunion 8 decembrie 2010 Amédée. 
237 Curtea administrativă de apel din Bordeaux, 29 decembrie 2011, n. 11BX00446. 
238 Din hotărâre: ‘[…] il résulte de l’instruction que le Conseil d'Etat a jugé […] que l’article 48 de la loi du 21 août 2003 et 
l'article 6 du décret du 26 décembre 2003 […] étaient compatibles avec le principe d’égalité des rémunérations entre 
travailleurs des deux sexes, posé par … l'article 157 du traité de l’Union européenne, l’article 6 de l’accord annexé au 
protocole 14 dudit traité et l’article 4 de la directive 79/7 (CEE) ; […] il s’ensuit que les questions renvoyées par le tribunal 
administratif de Saint-Denis de la Réunion à la Cour de Justice de l’Union européenne ne présentent pas de caractère utile à 
la solution du litige.’  
239 C-173/13, Leone și Leone, Hotărârea din 17 iulie 2014. 
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B. Tehnica de interacțiune judiciară: În primul set de cauze (tipul de discriminare Griesmar), 
Conseil d'État a trimis întrebări preliminare pentru a clarifica dacă sistemul de pensii intra în 
noțiunea de „remunerație” prevăzută de art. 157 TFUE, și în al doilea rând pentru a stabili dacă o 
schemă de pensii precum cea franceză era direct discriminatorie pe criteriul sexului. Ca urmare a 
hotărârii preliminare a CJUE, legea a fost modificată în 2003. Conseil d'État a aplicat tehnica 
interpretării conforme și a apreciat că noua lege era compatibilă cu liniile directoare trasate de 
CJUE, așa încât nu a mai considerat necesar să trimită alte întrebări preliminare. Aplicarea 
principiilor UE de către instanţele de drept comun poate fi îngreunată de jurisprudenţa naţională şi 
de restricţiile ierahice. De fapt, hotărârea Conseil d'État constituie un paravan în calea cooperării 
judiciare, de vreme ce nu permite CJUE să confirme sau să contrazică interpretarea pe care o dă 
discriminării indirecte. Încercarea de a evita Conseil d'État prin intermediul cererilor preliminare a 
eşuat.  

C. Alternative: Indiferent dacă Curtea de Apel apreciază în mod corect chestiunea preliminară ca 
fiind neîntemeiată, ar putea exista modalități pentru a obține opinia CJUE în această privință: 

� pot fi adresate alte cereri preliminare, care să sublinieze interpretarea pe care CJUE a 
dat-o discriminării indirecte şi cum poate să difere faţă de cea adoptată de Conseil d'État; 
este potrivit să ne amintim că CJUE a reafirmat (în Cartesio) că instanţele naţionale se 
bucură de o putere nestânjenită de a adresa o cerere preliminară, indiferent de sistemul 
naţional de control ierarhic al deciziilor, care îi permite unei instanţe superioare să caseze 
decizia prin care s-a dispus trimiterea preliminară şi să dispună trimiterea şi continuarea 
dezbaterilor principale,240 cum s-a întâmplat în cazul hotărârii Conseil d'État. În cele din 
urmă, exact aşa s-a întâmplat în cauza similară judecată la Lyon: după ce tribunalul 
administrativ le-a respins cererea,241 reclamanţii au contestat decizia la Curtea 
Administrativă de Apel, care a decis să trimită o întrebare preliminară la CJUE.242 

� poate fi pusă în aplicare obligaţia prevăzută de art. 267 alin. (3) TFUE, ceea ce ar 
activa în cazul Conseil d'État obligaţia de a trimite o cerere preliminară, pentru a evita 
să se ajungă la răspunderea statului în temeiul doctrinei Köbler243 şi, poate, la introducerea 
unei cereri la Strasbourg pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil (art. 6 CEDO). 

Altă alternativă în utilizarea tehnicii de interacțiune judiciară este înlăturarea de la aplicare a 
dispozițiilor naționale, consecința fiind aceea că judecătorul național poate cere anularea 
dispoziției naționale și să acorde despăgubiri pentru individ, fără a mai aștepta legiuitorul să 
modifice, schimbe, umple golurile identificate de către CJUE. În caz de limitare stabilită de 
procedura națională conform căreia prima instanță ar trebui să urmeze hotărârile instanțelor 
superioare, doctrina Cartesio, Melki și Simmenthal dau judecătorului național competența de a 
înlătura de la aplicare legislația națională contrară dreptului Uniunii, chiar dacă asta ar însemna să 
nu ia în considerare hotărârile instanțelor superioare.  

                                                   
240 A se vedea Hotărârea din 16 decembrie 2008, Cartesio, C-210/06, Rep., p I-9641, paragr. 98: „în prezenţa unor norme de 
drept intern referitoare la dreptul de apel împotriva unei decizii prin care se dispune o trimitere preliminară, caracterizate prin 
împrejurarea că întreaga acţiune principală rămâne pendinte la instanţa de trimitere, numai decizia de trimitere făcând 
obiectul unui apel limitat, articolul 234 al doilea paragraf CE trebuie interpretat în sensul că, competenţa conferită de această 
dispoziţie din tratat oricărei instanţe naţionale de a dispune o trimitere preliminară la Curte nu poate fi pusă în discuţie prin 
aplicarea unor asemenea norme care permit instanţei sesizate în apel să reformeze decizia prin care se dispune o trimitere 
preliminară la Curte, să desfiinţeze trimiterea şi să oblige instanţa care a pronunţat această decizie să reia procedura de drept 
intern ce fusese suspendată.” 
241 A se vedea Tribunalul administrativ din Lyon, decizia n. 0905603 din 17 iulie 2012. 
242 A se vedea Curtea Administrativă de Apel din Lyon, decizia nr. 12LY02596. Hotărârea nu s-a pronunţat încă, CJUE, C-
173/13, Leone şi Leone. 
243 Hotărârea din 30 septembrie 2003, Köbler, C-224/01, Rec., p. I-10239. 
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D. Rezultat: Rezultatul utilizării tehnicii trimiterii preliminare în cauza Griesmar a fost modificarea 
legislativă a măsurilor franceze care au fost concepute pentru a proteja femeile în calitatea lor de 
părinți, o capacitate pe care o au atât lucrătorii de sex masculin, cât și de sex feminin și, prin 
urmare, nu se poate găsi o justificare în legislaţia UE. A doua utilizare a trimiterii preliminare de 
data aceasta nu de către Conseil d'État, ci de o Curtea Administrativă de Apel, a fost eliberarea 
instanţelor de primă instanță și instanțelor de al doilea grad de interpretarea limitativă a procedurii 
naționale care permitea respingerea trimiterilor preliminare, în anumite circumstanțe, de către 
instanțele de apel în baza interpretării legislației UE stabilite de către curtea supremă naţională în 
acest caz. În cadrul procedurii referitoare la trimiterea preliminară de către Curtea de Apel din 
Lyon în cauza C-173/13 Leone și Leone, avocatul general Niila Jääskinen a formulat concluzii la 
27 februarie 2014 (precum și în cauza Amédée, înainte de a fi radiată în 2012). În mod interesant, 
concluziile oferă o imagine de ansamblu a poziției guvernului francez, care subliniază faptul că 
problema a fost de mai multe ori supusă judecăţii Conseil d'État, care nu a considerat necesar să 
sesizeze CJUE. În opinia guvernului francez, Curtea de Apel din Lyon este cea care trebuie să 
convingă în legătură cu necesitatea trimiterii preliminare (având în vedere jurisprudența Conseil 
d'État). CJUE, în hotărârea sa din 17 iulie 2014, a constatat că acest raționament este 
neconvingător. Aceasta a precizat că Curtea de Apel din Lyon a furnizat suficiente informații 
pentru a permite CJUE să ofere o interpretare legii UE care ar fi utilă instanţei de trimitere. CJUE 
a considerat că măsura franceză "dă naștere la discriminare indirectă în termeni de salarizare între 
lucrătorii de sex feminin și lucrătorii de sex masculin, spre deosebire de [art. 141 CE, art. curent. 
157 TFUE], înafară de cazul în care ar putea fi justificată de factori obiectivi și străini de orice 
discriminare pe motive de sex, cum ar fi un obiectivul legitim de politică socială, și este necesară 
pentru realizarea acestui obiectiv, ceea ce impune ca aceasta să reflecte cu adevărat o preocupare 
pentru a atinge acest obiectiv și să fie urmărit în mod coerent și sistematic."244 

Obligația instanțelor naționale de a trimite cereri preliminare 

În cele ce urmează vom analizamai întâi situația complexă în care clarificarea normei de drept UE 
implică mai multe instanțe naționale care recurg la CJUE ca ultim resort, în încercarea de a favoriza o 
anumită interpretare (prima ipoteză). În continuare, vom analiza situațiile clare în care o instanță 
națională are obligația de a trimite întrebări preliminare: atunci când apreciază că un act adoptat de 
instituțiile UE este invalid și nu intenționează să îl aplice – trimiterea preliminară este în acest din 
urmă caz singura cale pentru a obține o declarație de invaliditare a actului UE, deoarece instanțele 
naționale nu au această competență, potrivit hotărârii CJUE în Foto-Frost245 (ipoteza a doua); și 
atunci când este o instanță ale cărei hotărâri nu mai sunt supuse unei căi de atac, potrivit art. 267(3) 
TFUE (ipoteza a treia). 

Trimiterea preliminară și/sau solicitarea de clarificare a unei probleme de drept de către o 
instanță națională supremă 

Cauzele Radu și Melloni incluse în această secțiune sunt exemple ale utilizării tehnicii trimiterii 
preliminare în domeniul Mandatului European de Arest (MEA), în încercarea de a obține 
recunoașterea unui nivel mai ridicat de protecție a acestui drept fundamental decât cel prevăzut de 
actul UE.246 Prima cauză ilustrează modul în care competența de a trimite cereri preliminare poate fi 

                                                   
244 C-173/13 Leone și Leone, par. 98. 
245 C-314/85 Foto-Frost [1987] ECR 4199. 
246 Decizia-cadru a Consiliului 2009/299/JHA din 26 februarie 2009 modificând Deciziile-cadru 2002/584/JHA, 
2005/214/JHA, 2006/783/JHA, 2008/909/JHA şi 2008/947/JHA, astfel consolidând drepturile procedurale ale persoanelor şi 
încurajând aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul deciziilor luate în absența persoanei în cauză la proces OJ L 
81, 27.3.2009, p. 24–36. 
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folosită pentru a implica cât mai multe instanțe posibile pentru rezolvarea problemei respective. În 
cauza Radu, curtea de apel caută să obțină clarificarea regulilor referitoare la MEA atât acasă, în fața 
Curții Constituționale, cât și în afară, în fața CJUE. 

Curtea Constituțională spaniolă a trimis pentru prima oară o cerere preliminară în cauza prezentată 
în continuare. Deși nu face vorbire despre obligația sa de a trimite o cerere preliminară ca instanță de 
ultim grad, trebuie observat că în acest caz se califica drept o astfel de instanță. 

Se poate porni de la ideea că instanțele naționale și CJUE s-au angajat în interacțiunea judiciară în 
scopul de a determina standardul de protecție al dreptului la un proces echitabil în domeniul specific al 
MEA.  
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STUDIUL DE CAZ 6: Radu și Melloni – Utilizarea și rezultatele trimiterii preliminare în 
domeniul dreptului la un proces echitabil 

Tipul de interacțiune: verticală directă și indirectă (instanțele din România - CJUE); Cauza C-
396/11, Radu, hotărârea din 29 ianuarie 2013  

Tipul de interacțiune: verticală directă și indirectă (Curtea Constituțională din Spania – 
CJUE); Cauza C-396/11, Melloni, hotărârea din 29 ianuarie 2013 

Radu 
 
Procesul a început în fața Curții de Apel Constanța, căreia i s-a solicitat să admită executarea a 4 

MEA emise de autoritățile germane împotriva lui Radu Ciprian Vasile. Dl. Radu nu a consimțit la 
predarea sa și, pentru a evita executarea mandatelor, a folosit două instrumente. 

Mai întâi, a invocat excepția de neconstituționalitate a prevederilor legislației naționale pentru 
implementarea Deciziei-cadru privind mandatele europene de arestare. El a susținut că aceste 
prevederi încalcă art. 23 (5) din Constituție (arestarea preventivă în cursul urmăririi penale) și art. 24 
(1) (dreptul la un proces echitabil), precum și art. 6 (3) din CEDO cu privire la drepturile persoanelor 
acuzate. Motivul, a susținut el, a fost că judecătorul român este extrem de limitat în executarea 
mandatului european de arestare, deoarece poate analiza doar forma nu și conținutul mandatului. 
Curtea de Apel Constanța a sesizat Curtea Constituțională și a suspendat procesul până la soluționarea 
problemei de constituționalitate a acestor dispoziții. 

Curtea Constituțională247 a respins excepția de neconstituționalitate, afirmând că aprecierea 
referitoare la corectitudinea deciziei judecătorești a unui stat membru este de competența statului 
emitent. O decizie contrară ar încălca principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor penale. Arestarea 
provizorie ca urmare a emiterii unui mandat european de arestare îndeplinește cerințele dreptului la un 
proces echitabil, având în vedere că partea poate invoca unul din motivele de refuzare a executării 
mandatului european de arestare. Cauza a revenit pe rolul Curții de Apel. 

În al doilea rând, domnul Radu a solicitat Curții de Apel Constanța să sesizeze CJUE cu privire la 
competența instanțelor naționale de a decide dacă un mandat european de arestare a fost emis în 
conformitate cu drepturile fundamentale și, în caz contrar, să refuze executarea, chiar dacă un astfel de 
motiv de refuz nu este prevăzut nici în Decizia-cadru 2002/584 și nici în legislația națională de punere 
în aplicare a Deciziei-cadru. Curtea de Apel Constanța a admis cererea și a trimis șase întrebări, care 
au ridicat trei probleme principale: în primul rând, dacă Carta și CEDO fac parte din legislația primară 
a UE; în al doilea rând, care este legătura dintre art. 47 din Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale și art. 6 din Cartă, pe de o parte, și dispozițiile Deciziei-cadru 
privind MEA, pe de altă parte; și în al treilea rând, dacă autoritatea judiciară de executare poate refuza 
executarea mandatului european de arestare în cazul încălcării drepturilor fundamentale. 

CJUE a apreciat că, în sistemul UE, Carta nu permite refuzarea executării mandatului european de 
arestare pe motiv că persoana nu a fost audiată de către autoritatea emitentă. În urma hotărârii 
preliminare a CJUE din ianuarie 2013, instanța de trimitere, Curtea de Apel din România, a respins 
totuși cererea de predare. Pentru unul dintre mandate, Curtea de Apel a motivat refuzul său în temeiul 
principiului ne bis in idem. Pentru celelalte trei mandate, Curtea de Apel a argumentat refuzul său pe 
două aspecte principale: în primul rând, a considerat că punerea în aplicare a Deciziei-cadru privind 
MEA este supusă limitelor stabilite de art. 6 din TUE și de Carta drepturilor fundamentale. Acest 
lucru presupune ca autoritatea judiciară a statului solicitat să efectueze analiza proprie a drepturilor 
fundamentale. Aceasta poate, în mod excepțional, să refuze predarea persoanei în alte cazuri decât 

                                                   
247 Decizia Curții Constituționale nr.1290 din 14.10.2010. 
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cele prevăzute în mod exhaustiv în Decizie și în legislația națională de transpunere a Deciziei. 
Respectarea drepturilor fundamentale a fost considerată de către Curtea de Apel o astfel de situație 
excepțională. 

În al doilea rând, instanța a arătat că, în cazul în care aceste mandate ar fi executate, aceasta ar 
constitui o ingerință disproporționată în dreptul dl. Radu la libertate și la viața privată și de familie, 
deoarece solicitarea autorităților judiciare germane a fost făcută după o perioadă de 12 ani de la data 
comiterii presupusei infracțiuni, iar necesitatea de a preda persoana nu a fost clară. În plus, s-a 
menționat că persoana solicitată este deja deținută într-o închisoare din România, iar continuarea 
executării sancțiunii penale în același loc ar ajuta la menținerea relațiilor de familie. Prin urmare, 
obiectivul de a preveni eludarea răspunderii penale ar fi atins într-o măsură mai mare printr-un proces 
în fața instanțelor din România. 

Decizia pronunțată de Curtea de Apel Constanța a fost atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție 
(ÎCCJ), care a admis recursul declarat de procuror și a anulat în parte hotărârea penală atacată, 
dispunând executarea MEA emise de autoritățile germane și predarea dlui Radu. ÎCCJ a condiționat 
predarea domnului Radu: în cazul în care autoritățile judiciare germane îl condamnă la închisoare, el 
va fi transferat în România pentru executarea pedepsei. Aceasta este o decizie definitivă în temeiul 
dreptului procesual penal român. 

 
Melloni 
 
Într-o situație de fapt similară, Curtea de Apel din Bologna (Italia) a emis un mandat european de 

arestare pentru predarea dlui Melloni, un cetățean italian, condamnat în lipsă la zece ani de închisoare 
pentru infracțiunea de bancrută frauduloasă, care a fost reprezentat de doi avocați aleși.248 Înalta Curte 
Națională din Spania (Audiencia Nacional) a decis executarea mandatului european de arestare 
considerând că, deși hotărârea de condamnare la închisoare a fost pronunțată în lipsă, domnul Melloni 
a avut informații despre proces și a decis în mod voluntar să nu se prezinte. Dl. Melloni a depus o 
plângere individuală (recurso de amparo) la Curtea Constituțională, susținând încălcarea de către 
Înalta Curte Națională a dreptului la un proces echitabil cu garanții depline (art. 24.2 din Constituție) 
deoarece aceasta din urmă nu a solicitat ca Italia să ofere garanții că persoana condamnată are 
posibilitatea de a solicita o rejudecare a cauzei și de a fi prezentă la judecată. Curtea Constituțională a 
decis să suspende judecarea cauzei și să formuleze o cerere preliminară la CJUE.249 

Sesizarea includea trei întrebări despre: 1) interpretarea art. 4a(1) din Decizia-cadru privind MEA; 
2) validitatea aceleiași prevederi în lumina art. 47 și 48(2) din Cartă (dreptul la un proces echitabil și 
dreptul la apărare în procesul penal); și 3) interpretarea art. 53 din Cartă (drepturi constituționale cu un 
nivel mai ridicat de protecție). 

Drept răspuns la cererea preliminară, CJUE a concluzionat după cum urmează: 
                                                   

248 Un alt scenariu de dialog poate fi urmărit în Italia cu privire la aceeași problemă: CEDO, în Somogy vs Italia (08 mai 
2004), a decis împotriva Italiei pentru o încălcare a art 6, deoarece sistemul a fost prea formalist, presupunând că nu au avut 
loc investigații concrete pentru a verifica afirmațiile susținute de către inculpat (fără informații reale despre procedură). În 
mod similar, în Sejdovic vs Italia (10 noiembrie 2004, Marea Cameră, Hotărârea din 31 martie 2006), CEDO a exclus 
necesitatea unui nou proces în caz de sustragere voluntară din mâna justiției, atunci când s-a efectuat citarea reală, oficială, 
chiar și în cazul evadării voluntare. Italia a adaptat cadrul său legal în urma hotărârilor CEDO, modificând procedura de 
judecată in absentia prin Decretul nr. 17/2005, transformat cu modificări în Legea 60/2005, încercând, în același timp, să 
armonizeze legislația internă cu Decizia-cadru privind mandatul european de arestare. Cu toate acestea, mai târziu, Curtea 
Constituțională a declarat neconstituțional art. 175.2 din Codul de procedură penală italian (care prevedea că, în cazul unei 
decizii in absentia, la cerere, inculpatului i se acordă un nou termen pentru atacarea deciziei, cu excepția cazului în care a 
avut cunoștință despre procedură și a decis în mod voluntar să nu se prezinte sau să nu folosească o cale de atac), deoarece nu 
permitea acordarea unui nou termen pentru atacarea deciziei, acesta fiind un caz de interpretare uniformă a standardelor 
CEDO și a principiilor constituționale. A se vedea Curtea Constituțională din Italia, Decizia din 04 decembrie 2009, p. 317.                   
249 A se vedea ATC 86/2011 din 9 iunie 2011. 
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1) În conformitate cu Decizia-cadru privind MEA, statul de executare nu poate condiționa 
executarea mandatului european de arestare de posibilitatea de a solicita rejudecarea cauzei.  

2) Art. 4a(1) din Decizia-cadru este compatibilă cu art. 47 și 48(2) din Cartă.  
3) Art. 53 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene nu modifică aceste constatări.  
Aceasta a fost prima dată când CJUE s-a confruntat cu interpretarea art. 53 din Cartă. CJUE a 

statuat că: „[...] Art. 53 al Cartei confirmă faptul că, în cazul în care un act legislativ european necesită 
măsuri de implementare la nivel național, autoritățile și instanțele naționale au libertatea de a aplica 
standardele naționale de protecție a drepturilor fundamentale, cu condiția ca nivelul de protecție 
prevăzut de Cartă, așa cum acestea sunt interpretate de Curte, precum și prioritatea, unitatea și 
eficiența dreptului UE să nu fie compromise prin aceste standarde” (paragr. 60). 

Soluția Curții Constituționale din Spania în această cauză a fost pronunțată la 13 februarie 2014. 
Curtea a decis să revizuiască interpretarea anterioară a dreptului la un proces echitabil și a urmat 
interpretarea dată de CJUE în cauza Melloni. Ca urmare, nivelul de protecție constituțională a fost 
redus. În același timp, în obiter dicta, Curtea Constituțională a apelat la doctrina sa controlimiti. 

A. Conflictul: Găsirea echilibrului între condițiile de executare a unui MEA și dreptul la un proces 
echitabil, astfel cum este consacrat de prevederile constituționale naționale. 

B. Tehnici de interacțiune judiciară: Ambele instanțe au folosit tehnica trimiterii preliminare, 
cuplată cu interpretarea conformă cu hotărârea CJUE. În timp ce în Radu problema este 
abordată într-un mod mai abstract, reclamând o pronunţare decisivă din partea CJUE cu privire la 
poziția și importanța drepturilor fundamentale vizavi de punerea în aplicare a mandatului 
european de arestare, în Melloni CJUE este sesizată pentru a stabili dacă instanța naţională poate 
aplica un nivel mai ridicat de protecție a dreptului la un proces echitabil decât cel garantat de 
legislația europeană. În acest ultim caz, trimiterea preliminară este folosită drept modalitate de 
rezolvare a unui conflict posibil de lungă durată între instanțele spaniole și sistemele judiciare ale 
altor state membre, având în vedere nivelul neobișnuit de mare de protecție acordat în Spania în 
procesele in absentia și dreptului la apărare.  

Doctrina spaniolă referitoare la „încălcare indirectă” este interesantă, deoarece arată modul în care 
legile unui stat sunt interpretate drept încălcări ale legilor altui stat; astfel, avem un exemplu care 
arată necesitatea inerentă de dialog sau, cel puțin, de interacțiune în domeniul dreptului la 
un proces echitabil. Acest lucru poate indica chiar un element de interacțiune orizontală în 
toate cazurile similare: este necesar să se analizeze legislația, dar şi practica instanțelor de 
judecată într-un alt stat membru, pentru a vedea dacă o rejudecare a procesului (sau ceea ce 
dreptul poate garanta în sistemul intern al statului de executare) este posibilă. 

CJUE oferă răspunsurile pentru cele două instanțe de trimitere, folosind ea însăşi tehnici 
suplimentare: în Radu se aplică proporționalitatea pentru a găsi un echilibru între dreptul 
fundamental la un proces echitabil și principiul recunoașterii reciproce. Principiul eficienței, în 
conexiune cu proporționalitatea, a contribuit, de asemenea, la restabilirea recunoașterii reciproce 
prin modificarea unui standard diferit care era predominant în Spania în ceea ce priveşte procesele 
in absentia. 

În Melloni, CJUE aplică interpretarea conformă cu standardul CEDO (drept răspuns la 
raționamentul din Wilson Adran John), pornind de la utilizarea strategică a acestui standard de 
către o instanță națională care apăra soluții interne. 

În mod interesant, în timp ce Curtea Supremă din Spania respectă în cele mai mici detalii 
hotărârea CJUE în cauza Melloni (chiar dacă abordează o preferință adânc înrădăcinată a 
sistemului juridic spaniol, deși problematică pentru alte state membre), în cauza Radu, instanța de 
trimitere, nemulțumită, trece dincolo de ceea ce a decis CJUE. Consideră că încălcarea drepturilor 
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fundamentale, ca atare, constituie motiv de refuz, chiar și atunci când rezultă clar din hotărârea 
CJUE că termenii Deciziei-cadru privind mandatul european de arestare, în special art. 3, 4 și 4a, 
constituie singurul punct de referință. Este nevoie de Înalta Curte de Casație și Justiție din 
România pentru a se restabili ordinea conform hotărârii CJUE. Interpretarea dată de această 
instanţă, în conformitate cu drepturile fundamentale europene, conduce la o tehnică între 
excludere și interpretare conformă, având în vedere că natura exhaustivă a motivelor de refuz 
este ignorată. 

C. În ciuda faptului că ambele instanțe au folosit aceleași tehnici de interacțiune judiciară, rezultatele 
la care au ajuns au fost diferite din cauza interpretărilor diferite pe care le-au dat cerințelor 
stabilite de CJUE în hotărârile preliminare. Folosirea tehnicii trimiterii preliminare de către Curtea 
Constituțională spaniolă și respectarea îndeaproape a hotărârii CJUE în Melloni au asigurat 
îndeplinirea obiectivului coerenței practicii naționale cu Decizia-cadru, o obligație de care 
instanțele naționale sunt ținute în mod direct; totuși, obiectivul creșterii protecției drepturilor 
fundamentale nu a putut fi realizat în același timp. Pe de altă parte, în cauza Radu, instanța română 
de trimitere a ales să dea prioritate obiectivului creșterii protecției drepturilor fundamentale, în 
detrimentul coerenței, și a respins predarea persoanei căutate pe baza unor motive legate de 
respectarea drepturilor fundamentale neprevăzute de Decizia-cadru: principiul ne bis in idem și 
interferența disproporționată cu dreptul persoanei la libertate și cu dreptul la viața privată și de 
familie.250 

D. Alternative: Folosirea trimiterii preliminare în ambele cauze a reprezentat o alegere bună a 
instanțelor naționale pentru realizarea obiectivului de a încerca să influențeze modul în care CJUE 
va interpreta dreptul UE astfel încât să păstreze cele mai înalte standarde naționale de protecție a 
drepturilor fundamentale și de a informa Curtea cu privire la problemele existente la nivel național 
cu privire la punerea în aplicare a MEA. În Radu, trebuie observat că Înalta Curte de Justiție și 
Casație nu a favorizat interpretarea dată de instanța de trimitere și a optat pentru o interpretare și 
aplicare strictă a hotărârii CJUE. 

Obiectul trimiterii se referă la problema validităţii unui act adoptat de instituțiile UE 

Instanțele naționale sunt libere să trimită cereri preliminare ori de câte ori interpretează și aplică 
dreptul UE. Mai mult decât atât, existența unei norme naționale de procedură251 nu poate pune în 
discuție aprecierea largă de care se bucură instanțele naționale în a decide dacă să sesizeze sau nu 
Curtea de Justiție pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare atunci când au îndoieli cu privire la 
interpretarea dreptului Uniunii Europene.252 Este important de menţionat că regulile procedurale 
interne și sistemele ierarhice nu pot împiedica sau obstrucţiona competența instanțelor naționale de a 

                                                   
250 Se pare că instanța de trimitere a fost de acord cu interpretarea dată de Comisia Europeană în Raportul său din 2011 cu 
privire la interpretarea Deciziei-cadru privind MEA și cu concluziile AG Sharpston în Cauza C-396/11 Radu. „[…] una 
dintre criticile la adresa modului de implementare a Deciziei-cadru de către statele membre este că încrederea în aplicarea ei 
a fost subminată de emiterea sistematică de mandate europene de arestare pentru predarea unor persoane cu privire la 
infracțiuni minore, care nu sunt suficient de grave așa încât să justifice măsurile și cooperarea pe care executarea unui 
asemenea mandat le presupun. Comisia a observat că există un efect disproporționat asupra libertății persoanelor căutate 
atunci când mandatele europene de arestare sunt emise în cauze în care în mod normal nu este adecvată luarea măsurii 
arestării preventive.” (paragr. 60). 
251 Până în prezent, CJUE a considerat următoarele reguli procedurale naționale ce limitează puterea instanțelor naționale de 
a sesiza CJUE cu privire la întrebările preliminare ca neconforme cu art. 267 TFUE: hotărârea obligatorie a Curții 
Constituționale, interdicția de a invoca noi temeiuri legale din oficiu de către judecătorul de la instanţa supremă, chiar și 
atunci când se referă la o încălcare a dreptului european, anularea deciziei de sesizare de către o instanță superioară. Cauza 
C-210/06 Cartesio [2008] ECR I-9641; Cauza C-173/09 Elchinov [2010] ECR I-8889; C-416/10 Križan ș.a., Hotărârea din 
15.01.2013. 
252 Elchinov, paragr. 25 şi Cauza C-396/09 Interedil [2011] ECR I-0000, paragr. 35. 
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utiliza procedura de sesizare a Curții pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare.253 Instanțele 
naționale trebuie să poată trimite oricând întrebări preliminare Curții de Justiție, în ciuda hotărârilor 
instanțelor superioare sau ale Curţii Constituționale care ar interzice sesizarea. 

În schimb, atunci când instanțele naționale nu doresc să aplice dreptul UE, trimiterea preliminară 
trebuie să constituie singura opțiune. Această limitare este o consecință logică a regulii conform căreia 
CJUE este singura care poate constata invaliditatea și ilegalitatea normelor europene.254 

Deciziile instanței nu sunt supuse unei căi de atac în dreptul intern (art. 267(3) TFUE) 

Este important de reţinut că excepţia de neconstitutionalitate nu se califică drept cale de atac în 
sensul art. 267(3) TFUE atâta timp cât este limitată la examinarea unei potenţiale încălcări a 
drepturilor și libertăților garantate de Constituția națională sau printr-un acord internațional.255 

Neîndeplinirea de către o instanță care judecă în ultim grad a obligației de a sesiza CJUE poate 
atrage răspunderea statului membru ca urmare a hotărârii Köbler a CJUE256 şi, mai recent, a hotărârii 
în cauza Traghetti del Mediterraneo.257 Normele generale care reglementează răspunderea statului ca 
urmare a deciziei unei instanțe a cărei hotărâri sunt definitve au fost elaborate în hotărârea Brasserie 
du Pêcheur/Factortame și se întemeiază pe principiul de drept internațional potrivit căruia statul şi 
autorităţile publice sunt percepute ca o singură entitate. Aceste condiţii pentru angajarea răspunderii 
statului pentru încălcări ale dreptului UE se aplică şi în situaţiile în care o instanţă de ultim grad de 
jurisdicţie este cea care încalcă prevederile UE (Hotărârea Köbler):258 

1. Norma europeană încălcată trebuie să fie considerată ca acordând drepturi particularilor; 

2. Încălcarea acestei norme trebuie să fie suficient de gravă (testul elaborat de CJUE se referă la 
statul membru care a desconsiderat în mod vădit şi grav limitele sale de apreciere); 

3. Trebuie să existe o legătură de cauzalitate directă între încălcare şi prejudiciul suferit.  

În cauza Köbler, CJUE a avut în vedere aceste condiții într-un context specific în care prejudiciul 
a fost cauzat ca urmare a unei încălcări imputabile unei decizii a unei instanțe de ultim grad de 
jurisdicţie. Extinderea principiilor Factortame a fost necesară din perspectiva cerinţelor de asigurare a 
eficacităţii dreptului UE şi de protejare a drepturilor, care ar fi avut de suferit în cazul în care 
particularii nu ar obţine despăgubiri pentru prejudiciul cauzat de o decizie a unei instanțe care judecă 
în ultim grad de jurisdicţie. Cu toate acestea, CJUE a stabilit anumite condiții specifice aplicabile în 
acest caz de răspundere a statului pentru încălcări ale dreptului UE comise de instanţe ale căror 
hotărâri sunt definitive:  

1. Având în vedere că o cerință referitoare la condiția „suficient de gravă” ar fi foarte dificil de 
dovedit în aceste condiții, s-a stabilit că răspunderea ar putea fi atrasă numai în cazul în care 
instanța de judecată „a încălcat în mod vădit legea aplicabilă”; 

2. În plus, este important dacă o instanță care judecă în ultim grad și-a respectat obligația de a sesiza 
CJUE cu o cerere preliminară, în conformitate cu art. 267 (3) TFUE. Deoarece limitele obligației 
depind de claritatea normei europene respective (a se vedea CILFIT), nerespectarea obligației de a 
trimite întrebări preliminare CJUE nu atrage răspunderea, dacă nu a avut loc o încălcare gravă a 
conduitei corespunzătoare unei instanțe. 

                                                   
253 Problemele și aspectele de drept constituțional național nu ar trebui să interfereze cu protejarea dreptului UE, a se vedea 
Cauza C-348/89, Mecanarte. 
254 CJUE, Cauza C-314/85 Foto-Frost [1987] E.C.R. 4199, paragr. 17. 
255 Križan ș.a., paragr. 72.  
256 Cauza 244/01, Köbler v Austria, [2004] ECR 1-10239. 
257 C-173/03, Hotărârea din 13.06.2006, Traghetti del Mediterraneo [2006] ECR I-5177. 
258 Cauzele conexate C-46/93 and C-48/93, Brasserie du Pêcheur and Factortame [1996] ECR I-1029. 
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Neadresarea unei întrebări preliminare CJUE de către o instanţă de ultim grad de jurisdicţie poate 
duce, de asemenea, la o constatare de încălcare a art. 6 CEDO de către CEDO. Într-o hotărâre recentă, 
CEDO a stabilit că instanța supremă a Italiei a încălcat art. 6 (1) din CEDO din cauza lipsei motivării 
refuzului de a adresa o trimitere preliminară CJUE, la cererea părților.259 

În alte cazuri, un refuz de a trimite întrebări preliminare cu privire la validitatea unui act al 
legislației UE (sau un act intern de punere în aplicare legislația UE) ar putea fi de natură să răstoarne 
prezumția de protecție echivalentă pe care CEDO o acordă de obicei sistemul juridic al UE în 
ansamblu. Cu alte cuvinte, în cazul în care refuzul de a ridica o întrebare preliminară are ca efect 
împiedicarea CJUE de a revizui compatibilitatea dintre un act de legislația UE și drepturilor 
fundamentale, CEDO ar putea suspenda recunoașterea deferenței către UE și să își mențină 
competența de a revizui actul în baza Convenției.  

Prin urmare, neîndeplinirea obligației de a adresa întrebări preliminare CJUE sau de a motiva un 
refuz de trimitere în temeiul art. 267 (3) din TFUE de către o instanță de ultim grad jurisdicțional ar 
putea angaja răspunderea statului și obligația de a acorda despăgubiri în temeiul dreptului UE (a se 
vedea mai sus), de asemenea ar putea conduce la răspunderea statului pentru încălcarea drepturilor 
prevăzute de CEDO.  

Acesta a fost tocmai problema constată în cazul Michaud de către CEDO. Curtea de la Strasbourg 
a ridicat prezumția de recunoaștere a unei protecții echivalente acordate de UE stabilita in cauza 
Bosphorus260, ca urmare a refuzului Conseil d'État de a adresa o întrebare preliminară CJUE cu privire 
la compatibilitatea unei directive (și legislația de punere în aplicare) cu Carta. În afară de problema 
răspunderii statului pentru încălcarea legislației UE, acest refuz a determinat acceptarea de către 
CEDO a competenței sale de a revizui compatibilitatea măsurilor contestate cu standardul relevant al 
Convenției. 

În lumina Studiului de Caz 7 (comentariul cazului Satamedia este disponibil doar în Manualul în 
versiunea în limba engleză), trebuie să se țină cont de faptul că alegerea Curții Supreme de a ridica o 
întrebare preliminară este dictată de o serie de aspecte: necesitatea de a solicita clarificări cu privire la 
interpretarea și validitatea legislației UE, dar, de asemenea, riscul de a suporta răspunderea statului și 
încălcarea art. 6 CEDO pentru nerespectarea art. 267 (3) din TFUE. 

Excepția de la obligația de a trimite o cerere preliminară 

O instanță supremă este exonerată de obligația privind formularea unei cereri preliminare dacă 
sunt întrunite cerințele prevăzute în CILFIT Srl v Ministerul Sănătății (Cauza 283/81) [1982] ECR 
3415 și reluate în Junk v Kühnel (Cauza C-188/03) [2005] ECR I-885: 

„În cele din urmă, aplicarea corectă a dreptului comunitar poate fi atât de evidentă încât să nu lase 
loc de îndoială rezonabilă cu privire la modul în care problema ridicată trebuie soluţionată. Înainte de 
a se ajunge la concluzia că ne găsim în această situaţie, instanța națională trebuie să fie convinsă că 
problema este la fel de evidentă pentru instanțele celorlaltor state membre, precum şi pentru Curtea de 
Justiție. Numai în cazul în care aceste condiții sunt îndeplinite, instanța națională se poate abţine de la 
sesizarea Curţii de Justiţie și îşi poate asuma responsabilitatea soluţionării cauzei. 

Cu toate acestea, existenţa acestei posibilităţi trebuie să fie evaluată în baza trăsăturilor 
caracteristice ale dreptului european şi a dificultăţilor specifice pe care le ridică interpretarea acestuia.  

                                                   
259 Dhahbi v. Italiei, Cerere nr. 17120/09, Hotărârea din 8.04.2014. 
260 CEDO, Bosphorus v. Ireland, op. cit., paragr. 155 
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Pentru început, trebuie să avem în vedere că legislația comunitară este redactată în mai multe 
limbi, toate aceste diferite versiuni lingvistice sunt autentice. O interpretare a unei dispoziții de drept 
comunitar presupune, așadar, o comparație a diferitelor versiuni lingvistice.” 

Pe scurt, în cazul în care există o îndoială rezonabilă cu privire la aplicarea corectă a unei 
prevederi de drept UE și există posibilitatea ca alte instanțe naționale să nu considere o anumită 
interpretare ca fiind evidentă, atunci este necesară formularea unei cereri pentru pronunțarea unei 
hotărâri preliminare de către CJUE. Măsura în care o anumită interpretare lasă loc de îndoială 
rezonabilă cu privire la aplicarea corectă a unei prevederi UE trebuie să fie apreciată având în vedere 
nu numai toate trăsăturile si principiile caracteristice relevante ale dreptului european ci, de asemenea, 
diferitele versiuni lingvistice în care a fost adoptată prevederea respectivă, întrucât toate au aceeași 
forță legală. 

Consecințele/rezultatele folosirii procedurii întrebărilor preliminare 

Odată ce o instanță națională a decis să sesizeze CJUE cu privire la pronunțarea unei hotărâri 
preliminare, iar CJUE a pronunțat hotărârea, instanța națională este ținută, în cauza cu privire la care a 
adresat întrebări preliminare, de interpretarea prevederilor în cauză, conform celor hotărâte de CJUE. 
Principiile unității și eficacității dreptului UE solicită instanțelor naționale să urmeze interpretarea dată 
de CJUE în detrimentul altor hotărâri pronunțate de instanțele naționale, chiar dacă acestea aparțin 
instanțelor superioare sau Curții Constituționale, în cazul în care interpretarea acestora din urmă ar 
conduce la neconcordanțe în interpretarea sau aplicarea dreptului UE.261 

Trimiterea preliminară este relevantă pentru soluționarea cauzei în cadrul căreia se realizează, 
precum și a altor litigii conexe; instanța poate, prin urmare, să suspende judecata până la soluționarea 
unei cauze de către CJUE/CEDO, chiar și într-o altă cauză, tratând probleme similare.262 Cu alte 
cuvinte, hotărârile pronunțate de CJUE cu privire la interpretarea și validitatea dreptului european au 
efect erga omnes datorită caracterului declarativ al interpretării și obligației de a asigura aplicarea 
uniformă a dreptului UE. Aceste hotărâri se aplică de la data intrării în vigoare a dispoziției 
interpretate de Curte (efectul ex tunc al hotărârilor judecătorești).263 

Există o recunoaștere destul de largă a faptului că CJUE are ultimul cuvânt de spus în ceea ce 
privește interpretarea aspectelor legate de dreptul UE. Cu toate acestea, dacă privim clasificarea 
soluțiilor oferite de CJUE, putem vedea că există două situații care pot fi întâlnite: 

1. CJUE oferă un răspuns tranșant la chestiunea preliminară, astfel încât poate fi aplicat direct de 
către instanța națională, așa cum s-a întâmplat în cauza Melloni. După cum am putut vedea în 
Radu (a se vedea Studiul de Caz 6), este și responsabilitatea instanței să se asigure că 
instanțele inferioare, ca instanțe de trimitere, urmează ceea ce a fost decis de CJUE și nu 
aplică norma națională conflictuală. Din punct de vedere al eficacității dreptului UE, putem 
afirma că aceasta este sarcina suplimentară ce revine instanțelor supreme, în special în cauzele 

                                                   
261 Elchinov, paragr. 30, Križan ș.a., paragr.69 și 70. 
262 Curtea de Apel București, Cauza nr. 4836/2/2008, SC Agrana Romania SA v Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA), ord. din 3 decembrie 2008; Conseil d”Etat din Franța a suspendat judecata în așteptarea pronunțării 
hotărârii preliminare de către CJUE într-o cauză în care a fost sesizată de către Înalta Curte de Justiție (High Court of Justice) 
din Regatul Unit (Cauza C-453/03 ABNA); 
263 CJUE a stabilit o limitare în timp a efectului ex tunc pentru hotărârile sale cu privire la interpretarea dreptului european în 
împrejurări specifice: (1) în cazul în care a existat un risc de consecințe economice grave, cauzate mai ales de numărul mare 
de raporturi juridice încheiate cu bună-credință pe baza regulii considerate în mod legitim în vigoare; (2) în cazul în care 
persoanele fizice și autoritățile naționale au fost induse să adopte practici care nu sunt conforme cu legislația europeană, la 
care comportamentul altor state membre sau Comisia poate chiar au contribuit. A se vedea K. Lenaerts, I. Maselis, K. 
Gutman, EU Procedural Law, Oxford University Press, (2014), p. 247; Cauzele conexate C-338/11 to C-347/11 Santander 
Asset management SGIIC, nyr. 
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controversate, cum e cazul mandatului european de arestare (a se vedea Studiul de Caz 6) și, 
în general, aspectele privind drepturile fundamentale europene. 

Cauzele privind mandatul european de arest arată că diferitele standarde de protecție a 
drepturilor fundamentale existente pe teritoriul statelor membre pun presiune asupra 
principiilor dreptului european de încredere și recunoaștere reciprocă a deciziilor judiciare în 
materie penală, care constituie „piatra de temelie” a cooperării judiciare.264 “Sistemul 
mandatului european de arestare, instituit prin Decizia-cadru, se întemeiază pe un „grad 
ridicat de încredere [în sistemele juridice naţioanle] între statele membre”.265 CJUE este 
uneori aleasă drept mediator între diferitele interpretări aduse de instanţele naţionale şi/sau 
instanţele europene standardelor de protectie ale drepturilor fundamentale, astfel cum s-a 
putut observa în cazuri precum Melloni și Radu.266 Cu această ocazie, mecanismul de trimitere 
preliminară poate fi folosit ca o modalitate de abordare a problemelor structurale de lungă 
durată ale sistemului judiciar dintr-un stat membru; de asemenea, acest mecanism poate fi 
utilizat pentru a stabili limitele reale ale dreptului UE, desi nu întotdeauna cu succes (a se 
vedea cauza Melloni). În acest ultim caz, mandatul instanțelor supreme este de a asigura că 
limitele dreptului european sunt respectate în toate situațiile, inclusiv în cele în care dreptul 
național prevede un grad ridicat de protecție a drepturilor fundamentale atâta vreme cât acesta 
ar putea aduce atingere principiului aplicării eficiente și uniforme a dreptului UE. 

2. CJUE oferă linii directoare care urmează să fie aplicate de către instanțele naționale - de 
obicei, aceste linii directoare sunt prezentate sub formă de teste: fie teste de proporționalitate 
sau de necesitate sau seria de condiții care trebuie îndeplinite în împrejurări specifice. Aceste 
linii directoare oferă atât provocări, cât și oportunități pentru instanțele naționale. Pe de o 
parte, decizia finală, motivarea și raționamentul sunt lăsate în mâinile instanțelor naționale. Pe 
de altă parte, odată ce CJUE oferă liniile sale directoare, instanțele pot solicita CJUE ca, mai 
întâi, să dezvolte aceste linii directoare, pentru a oferi clarificări (precum în cauza ACCEPT267, 
ca urmare a motivării neconcludente a hotărârii în cauza Firma Freyn268). 

În ceea ce privește rolul special al instanțelor supreme, acesta comportă două aspecte. Pe de o 
parte, la fel ca în situația anterioară, acestea trebuie să se asigure că îndrumările CJUE sunt urmate. Cu 
toate acestea, în același timp, instanțele au posibilitatea de a dezvolta aceste îndrumări; eventual, prin 
prisma altor surse juridice - fie că este vorba de constituție sau de alte acorduri internaționale. 

Cauza Satamedia reprezintă un exemplu interesant de construire a standardului pe baza hotărârii 
CJUE împreună cu utilizarea standardului CEDO. În această speţă, Curtea Administrativă Supremă a 
Finlandei a urmat un exercițiu de echilibrare între standardele stabilite de către CJUE şi jurisprudența 
CEDO, făcând legătura dintre aceasta și raționamentul CJUE cu referire la conflictul dintre drepturile 
de autor și libertatea de exprimare. 

 

                                                   
264 Considerentul 10 al Deciziei-cadru din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare 
între statele membre (JO L 190, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 3) astfel cum a fost modificată prin Decizia-cadru 
2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009. 
265 Concluziile avocatului general Yves Bot, prezentate la 7 septembrie 2010 Cauza C‑261/09 Procedură penală împotriva 
Gaetano Mantello, paragr. 14. 
266 Aceste cauze au fost analizate în detaliu în Manualul JUDCOOP privind interacţiunea judiciară în domeniul dreptului la 
un proces echitabil. 
267 Cauza C-81/12, Asociaţia ACCEPT v Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, nyr.  
268 Cauza C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma Feryn NV [2008] ECR I-5187. 
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STUDIUL DE CAZ 7 – Satamedia – Trimiterea preliminara v Ecluderea/Inlaturarea de la 
aplicare in contextul unui conflict intre libertatea de exprimare si protectie datelor cu caracter 
personal  

Tipul de interacțiune: verticală directă și indirectă (Curtea Suprema Administrativa din 
Finlanda– CJUE- CEDO) 

 

 

În 2008, CJUE a pronunţat hotărârea preliminară în cauza Satamedia în urma unei trimiteri 
adresate de către Curtea Administrativă Supremă finlandeză cu privire la interpretarea articolului 9 din 
Directiva UE privind protecția datelor (95/46/CE)269, care prevede o derogare de la regula privind 
protecţia datelor pentru scopuri jurnalistice.  

Cazul a avut inițial ca pârîți două companii media - Satakunnan Markkinapörssi Oy 
("Satakunnan") și Satamedia Oy ("Satamedia") - care refoloseau informații privind impozitul pe venit 
al cetățenilor finlandezi conținute într-un registru public. Registrul includea informații în domeniul 
public la care orice persoană putea solicita accesul în conformitate cu legea finlandeză privind 
caracterul public și confidențialitatea datelor fiscale.270 Prima companie, Satakaunnan, a publicat pe 
parcursul mai multor ani, un ziar în care au fost publicate extrase din datele privind veniturile fiscale 
ale cetățenilor finlandezi. Satakaunnan transfera apoi aceste date pe CD-ROM-uri pe care le dădea 
ulterior Satamediei, o companie afiliată. Printr-un acord cu o companie de telefonie mobilă, aceste 
două companii au înființat un serviciu prin care utilizatorii de telefonie mobilă puteau primi mesaje cu 
extracte din informațiile publicate la un cost de aproximativ 2 € pe cerere/mesaj.271 Atât ziarul cât și 
serviciul de SMS-uri permiteau ca datele cu caracter personal să fie eliminate la cerere.272 

In 2003 Ombudsmanul finlandez privind protecția datelor a emis o decizie în temeiul legislației 
finlandeze care reglementa protecția datelor solicitând companiilor Satakunnan și Satamedia să 
înceteze activitatea de prelucrare a datelor. Cu toate acestea, companiile au căutat să se excludă de la 
această obligaţie în temeiul faptului că activitățile lor erau desfăşurate exclusiv în scopuri jurnalistice. 
Argumentele pârăţilor au fost admise de către Consiliului finlandez pentru protecția datelor (Finnish 
Data Protection Board) și, ulterior, în fața Curții Administrative din Helsinki.  

Cu toate acestea, în cadrul recursului introdus la Curtea Administrativă Supremă finlandeză, 
aceasta din urmă a admis cererea Ombudsmanului de a adresa o trimitere preliminară la CJUE. Acesta 
a solicitat, printre altele, o clarificare a sensului expresiei "scopuri jurnalistice", prevăzut la articolul 9 
din Directiva privind protecția datelor. Astfel cum este prevăzut, de asemenea, în considerentele 
Directivei, articolul 9 permite statelor membre să limiteze aplicarea obligațiilor Directivei asupra 
controlorilor de date cu caracter personal atunci când prelucrarea este făcută numai în scopuri 
jurnalistice, și acolo unde este necesar, a reconcilia libertățile individuale cu dreptul de a primi și de a 
difuza informații în temeiul articolului 10 din CEDO.273  

CJUE nu a dat o soluție concretă la problema cu care Curtea Administrativa Supremă finlandeză 
se confrunta. Cu toate acestea, a furnizat un set restrâns de elemente în baza cărora instanţa ar fi 
trebuit să verifice dacă activitatea desfășurată de către cele două companii se încadra în categoria de 

                                                   
269 Cauza C-73/07, Satamedia [2008]. 
270 A se vedea Legea privind caracterul public și confidențialitatea datelor fiscale, nr 1346 din data de 30 decembrie 1999. 
271 Satamedia, op.cit, paragr. 29. 
272 Satamedia, op.cit, paragr. 27. 
273 Legea finlandeză reglementând protecția datelor scutea în întregime ambele tipuri de prelucrări de date de la respectarea 
prevederilor de fond ale Directiveri privind protecția datelor personale. A se vedea: Legea Datelor cu Caracter Personal, s2 
(5) (523/1999) (Finlanda). 
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"scopuri jurnalistice". Astfel, CJUE a lăsat la latitudinea Curţii finlandeze să verifice dacă testul 
stabilit de către CJUE era îndeplinit în cazul de faţă. 

Exercițiul de contrabalansare între dreptul la viaţă privată şi libertatea de exprimare a fost realizat 
de către CJUE ținând cont de faptul că derogările de la normele de protecție a datelor bazate pe 
libertatea de exprimare sunt permise numai atunci când este strict necesar. Deși analiza CJUE a fost 
bazată pe interpretarea restrânsă a acestor derogări, în cele din urmă rezultatul la care a ajuns în urma 
exerciţiului de contrabalansare este o interpretare largă a noțiunii de jurnalism, permiţând aplicarea 
derogărilor permise de articolul 9 nu numai organizațiilor mass-media, dar pentru fiecare persoană 
care desfăşoară activităţi jurnalistice. Această concluzie a fost, de asemenea, susținută de faptul că 
difuzarea de informații nu mai este strict legată de modalitatea utilizată pentru a transmite astfel de 
date. Mai mult decât atât, obiectivele comerciale au fost acceptate ca putând fi la baza activității 
jurnalistice profesionale. Testul dezvoltat de CJUE a condus în cele din urmă la faptul că activitățile în 
cauză trebuie să fie considerate ca fiind "numai în scopuri jurnalistice" în sensul articolul 9, Directiva 
95/46/CE atâta vreme cât obiectul unic al acestor activități este divulgarea de informații, opinii sau 
idei publicului", lăsând complet la competența instanțelor naționale să verifice dacă acesta este 
cazul.274 

Ulterior hotărârii preliminare, Curtea Supremă Administrativă finlandeză a pronunţat hotărârea la 
data de 23 septembrie 2009 (KHO: 2009:82). Curtea a trimis cauza spre rejudecare Consiliului privind 
protecția datelor, obligând Consiliul să refuze publicarea datelor de către compania Satamedia. 
Refuzul trebuia dat atât cu privire la publicațiile jurnalistice, cât și cu privire la serviciul de SMS-uri. 
Curtea a precizat în hotărârea sa că articolul 2.4 din Legea finlandeză cu privire la datele cu caracter 
personal nu este în conformitate cu modul în care CJUE a interpretat domeniul de aplicare al 
Directivei.  

Curtea a ajuns la aceasta concluzie evaluând libertatea de exprimare și protecția vieții private în 
temeiul dreptului UE, astfel cum fusese intepretat de către CJEU şi al cerinţelor CEDO, astfel cum 
fuseseră interpretate de către Curtea de la Strasbourg. Curtea Administrativă Supremă finlandeză a 
subliniat că echilibrul impune ca în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, informațiile furnizate 
publicului trebuie să fie importante pentru societate și nu pot servi doar curiozitate. Curtea finlandeză 
a luat în considerare hotărârea preliminară a CJUE în cazul Satamedia, și, de asemenea, a luat în 
considerare jurisprudența anterioară a Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul intentat de 
Caroline von Hannover împotriva Germaniei (așa-numita Hannover 1).275 Conform acestei hotărârii 
CEDO, Curtea Administrativă Supremă a fost de părere că, dreptul la protecția vieții private necesita o 
protecţie sporită datorită capacităţii noilor tehnologii de comunicare de a menține și reproduce 
informații cu caracter personal. Acest lucru a fost bazat pe echilibrul între viața privată versus 
libertatea de exprimare conform argumentele CEDO din cauza Hannover, în special de faptul că 
natura de interes general a discuției cu o mai mare restricție privind libertatea de exprimare urmăreau 
doar "a satisface curiozitatea publicului."276 

Revenind la serviciul de SMS, Curtea finlandeză a mers mai departe cu exercițiul de echilibrare 
între cele două drepturi fundamentale, şi a hotărât că, întrucât prelucrarea datelor nu a avut ca obiectiv 
o discuție de un interes social necesară într-o societate democratică, atunci s-ar putea să nu se califice 
ca prelucrare de date pentru scopuri jurnalistice în conformitate cu Legea privind protecția datelor. 
Curtea Administrativă Supremă a aplicat direct testul de proporționalitate în conformitate cu articolul 

                                                   
274 A se vedea considerentul 37, Directiva 95/46/CE. 
275 A se vedea Studiu de Caz 12. 
276 A se vedea decizia Curţii Supreme Administrative, KHO 2009:82 (23.09.2009) secțiunea a 5-a 
http://www.kho.fi/paatokset/47977.htm (Unofficial translation). 
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8 din CEDO pentru a determina aplicabilitatea derogării prevăzute de către dreptul UE în acest caz 
specific. Alegerea Curții Supreme Administrative finlandeze pentru a echilibra cele două drepturi 
fundamentale în cauză prin asigurarea unei interpretări consecvente atât cu CJUE, cât și cu standardele 
CEDO a fost ulterior confirmată de către CEDO într-un proces intentat împotriva Finlandei de către 
cele două companii.277 

A. Conflictul: Norma naţională versus Directiva privind protecția datelor care conține o derogare 
pentru scopuri jurnalistice. Cu alte cuvinte: stabilirea echilibrului dintre libertatea de exprimare și 
dreptul la viață privată, în contextul specific al derogării prevăzute de Directiva 95/46/CE cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal pentru "scopuri jurnalistice".  

B. Tehnica de Interacțiune judiciară: Trimiterea preliminară și proporționalitatea bazată pe 
indicaţiile date de către CJUE și CEDO. Trimiterea preliminară a permis stabilirea direcției de 
interpretare și încorporarea poziţiei CEDO cu privire la rezolvarea conflictului dintre dreptul la viaţă 
privată şi libertatea de exprimare.  

Pentru a decide dacă să adreseze o întrebare preliminară, Curtea Supremă de Justiție a respectat 
obligația prevăzută la art. 267 (3) din TFUE, și în același timp a protejat Finlanda de posibile pretenții 
în conformitate cu principiul răspunderii statului și în conformitate cu CEDO (vezi discuția de mai sus 
în partea I).  

C. Soluție: Trimiterea preliminară, care totuşi nu a furnizat o soluție completă. Curtea finlandeză, 
prin urmare, a îmbogățit-o cu testul de proporționalitate dezvoltat de către CEDO.  

D. Alternative: Înlăturarea de la aplicare a normei naţionale, care în acest caz s-ar fi dovedit 
insuficientă. 

Procedura de trimitere preliminară posibilă în viitor în cadrul CEDO 

Protocolul nr. 16 CEDO, care nu a intrat încă în vigoare, va introduce un mecanism de trimitere 
preliminară, conectând astfel autoritățile judiciare naționale de CEDO înainte de epuizarea căilor de 
atac interne. 

Autoritățile judiciare interne superioare, pe care fiecare parte contractantă trebuie să le desemneze 
în momentul semnării Protocolului (art. 10 din Protocolul nr. 16), poate solicita CEDO " să dea avize 
consultative cu privire la chestiuni de principiu referitoare la interpretarea sau aplicarea drepturilor și 
libertăților definite în convenție sau în protocoalele sale", în "contextul unui caz pendinte" (art. 1, p. 
15).  

Cererea va fi dată de către o comisie de 5 judecători și, dacă va fi acceptată, va fi ulterior 
examinată de Marea Cameră (art. 2 din Protocolul nr. 16). Aceasta din urmă va emite un aviz 
consultativ public și motivat, care va fi comunicat autorității judiciare solicitante (art. 4 din Protocolul 
nr. 16). Avizul nu va fi obligatoriu în mod oficial (art. 5 din Protocolul nr. 16).  

Acest mecanism, care este în mod evident inspirat de procedura de trimitere preliminară în 
temeiul articolului 267 TFUE, are trei caracteristici specifice:  

- Mecanismul în sine este opțional: numai statele care decid să ratifice Protocolul vor putea 
beneficia de această procedură;278  

                                                   
277 A se vedea CEDO, Tommi Tapani ANTTILA v Finland, Cererea nr. 16248/10. 
278 În conformitate cu art. 8 Protocolul nr.16, acesta va intra în vigoare când zece părți contractante la Convenție vor ratifica 
Protocolul. Art. 6 precizează că "În relația dintre Înaltele Părți Contractante dispozițiile articolelor 1-5 din prezentul protocol 
sunt considerate ca articole adiționale la Convenție și toate dispozițiile Convenției se aplică în consecință". 
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- Nici o autoritate judiciară, competentă să adreseze o trimitere preliminară nu va avea obligația de 
a face o astfel de cerere. Pe de altă parte, CEDO se va bucura de o largă marjă de apreciere în a decide 
dacă să accepte cererea; 

- Interpretarea dată de CEDO nu va fi obligatorie pentru judecătorul intern care trimite întrebările: 
cum indică Raportul explicativ, "instanța solicitantă decide cu privire la efectele avizului consultativ 
în cadrul procedurii interne".  

Procedura preliminară de referință avută în vedere, astfel, este concepută în mod expres ca un 
instrument de "dialog judiciar", mai degrabă decât o integrare judiciară, cum este procedura trimiterii 
preliminare formulată în temeiul legislației UE. Prin urmare, eficacitatea sa în orientarea deciziilor 
judecătorilor naționali legate de CEDO (atât în cazul judecătorului solicitant cât și a altor judecători, 
chiar și în cazul altor jurisdicții), se bazează mai mult pe autoritatea de interpretare a CEDO decât pe 
efecte juridice formale. 

d) Excluderea/Neaplicarea normei interne conflictuale 

 

Neaplicarea este, probabil, cea mai problematică dintre toate tehnicile de interacțiune judiciară. 
Aceasta presupune ca o instanţă națională să decidă să nu ia în considerare o normă a dreptului 
național și să aplice o normă care rezultă din legislaţia străină - europeană sau aparţinând CEDO. În 
acest sens, aceasta trebuie să pună sub semnul întrebării validitatea propriei ordini juridice și uneori 
chiar poziția instanței supreme naționale. Disponibilitatea instanţelor naționale de a lăsa neaplicată 
legislația națională în favoarea celei europene sau a Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului şi 
a Libertăţilor fundamentale depinde într-o mare măsură de poziția curţii constituţionale naționale. O 
normă supranațională poate implica excluderea/neaplicarea unei norme interne numai dacă sunt 
îndeplinite două condiții: 1) norma internaţională este ierarhic superioară vis-à-vis de dreptul intern (în 
ansamblu sau doar în raport cu o anumită normă) și 2) norma internă are capacitatea de a fi aplicată 
independent și crează drepturi subiective. 

Aceste două condiții sunt îndeplinite cu privire la legislația UE prin intermediul: doctrinei 
priorităţii (Costa v. ENEL279 și efectele sale în Simmenthal280) satisfac cerinţele primei condiţii, iar 
testul efectului direct (Van Gend en Loos281), al celei de-a doua condiţii. Cu privire la toate celelalte 
surse de drept internațional, inclusiv CEDO, cele două aspecte sunt reglementate diferit în fiecare stat, 
spre deosebire de dreptul UE.  

i. Neaplicarea normei interne conflictuale în dreptul UE 

Din punctul de vedere al dreptului european și al CJUE, neaplicarea unei norme naționale este o 
consecință directă a priorității dreptului european. Toate normele europene au prioritate față de 

                                                   
279 Cazul 6/64 Costa v. ENEL [1964] ECR 1141: “având în vedere că, spre deosebire de tratatele internaționale obișnuite, 
Tratatul CEE a instituit o ordine juridică proprie, integrată în sistemul juridic al statelor membre în momentul intrării în 
vigoare a tratatului și care este obligatorie pentru instanțele acestora;”  
280 Cauza C-106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA [1978] ECR 629: “Instanța națională 
care trebuie să aplice, în cadrul competenței sale, dispozițiile de drept comunitar are obligația de a asigura efectul deplin al 
acestor norme, înlăturând, dacă este necesar, din oficiu aplicarea oricărei dispoziții contrare a legislației naționale, chiar 
ulterioare, fără a fi necesar să solicite sau să aștepte înlăturarea prealabilă a acesteia pe cale legislativă sau prin orice alt 
procedeu constituțional;”, par. 24. 
281 Cauza C-26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue 
Administration [1963] ECR 1 
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legislația națională (chiar și față de dreptul constituțional),282 indiferent dacă acestea au fost adoptate 
înainte sau după prevederea conflictuală internă. Conceptul a fost controversat multă vreme și a fost 
acceptat în final prin eforturile curților constituționale și ale legiuitorilor. 

Conform doctrinei Simmenthal,283 instanțele naționale sunt obligate să nu aplice dispozițiile 
contrare din legislația națională. Cu toate acestea, această obligație se aplică numai în cazul în care 
interpretarea conformă a dreptului intern cu dreptul UE se dovedește a fi imposibilă.284 Legislația 
europeană obligă judecătorii să urmărească „interpretarea conformă” a dreptului intern, care să nu 
contravină dreptului UE. Atunci când o astfel de interpretare nu este posibilă și norma europeană 
îndeplinește cerințele recunoaşterii unui efect direct (de exemplu, se creează o obligație care este 
clară, precisă și necondiționată), judecătorul trebuie să nu ia în considerare norma internă și să aplice 
în schimb norma europeană, pentru a asigura eficiența acesteia.  

Pot exista diferite abordări cu privire la stabilirea preferinţei pentru una dintre aceste două tehnici. 
Unii judecători naționali ar putea prefera să încerce interpretări conforme pentru a evita înlăturarea 
regulilor naționale, iar alții ar putea prefera să păstreze interpretarea convențională a unei reguli, 
lăsând legiuitorului sarcina de modificare a acesteia. CJUE pare să prefere o abordare care încearcă 
mai întâi o interpretare conformă, pentru a evita un conflict direct. În Dominguez,285 de exemplu, o 
instanță națională ar fi putut, eventual, să aplice în mod direct o directivă europeană pusă în aplicare în 
mod necorespunzător (o prevedere franceză privind concediul minim plătit era mai restrictivă decât 
cea a Directivei privind timpul de lucru), dar hotărârea preliminară a CJUE a cerut instanței naționale 
să încerce mai întâi să interpreteze excepţia de la regula generală franceză mai extensiv, pentru a 
atinge același obiectiv, în timp ce legislația națională rămânea intactă. 

Este important faptul că instanţele naţionale nu sunt obligate să solicite opinia instanţelor 
superioare; conform art. 267 din TFUE, instanţele naţionale decid dacă este necesară formularea unei 
cereri pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare către CJUE şi de asemenea înlăturarea de la 
aplicare a normei interne în favoarea aplicării directe a normei UE.286 

O instanță națională căreia i se solicită să aplice dispoziții de drept UE are obligația de a asigura 
efectul deplin al acestor dispoziții, dacă este necesar chiar refuzând din oficiu aplicarea oricărei 
dispoziții contrare din legislația națională, chiar dacă a fost adoptată ulterior, și nu este necesar ca 
instanța să solicite sau să aștepte excluderea prealabilă a acestei dispoziţii prin mijloace constituționale 
legislative sau de altă natură.287  

În conformitate cu jurisprudența, CJUE solicită în mod clar tuturor instanțelor din statele membre 
să respecte hotărârile sale, pronunţate nu numai ca rezultat al exerciţiului vertical de dialog judiciar în 
cazul în speţă, ci şi în sens mai larg. Astfel, hotărârile Curții au un efect extins (având caracter aproape 
erga omnes), chiar dacă acest lucru nu este întotdeauna acceptat în mod necondiționat în toate statele 
membre. De reţinut că efectul direct al dreptului european, care este condiția prealabilă pentru 
neaplicarea normelor interne, este în general atribuit necondiționat prevederilor regulamentelor şi 
Tratatului. Directivele sunt considerate a avea efect numai pe verticală, ceea ce înseamnă că o 
directivă care nu este transpusă poate fi invocată și aplicată în ciuda unor norme interne conflictuale 
numai în litigii împotriva organelor statului sau a unor acte emise de stat.288 Mai mult decât atât, în 

                                                   
282 Declarația nr. 17, anexată Tratatului de la Lisabona, JO, 2010, C83/344. 
283 Cauza C-106/77, Amminstrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal, [1978] ECR 629. 
284 Cauza C-282/10, Dominguez, [2012], ECR I-000, paragr. 23 
285 C-282/10 Maribel Dominguez c Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre, Hotărârea 
din 24 ianuarie 2012. 
286 A se vedea: Cauza C-555/07, Kücükdeveci [2010] ECR I-365, paragr. 55. 
287 Cauza C-314/08 Filipiak [2009] ECR I-11049, paragr. 81. 
288 În domeniul nediscriminării, jurisprudența a stabilit un efect direct orizontal pentru prevederile directivei. A se compara: 
Cauza C-144/04 Mangold, [2005] ECR I-9981 şi Cauza C-555/07, Kücükdeveci [2010] ECR I-365. 
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cazul în care condițiile necesare pentru ca prevederile unei directive să fie invocate de către particulari 
în fața instanțelor naționale împotriva statului sunt îndeplinite, persoanele pot face acest lucru 
indiferent de calitatea în care acţionează statul – ca angajator sau ca autoritate publică.289 În ceea ce 
privește posibilul efect direct orizontal al principiilor generale și al dispozițiilor Cartei, problema este 
încă deschisă, deși există o tendință mai puți răspândită care sugerează că răspunsul este pozitiv. 

Incompatibilitatea stabilită a unei norme naționale cu norma la nivel european, care ar putea 
conduce la neaplicarea normei naționale, nu determină nulitatea normei naţionale. Este vorba doar de 
neaplicarea acesteia în anumite cazuri – cazuri care intră în domeniul de aplicare a dreptului UE. 
Pentru problemele care nu sunt cuprinse în domeniul de aplicare a dreptului UE, norma rămâne în 
continuare aplicabilă. 

Neaplicarea poate fi cerută direct de către CEDO (a se vedea cazul R.M. sau Curtea 
Constituțională a Slovaciei într-o hotărâre din 31 mai 2011 privind conformitatea deciziei 
administrative privind Regulamentul Dublin II și interzicerea relelor tratamente, comentată în 
Manualul JUDCOOP privind interacţiunea judiciară în domeniul dreptului la un proces echitabil) sau 
de legislația europeană, sau poate fi „indusă” în dreptul constituțional intern de către o instanță 
națională (Italia, decizie cu privire la constituționalitatea legislației de punere în aplicare a 
mandatului european de arestare290, sau Curtea Constituțională din Croaţia în cauza Legii privind 
asistența juridică291).  

Neaplicarea poate fi necesară chiar și atunci când interpretarea internă asigură o protecție mai 
mare a unui drept, în cazul în care aceasta ar pune în pericol unitatea și eficacitatea dreptului european 
(Melloni). Necesitatea de a nu lua în considerare reguli interne conflictuale poate determina o instanță 
națională inferioară să eludeze ierarhia judiciară națională, în cazul în care sistemul intern împiedică 
sau întârzie neaplicarea pentru orice motiv (cum a fost cazul trimiterilor preliminare în Winner Wetten 
și Filipiak). 

Din perspectiva dreptului la un proces echitabil, poate fi necesar ca normele procedurale naționale 
să fie interpretate în mod diferit sau excluse în cazul în care nu asigură o protecţie eficientă a 
drepturilor materiale acordate de dreptul UE. Curtea este uneori destul de vagă cu privire la modul în 
care trebuie să se realizeze acest lucru. În cauza Unibet,292 Curtea a constatat că instanțele naționale nu 
sunt obligate să „inventeze” hotărâri declarative de conformitate, însă trebuie să fie disponibil un tip 
de acțiuni prin care să se stabilească mai întâi compatibilitatea cu legislația europeană. În Winner 
Wetten, BVerfG a declarat invaliditatea unei legi germane, dar a menținut temporar efectele 
acesteia.293 Cu toate acestea, CJUE a stabilit că instanța inferioară trebuie oricum să excludă legea, 
parţial în baza principiului general al dreptului la o protecție jurisdicțională efectivă. În Diouf,294 
Curtea a stabilit că, deși dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă nu impune două nivele de 
jurisdicție în proceduri de azil sau ca motivele de soluționare a unei cereri de azil potrivit procedurii 
accelerate să fie analizate separat, totuși, impune ca, cel puțin aceste motive, să fie analizate odată cu 
fondul cererii de azil în acțiunea care poate fi introdusă împotriva deciziei finale de respingere a 
cererii. Prin urmare, dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă presupune ajustare, pe calea 
interpretării judiciare sau, în final, o modificare legislativă a regulilor procedurale naționale. Cauzele 
prezentate în continuare ilustrează regula generală de excludere de la aplicare/neaplicare a normei 
naționale (Studiile de Caz 8 și 9). 

                                                   
289 Cauzele conexate C-250/09 şi C-268/09 Georgiev [2010] ECR I-0000, paragr. 70 
290 Constituţionalitatea legislaţiei de punere în aplicare a MEA (Curtea Constituţională, nr. 227, 21 iunie 2010) 
291 Curtea Constituțională din Croația, Legea privind asistența juridică, Cauza U-I/722/2009 din 15 aprilie 2011. 
292 C-432/05 Unibet (London) Ltd și Unibet (International) Ltd v Justitiekanslern (2007) 
293 Aceeași situație s-a întâlnit în Filipiak în lumina art 190 din Constituția Poloniei. 
294 Cauza C-69/10 Diouf (Hotărârea din 28 iulie 2011). 
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STUDIUL DE CAZ 8 – Kücükdeveci – Utilizarea tehnicii neaplicării normei interne în 
domeniul dreptului la nediscriminare pe criterii de vârstă  

Tipul de interacțiune: verticală directă și indirectă (instanțele din Germania – CJUE) 

Cauza C-555/07, Kücükdeveci, hotărârea din 19 ianuarie 2010 

  

 
 

In Kücükdeveci (C-555/07)295 instanţa de drept comun avea nevoie să evalueze legalitatea unei 
legi germane care permitea angajatorilor să dea un preaviz mai scurt angajaţilor care fuseseră încadraţi 
în muncă înainte de a împlini vârsta de 25 de ani. Reclamantul a susţinut că această prevedere era 
discriminatorie, deoarece afecta în mod arbitrar pe cei care începeau lucrul de la o vârstă tânără. 
Discriminarea la locul de muncă este reglementată de Directiva 2000/78, care include vârsta printre 
criteriile protejate. Totuşi, este binecunoscut că directivele nu pot avea efect direct orizontal, adică 
persoanele private nu pot deriva din ele un drept care să poată fi invocat astfel încât să ducă la 
excluderea unei norme interne pe care se întemeiază altă persoană privată. 

Prin urmare, instanţa germană a luat în considerare dacă să solicite controlul constituţional al 
normei respective la Curtea constituţională, pentru încălcarea dreptului la egalitate. Putem presupune 
că aceasta ar fi fost singura cale prin care aplicarea normei în cauză nu ar mai fi continuat. Cu toate 
acestea, instanţa germană a trimis o cerere preliminară la CJUE pentru a afla cum să rezolve conflictul 
cu norma de drept UE. CJUE s-a folosit de oportunitate pentru a releva o caracteristică a principiilor 
generale de drept UE care nu mai fusese explorată până atunci: efectul lor direct în litigii orizontale. 

                                                   
295 Hotărârea din 19 ianuarie 2010, Kücükdeveci, C-555/07, Rep., p. I-365. 
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Confirmând decizia anterioară în cauza Mangold, Curtea a observat că nediscriminarea pe criterii de 
vârstă, astfel cum este recunoscută în Carta drepturilor fundamentale şi în Directiva 2000/78, este un 
principiu general de drept UE şi conferă instanţelor competenţa de a înlătura de la aplicare legislaţie 
conflictuală, chiar şi în litigii orizontale. 

Prin recunoaşterea efectului direct orizontal al unui principiu general de drept (o doctrină nouă), 
CJUE şi-a întărit alianţa cu instanţele naţionale de drept comun şi a extras de sub controlul instanţelor 
constituţionale o parte semnificativă din legislaţia internă. 

A. Conflictul: Dispoziție națională versus o prevedere din Directiva privind egalitatea de tratament 
în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, care a fost anterior 
caracterizat de către CJUE ca fiind o manifestare a principiului general de drept al UE de 
nediscriminare pe motive de vârstă. Dispoziția națională contestată a introdus o diferență de 
tratament (diferite perioade de preaviz de concediere) între persoane cu aceeași vechime în muncă, 
în funcție de vârsta la care au intrat în slujba unei întreprinderi. Prin urmare, instanța națională se 
confruntă cu întrebările: 1) care este dispoziţia de drept UE aplicabilă în raport cu dispoziția 
națională conflictuală: Directiva 2000/76 sau principiul general al nediscriminării pe motive de 
vârstă, sau ambele; 2) în cazul în care a existat un conflict ar putea fi justificat de un scop legitim; 
3) ar putea judecătorul național să nu aplice măsura legislativă națională în cazul în care a fost 
găsită incompatibilă cu legislația UE într-un litigiu între persoane private, atunci când în 
conformitate cu doctrina Marshall Directivele UE nu au aplicare orizontală. 

B. Tehnica de interacţiune judiciară: Hotărârea preliminară a oferit indicaţii privind exercitarea 
testului de proporționalitate a tratamentului discriminatoriu introdus în legislația națională; și a 
legitimat utilizarea tehnicii excluderii/înlăturării de la aplicare. În cazul de față, CJUE a apreciat 
că, deși diferența de tratament este justificată de obiectivul asigurării flexibilităţii personalului 
care se încadrează în scopurile privind piața forței de muncă prevăzute la art. 6 (1) din Directiva 
privind egalitatea de tratament la ocuparea forței de muncă, aceasta diferenţă de tratament nu este 
necesară și proporțională cu scopul, și, prin urmare, a legitimat instanța națională să înlăture de la 
aplicare prevederea legislativă națională în urma testul de proporționalitate. Trebuie să se constate 
că într-un alt caz trimis de o instanță germană CJUE, o măsură care rezultă în discriminare pe 
motive de vârstă (legea germană limita cererile de a lucra ca pompier pentru cei cu vârsta sub 30 
de ani) s-a dovedit a fi adecvată şi proporţionată scopului urmărit, şi anume nivel mai bun de 
profesionalism prin încurajarea ocupării forței de muncă pe termen lung în anumite poziții critice, 
a se vedea Wolf296). 

C. Soluţia: Instanțele naționale au dreptul de a aplica direct drepturile fundamentale ale UE în cazul 
în care intră în sfera de aplicare a legislației UE (în speţă dreptul secundar UE care guvernează 
faptele), şi să exercite revizuirea normelor naționale în raport cu standardul de nediscriminare 
astfel cum este prevăzut de către principiul de nediscriminare (articolul 21 din TFUE și cu 
principiile generale ale dreptului UE) concretizat în Directiva privind egalitatea de tratament în 
ceea ce priveşte încadrarea în muncă, indiferent de acordurile constituționale în vigoare în acest 
stat membru. Această doctrină de aplicare orizontală a principiului nediscriminării pe motive de 
vârstă prevăzut de Carta UE și de principiu general de drept al UE s-ar putea extinde și la alte 
drepturi fundamentale ale UE și principiile generale în viitor, deoarece Curtea nu a clarificat încă 
dacă se extinde sau nu la toate drepturile fundamentale garantate de Carta UE. 

D. Utilizarea unor tehnici de interacțiune judiciară alternative și rezultatele posibile: Instanța 
națională ar fi putut evita trimiterea preliminară la CJUE și exclude de la aplicare dispoziția 
națională în baza hotărârii Mangold. Trebuie remarcat că speţa Mangold a prezentat anumite 

                                                   
296 Cauza C-229/08, Colin Wolf v. Stadt Frankfurt am Main [2010] ECR I-1 185, paragr. 46. 
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circumstanțe specifice, care nu au fost prezente în Kücükdeveci și, astfel, trimiterea preliminară a 
fost alegerea optimă înainte de a recurge la excluderea de la aplicare a normei interne. Interpretare 
conformă în acest context special, nu ar fi putut fi suficientă pentru clarificarea conflictului 
datorită modului de redactare a prevederilor. 
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STUDIUL DE CAZ 9 – Iberdrola – Utilizarea tehnicii neaplicării legislaţiei naţionale în baza 
dreptului la un proces echitabil 

Tipul de interacţiune: verticală indirectă (Curtea Constituţională din Spania – CJUE) 

Curtea Constituţională din Spania (El Tribunal Constitucional de España) – obligația de a nu 
aplica legislaţia naţională contrară dreptului UE – drept civil/lege de reglementare 

 

În 2007, Iberdrola, unul dintre principalele grupuri energetice spaniole, a fost amendat pentru că 
nu a obținut autorizarea de reglementare în domeniul energiei de la autoritatea spaniolă înainte de a 
achiziţiona peste 10% din acțiunile unei societăți care operează în sectorul energetic. În 2008, într-un 
caz separat prezentat de către Comisie cu privire la aceleași dispoziții legale, CJUE a declarat că 
această cerință de autorizare reprezenta o încălcare nejustificată a liberei circulații a capitalurilor în 
temeiul Tratatului CE (C-207/07, Commission v. Spain, 17 iulie 2008). 

Iberdrola a contestat sancțiunea aplicată de autoritatea de reglementare în domeniul energiei și, 
ulterior, a atacat-o la Tribunal Superior de Justiție din Madrid, cerând neaplicarea prevederilor 
spaniole care au fost stabilite ca încălcând legislația europeană. Tribunal Superior a afirmat că, din 
moment ce hotărârea CJUE a fost pronunţată după stabilirea sancțiunii, aceasta nu a putut fi luată în 
considerare de către autoritatea de reglementare. Tribunalul a decis că hotărârea CJUE în sine nu a 
anulat nici o prevedere legală internă și că această hotărâre devenea obligatorie pentru Spania numai 
din momentul pronunţării. 

Ulterior, Iberdrola a depus o plângere individuală în fața Curții Constituționale pentru încălcarea 
dreptului la un proces echitabil (art. 24 (1) Constituția spaniolă), motivul fiind în special selecţia 
arbitrară și irațională a legii aplicabile. Ținând seama de hotărârea anterioară a CJUE și de efectele 
acesteia, Curtea Constituțională a declarat că dreptul la un proces echitabil a fost încălcat. Această 
hotărâre a reprezentat o schimbare față de poziţia anterioară adoptată de catre instanţa constituţională 
spaniolă. În trecut, Curtea Constituțională declarase că problema compatibilității dintre legislația 
europeană și legislația națională nu este de competenţa Curţii Constituționale, fiind în sarcina 
instanţelor de drept comun.  

A. Conflictul: Conflictul original nu a privit un drept fundamental, ci libera circulație a capitalurilor. 
Faptul că instanțele naționale nu au recunoscut existența conflictului și nu au exclus de la aplicare 
norma internă a reprezentat o încălcare a dreptului la un proces echitabil, astfel cum este garantat 
de Constituția spaniolă. În plus, de reținut că această decizie nu se referă la încălcarea potențială a 
dreptului la un proces echitabil din cauza neefectuării unei trimiteri preliminare, ci mai degrabă la 
efectele unei hotărâri anterioare a CJUE cu privire la rolul instanțelor interne.  

B. Soluția: Curtea Constituțională a acordat importanță constituțională problemei privind 
aplicarea prevederilor legale interne considerate drept incompatibile cu dreptul UE. 

C. Tehnica de interacțiune judiciară: Neaplicarea normei interne contrare dreptului UE. În 
lumina jurisprudenței anterioare, Curtea Constituțională confirmă prioritatea dreptului european 
și obligația de a nu aplica dispozițiile naționale incompatibile cu legislația europeană. De 
asemenea, Curtea Constituțională a subliniat efectele ex tunc ale hotărârilor CJUE și a citat în 
repetate rânduri jurisprudența CJUE pentru a susține acest raționament. Curtea a constatat 
încălcarea dreptului la un proces echitabil (art. 24(1) Constituția spaniolă), în mod special din 
cauza selecţiei arbitrare și iraționale a legii aplicabile de către Tribunal Superior. Foarte important 
este că în acest caz Curtea Constituțională nu a luat în considerare numai trimiterea 
preliminară, ci și neaplicarea normei interne, ca parte din dreptul la un proces echitabil. 
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D. Alternative: Implicarea într-una din formele de interacțiune judiciară, fie trimiterea preliminară, 
fie raționamentul comparativ. 

ii. Neaplicarea normei interne conflictuale prin raportare la CEDO 

Posibilitatea judecătorilor naționali de a acorda efect direct și supremație dispozițiilor CEDO, spre 
deosebire de situația întâlnită în dreptul UE, reprezintă o chestiune de drept constituțional intern și, 
prin urmare, diferă de la stat la stat.297 

Ca regulă generală, o normă internă care încalcă Convenția va atrage răspunderea internațională a 
statului și ar putea acorda persoanelor prejudiciate dreptul de a introduce o acțiune în fața CEDO. 
Acest lucru se poate întâmpla în cazul în care judecătorii refuză să nu aplice sau chiar să interpreteze 
în mod consecvent dreptul național. 

Cu toate acestea, chiar și fără un efect direct clar al standardelor stabilite de jurisprudența CEDO, 
deseori se întâmplă ca o încălcare a Convenției să fie echivalentă cu o încălcare a Constituției, care 
permite remedierea prin intermediul sistemului de control de constituționalitate, cu scopul final de 
înlăturare a normelor interne contestate din sistemul juridic. 

e) Neaplicarea normei interne conflictuale versus trimiterile preliminare  

În momentul în care o instanță națională se confruntă cu un conflict putativ între legislația 
națională și dreptul UE, indiferent dacă acesta este adus la cunoștință de către părți sau nu, un singur 
aspect de natură juridică poate fi fundamental pentru a soluționa cauza: în cazul în care norma UE are 
efect direct în litigiu, instanța națională nu va lua în considerare norma internă (neaplicare). Atunci 
când există o marjă de interpretare cu privire la regulile interne, judecătorul ar putea adapta norma 
națională la cea UE (interpretare conformă) aplicând în final o versiune adaptată la normele UE a 
legislației naționale. Dacă acest lucru nu este posibil, ar putea fi încă neclar dacă conflictul există, de 
fapt, pentru că norma UE este ambiguă (acest lucru nu este un eveniment rar, mai ales în domeniul 
aplicării principiilor, cum ar fi cele privind nediscriminarea sau procesul echitabil): legalitatea normei 
interne ar putea depinde de înțelegerea corectă a dreptului UE în cauză. 

Într-o situație similară, judecătorul național încă are libertatea de a-și exercita puterea de apreciere 
și de a aplica dreptul UE. Acest proces are avantajul evident al celerității. Neaplicarea are într-adevăr 
puterea de a echilibra prevederile legislative contradictorii și definește legea aplicabilă pentru 
respectiva cauză. Cu toate acestea, în cauzele incerte, judecătorul se expune riscului desființării 
hotărârii, iar un judecător de ultimă instanță va fi supus presiunii de a demonstra că prevederea 
legislației UE a fost atât de clară încât este exonerat de obligația de a adresa o trimitere preliminară. 
(CILFIT). 

În special în momentul în care judecătorul de la o instanță inferioare anticipează că instanța de 
apel sau curtea supremă nu va fi de acord cu interpretarea pe care a dat-o dreptului UE, trimiterea unei 
cereri preliminare ar putea fi o alegere înțeleaptă: hotărârea CJUE va avea suficientă autoritate așa 
încât deciziile sale ulterioare să facă față unei cercetări atente (cel puțin cu privire la dreptul UE),298 va 
oferi îndrumare legiuitorului în sensul modificării legislației care încalcă dreptul UE299 și va servi, în 
mod incidental, drept precedent pentru toate jurisdicțiile UE. În cazul în care, în schimb, subiectul nu 

                                                   
297 In ceea ce priveşte relaţia dintre CEDO şi dreptul românesc precum şi poziţia CEDO în sistemul juridic român, a se vedea 
Anexa I. Pentru mai multe detalii privind poziţia CEDO în alte sisteme de drept naţional din UE a se vedea Manualul în 
versiunea în limba engleză, p.92-95. 
298 A se vedea C-416/10 Križan ș.a. Hotărârea din 15 ian. 2013. 
299 La fel ca în Cauza Griesmar, Studiul de Caz 5. 
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este foarte sensibil, sau există o decizie CJUE prin care se confirmă modul de aplicare a dreptului UE, 
se poate încerca tehnica neaplicării/înlăturării de la aplicare a normei interne, însă mesajul transmis 
legiuitorului va fi unul incert: norma exclusă va rămâne în vigoare, iar alte instanțele naționale ar 
putea foarte bine să o considere ca fiind aplicabilă. În domeniul nediscriminării, utilizarea trimiterii 
preliminare i-a ajutat pe judecătorii naționali să clarifice câteva aspecte legate de dreptul UE: de 
exemplu, posibilitatea aplicării directivelor în litigii între privaţi (efectului direct orizontal al 
directivelor), alocarea sarcinii probei, conceptul de discriminare prin asociere, posibilitatea de a 
invoca motive care nu sunt enumerate expres în directivele care combat discriminarea. 

f) Proporționalitate  

Testul bazat pe conceptul de proporționalitate urmărește să ofere o rutină etapizată care să fie 
urmată de instanțele naționale în vederea soluționării conflictelor dintre drepturi și interese, înțelese 
în sens larg. Cu excepția cazului în care, când acestea se referă la anumite drepturi specifice, 
obligațiile privind drepturile fundamentale nu sunt absolute și, prin urmare, pot fi limitate atunci când 
sunt expuse la interesele menționate anterior. În contextul prezentului proiect, suntem preocupați în 
principal de principiul proporționalității utilizat în echilibrarea, pe de o parte, a drepturilor 
fundamentale cu interesele publice (ca în exemplele deja enumerate în cazul principiului 
nediscriminării sau al dreptului la un proces echitabil) și, pe de altă parte, a două drepturi 
fundamentale diferite (de exemplu în cazul libertății de exprimare și a dreptului la viață privată). 

Chiar dacă testul de proporționalitate este interpretat și folosit de către CEDO sau CJUE cu 
referire la cauza concretă, cele două instanțe supranaționale se pronunță ținând cont că instanțele 
naționale pot și câteodată trebuie să le utilizeze indicațiile pe cont propriu. Acest lucru înseamnă că 
testul de proporționalitate utilizat în diferite jurisdicții poate produce rezultate diferite, care sunt 
acceptabile datorită caracteristicilor propriilor lor sisteme juridice, permiţând, de asemenea, o 
flexibilitate suficientă pentru adaptarea la specificul diverselor cauze. 

Elaborarea testului de proporționalitate în cadrul UE și CEDO urmează întrebări secundare 
similare: caracter adecvat, necesitate și proporționalitate stricto sensu. CEDO utilizează în mod curent 
testul de proporționalitate pentru a evalua legalitatea restricțiilor interne cu privire la drepturile din 
Convenție, care pot fi acceptate în cazul în care imixtiunea este „necesară într-o societate 
democratică”. În lumina cerinței prevăzute de art. 52 (3) din Carta UE, prin care se asigură același 
înțeles și domeniu de aplicare pentru drepturile fundamentale stipulate atât de Carta UE, cât și de 
CEDO, criteriile pentru testul proporționalității aplicate drepturilor corespunzătoare trebuie să fie 
aceleași în sistemele juridice ale UE și CEDO. 

Secțiunile de mai jos oferă o imagine de ansamblu a proporționalității privită din punctul de 
vedere al regimului Convenției (i) și al dreptului UE (ii). În continuare, discuția se concentrează pe 
formele specifice ale testului proporționalităţii în contextul a trei drepturi fundamentale 
(nediscriminare, dreptul la un proces echitabilși libertatea de exprimare).  

i. Proporționalitatea în contextul CEDO și marja de apreciere 

În contextul CEDO, testul de proporționalitate este, de obicei, efectuat în scopul de a evalua dacă 
o măsură care restricționează un drept din Convenție este justificată. 

Marja de apreciere în sine este o tehnică utilizată de CEDO pentru a stabili un standard de 
deferență față de instanțele naționale. În mod specific, marja de apreciere ar putea fi utilizată de câte 
ori are loc echilibrarea drepturilor potrivit criteriilor stabilite de CEDO. Cauzele prezentate în 
continuare arată modul în care se poate dezvolta un dialog fructuos între CEDO și instanțele 
naționale, prin care CEDO ghidează raționamentul instanțelor interne și ulterior instanțele naționale 
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contribuie la modul în care CEDO se pronunță. Cu alte cuvinte, s-ar putea afirma că CEDO și 
instanțele naționale „negociază" etapele fundamentale de echilibrare, care ulterior, vor fi utilizate de 
către toți judecătorii naționali. 

De exemplu, în contextul libertății de exprimare, saga Hannover prezintă o evoluție privind 
utilizarea marjei de apreciere de către CEDO. În cauza Hannover nr. 1, CEDO a declarat că dreptul la 
viață privată a fost încălcat și a decis asupra unei ponderi diferite între libertatea de exprimare și 
dreptul la viață privată în comparație cu hotărârea pronunțată de Curtea Constituțională Federală 
Germană. În cauzele următoare, CEDO a constatat că instanțele judecătorești naționale au adoptat 
criteriile elaborate de ea și au decis să respecte procesul de echilibrare la nivel național. Prin urmare, 
deși în aceste cauze libertatea de exprimare a prevalat la nivel național, CEDO a considerat că 
rezultatul a fost în concordanță cu testul de proporționalitate.  

Elaborarea testului de proporționalitate este foarte simplă, însă devine complexă de fiecare dată 
când un anumit drept este vizat. 

În general, testul este precedat de o motivare bazată pe interpretarea unor drepturi relative 
prevăzute de Convenție. Testul rezultă odată ce Curtea a stabilit că (i), un aspect vizat intră sub 
incidența unuia dintre articolele de fond ale Convenției și că (ii) a existat o ingerință asupra dreptului, 
urmată de analiza interferenței (formalitate, condiție, restricție, sancțiune). 

Rețineți că secvența de examinare de către CEDO este stabilită și, în măsura în care răspunsul la 
oricare dintre întrebări este negativ, Curtea va înceta să le mai analizeze și va concluziona că a avut 
loc o încălcare. 

Analiza Curții cu privire la o măsură care interfereză cu un drept fundamental se desfășoară în 
următoarele etape: 

Este ingerința prevăzută de ‘lege’? 

Noțiunea de ‘lege’ acoperă toate normele naționale care permit ca ingerința să aibă loc (prin 
urmare nu doar legi, ci și norme secundare). 

Curtea va considera o anumită prevedere drept „lege” în funcție de „calitatatea” sa (normele 
juridice care nu au calitatea necesară, nu sunt considerate „lege”, chiar dacă urmăresc un scop 
legitim).  

„Calitatea de lege” potrivit Convenției derivă din faptul că legea este compatibilă cu principiul 
statului de drept și mai ales este accesibilă (publicată) și previzibilă în ceea ce privește rezultatele/ 
sancțiunile/căile de atac. În cazul în care legea conferă o anumită putere de decizie autorităților, ea 
trebuie de asemenea să conțină și prevederi în legătură cu abuzul unei astfel de puteri. Cu alte cuvinte, 
garanțiile procedurale pot salva legea în lumina Convenției. 

Urmărește ingerința un „scop legitim"? 

În conformitate cu art. 10 (2) din Convenție: „Exercitarea acestor libertăți, de vreme ce comportă 
îndatoriri și responsabilități, poate fi supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni 
prevăzute de lege și care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul securității naționale, 
integrității teritoriale sau siguranței publice, pentru apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, 
protejarea sănătății sau a principiilor morale, pentru protejarea reputației sau a drepturilor altora, 
pentru împiedicarea divulgării de informații confidențiale, sau pentru garantarea autorității și 
imparțialității sistemului judiciar.” 

Notă: Alte articole de fond ale Convenției prevăd un catalog diferit de obiective legitime (de 
exemplu, în conformitate cu art. 9 prin care se protejează libertatea gândirii, a conștiinței și a credinței, 
ingerința nu poate fi justificată pe baza securității naționale).  
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A fost ingerința „necesară într-o societate democratică” pentru a atinge scopul legitim și 
„proporțională" cu scopul respectiv (în lumina doctrinei marjei de apreciere)? 

„necesar” = nu trebuie să existe un mijloc inferior celui folosit pentru a atinge obiectivul;  

Curtea examinează (a) dacă „a existat o necesitate socială imperioasă" pentru ingerință și (b) dacă 
măsura a fost în mod rezonabil proporțională cu satisfacerea nevoii. 

În vederea stabilirii a ceea ce este necesar într-o societate democratică, Curtea, de obicei, 
analizează standardele elaborate de către Consiliul Europei sau desfășoară raționamente comparative.  

O restricție trebuie să se încadreze în marja de apreciere atribuită de către Curte cu privire la un 
anume drept (1979, Sunday Times, ca urmare a hotărârii din 1972 în Handyside).  

Au fost asigurate garanții procedurale adecvate și eficiente împotriva abuzului? 

Din ce în ce mult, Curtea ia în considerare astfel de aspecte procedurale considerându-le ca parte a 
„proporționalității" unei măsuri. În astfel de cazuri, Curtea va refuza să examineze cauza din 
perspectiva art. 13 din CEDO. Dacă CEDO apreciază că regula națională este disproporționată, va 
constata că a avut loc o încălcare a Convenției. Instituțiile naționale, inclusiv instanțele judecătorești, 
sunt obligate să respecte hotărârea respectivă; sistemele de drept național diferă în ceea ce privește 
efectul pe care o hotărâre CEDO îl poate avea în afara cauzei respective (spill-over effect). 

ii. Proporționalitatea în dreptul UE  

Proporționalitatea este unul dintre principiile generale ale dreptului UE și este prevăzută la art. 5 
(4) din TUE în conformitate cu care conținutul și forma acțiunii Uniunii nu trebuie să depășească ceea 
ce este necesar pentru atingerea obiectivelor Tratatului. Protocolul privind proporționalitatea detaliază 
în continuare importanța constituțională a acestui principiu. 

Testul elaborat de Curtea de Justiție diferă de cel dezvoltat de CEDO, dar ca și în cazul drepturilor 
garantate de Convenție, conținutul său specific depinde de domeniul aplicării dreptului UE și a 
drepturilor fundamentale vizate. 

Componentele testului proporționalității UE sunt următoarele : 

Caracterul adecvat – este măsura potrivită pentru atingerea obiectivului dorit? 

Necesitatea – este măsura necesară pentru atingerea obiectivului dorit? 

Proporționalitate stricto sensu – impune măsura o sarcină asupra individului care este excesivă în 
raport cu obiectivul care trebuie atins? 

În contextul Cartei UE, art. 52 (1) cuprinde testul de proporționalitate. Orice limitare a exercitării 
drepturilor și libertăților recunoscute prin Cartă trebuie prevăzută de lege și trebuie să respecte 
substanța acestor drepturi și libertăți. Sub rezerva principiului proporționalității, se pot impune 
limitări numai în cazul în care acestea sunt necesare și răspund efectiv obiectivelor de interes general 
recunoscute de Uniune sau necesității protejării drepturilor și libertăților celorlalți. 

Componentele secvenței logice care formează testul proproționalității potrivit dreptui UE variază 
de la caz la caz într-o oarecare măsură. Elementul final al testului – proporționalitatea stricto sensu – 
nu este efectuat de obicei, ci este lăsat la latitudinea instanțelor naționale. Alteori numărul 
componentelor crește. Această inconsecvență din partea CJUE a atras multe critici, dar rămâne 
expresia unei forme de deferență, de-a lungul principiului subsidiarității.300 

                                                   
300 A se vedea, de exemplu, dezbaterea recentă: K. Moller, “Proportionality: Challenging the critics”, (2012) 10 
International Journal of Constitutional Law, și F. Urbina, “Balancing as reasoning and the problems of legally unaided 
adjudication: A reply to K. Möller”, (2014) 12 International Journal of Constitutional Law, K. Moller, “Balancing as 
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iii. Proporționalitatea specifică drepturilor fundamentale  

Proporționalitatea în contextul nediscriminării 

Discriminările justificate pe baza intereselor publice (politici de ocupare a forței de muncă, 
creșterea economică și alte obiective care țin de politica angajatorilor și duc la discriminare indirectă 
etc.) ar putea face față, în principiu, examinării atente a CEDO și CJUE. Lista de obiective legitime 
diferă în funcție de natura discriminării, şi anume, dacă aceasta este directă301 sau indirectă302 și în al 
doilea rând, dacă norma supranațională aplicabilă are ca izvor dreptul UE sau CEDO. CEDO urmează, 
în general, un test similar privind justificarea atât în cazul discriminării directe cât și al celei 
indirecte303, în timp ce legislația UE este mult mai precisă în a distinge între discriminarea directă și 
indirectă. Legislația UE are o anumită listă de obiective legitime care pot justifica discriminarea 
directă, și acestea sunt prevăzute în mod expres în directivele pentru combaterea discriminării304 și 
trebuie să fie de strictă interpretare, în timp ce în cazul discriminării indirecte, și alte scopuri legitime 
decât cele prevăzute în mod expres în legislația secundară a UE pot fi acceptate, atât timp cât acestea 

                                                                                                                                                               
reasoning and the problems of legally unaided adjudication: A rejoinder to Francisco Urbina”, (2014) 12 International 
Journal of Constitutional Law l. 
301 Articolul 2(2) din Directiva UE privind egalitatea de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică 
prevede că discriminarea directă apare „atunci când o persoană este tratată mai puţin favorabil decât este, a fost sau ar fi o 
altă persoană, într-o situaţie comparabilă, pe baza rasei sau originii etnice”. CEDO a definit discriminarea indirectă ca 
“diferență de tratament între persoane în situații analoge, sau relativ similare”. A se vedea CEDO, Carson and Others v. UK 
[GC] (Nr. 42184/05), 16 martie 2010; paragr. 61. În mod similar, CEDO, D.H. and Others v. the Czech Republic [GC] (Nr. 
57325/00), 13 noiembrie 2007, paragr. 175; CEDO, Burden v. UK [GC] (Nr. 13378/05), 29 aprilie 2008, paragr. 60. A se 
vedea si Manualul de drept european privind nediscriminarea elaborat de către Agenția pentru Drepturi Fundamentale ale UE 
disponibil online la următorul link: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-
FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_RO.pdf  
302 Legislația secundară UE definește discriminarea indirectă în: Articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Directiva privind 
egalitatea de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică afirmă că „se consideră că are loc o 
discriminare indirectă atunci când o dispoziţie, un criteriu sau o practică aparent neutră pune o persoană de o anumită rasă 
sau origine etnică într-o situaţie specială dezavantajoasă, în comparaţie cu alte persoane”. În mod similar, articolul 2 (2) (b) 
din Directiva de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi 
ocuparea forţei de muncă; articolul 2 (1) (b) din Directiva privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al 
egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformată); articolul 2 (b) 
Directiva de aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi 
furnizarea de bunuri şi servicii. CEDO a definit discriminarea indirectă ca "o diferență de tratament care poate lua forma 
unor efecte disproporționat negative ale unei politicii generale sau a unei măsuri care, deși formulate în termeni neutri, 
discriminează un anumit grup." A se vedea D.H. şi alţii v.Republica Cehă [GC] (57325/00), 13 noiembrie 2007, punctul 184; 
CEDO, Opuz v. Turcia (33401/02), 9 iunie 2009, punctul 183. CEDO, Zarb Adami v. Malta (17209/02), 20 iunie 2006, 
paragr. 80. 
303 În Cauza Burden v. UK [GC] (No. 13378/05), 29 aprilie 2008, CEDO a hotărât că ”o diferență de tratament a persoanelor 
aflate în situații relevant similare ... este discriminatorie dacă nu are o justificare obiectivă și rezonabilă; cu alte cuvinte, în 
cazul în care aceasta nu urmărește un scop legitim sau dacă nu există un raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele 
folosite și scopul vizat”, paragr. 60. 
304 Directiva 2000/78/CE prevede în considerentul 25 că "Prin urmare, este esențial să se facă distincție între diferențele de 
tratament care sunt justificate, în special de politica ocupării forței de muncă legitime, a pieței muncii și a formării 
profesionale", în plus, "apărare genuină privind cerințele profesionale" este prezent în fiecare dintre directivele (cu excepția 
celei privind produsele de gen și serviciile, care nu se referă la ocuparea forței de muncă); Directiva privind egalitatea de 
tratament privind încadrarea în muncă oferă ca obiective legitime: admisibilitatea a discriminării pe criterii de religie sau 
convingeri de către angajatori, care sunt organizații religioase (articolul 4 (2) ” ... în cazul activităților profesionale ale 
bisericilor și ale altor organizații publice sau private a căror etică este bazată pe religie sau convingeri, un tratament 
diferențiat bazat pe religia sau convingerile unei persoane nu constituie o discriminare atunci când, prin natura acestor 
activități sau prin contextul în care sunt exercitate, religia sau convingerile constituie o cerință profesională esențială, 
legitimă și justificată în privința eticii organizației”); și, admisibilitatea discriminării pe motiv de vârstă în anumite 
circumstanțe (articolul 6 alineatul (1) literele (a) - (c)). 
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îndeplinesc cerințele de necesitate și proporționalitate. Faptul că CEDO distinge la fel de precis ca 
CJUE între discriminarea directă și indirectă nu creează, în principiu, probleme, deoarece CEDO nu 
acceptă cu ușurință un comportament/practici discriminatoriu(ii) care s-ar califica drept o discriminare 
directă conform legislației UE, de exemplu, un comportament care atinge nucleul demnității 
personale, cum ar fi discriminarea pe criterii de rasă și origine etnică. Cu toate acestea, lipsa de 
consens între CEDO și CJUE cu privire la delimitarea exactă între discriminarea directă și indirectă a 
condus, în anumite cazuri, la soluții diferite la care au ajuns cele două instanțe pornind de la testul de 
proporționalitate.305 Testul de proporționalitate este cel care poate să stabilească dacă o măsură poate 
fi considerată legală, cu toate acestea rezultatul acestuia se află de multe ori în mâinile instanțelor de 
drept comun. Acest lucru se datorează doctrinei privind marja de apreciere existentă în legislația 
CEDO (prin care autoritățile naționale sunt libere să stabilească, în anumite limite, prevalența unui 
interes asupra altuia) și datorită tendinței CJUE de a se abține de la efectuarea testului de 
proporționalitate cu privire la măsurile naționale (de multe ori acesta oferă judecătorilor naționali 
indicații și instrucțiuni cu privire la modul în care acesta poate fi efectuat, însă acestora din urmă li se 
încredințează realizarea efectivă a acestui exercițiu de echilibrare). 

CJUE ar putea stabili ca evaluarea detaliată a proporționalității măsurii în discuție să rămână la 
ltitudinea instanțelor naționale, deoarece, în hotărârile preliminare, Curtea nu are acces la tot dosarul 
cauzei privind circumstanțele de fapt, de asemenea nu poate examina probele, care sunt administrate 
în fața instanței naționale, și nu poate face constatări de fapt. Această sarcina poate fi, de asemenea, 
mutată la instanța națională în situații în care nu se ajunge la un consens în Marea Cameră a CJUE cu 
privire la rezultatul precis. Cu privire la dificultatea instanțelor naționale de a stabili scopul legitim 
potrivit pentru o practică discriminatorie directă v indirectă ca un prim pas în aplicarea testului de 
proporționalitate, vă rugăm să consultați hotărârile Curții Supreme din Marea Britanie în cazul 
Seldon306 și Homer307, primul caz este detaliat mai jos în Studiul de Caz 10. 

Scopurile legitime diferă, de asemenea, în funcție de ceea ce este pus în balanță: drept 
fundamental versus o măsură/practică a Uniunii sau o acțiune/măsură a unui stat membru. În primul 
scenariu interese legitime sunt cele care corespund unor obiective de interes general urmărite de 
Uniune, în timp ce în al doilea scenariu scopurile legitime ar trebui să fie cele prevăzute de directivele 
pentru combaterea discriminării.308 

Importanța testului de proporționalitate în normalizarea interacțiunii dintre regimurile juridice 
este în mod clar vizibilă în cauze precum Kücükdeveci și Wolf, sau Römer sau Danosa,309 în care 
CJUE cântărește obiectivele de politică publică privind măsurile naționale în raport cu principiul 
egalității.310 În schimb, în ACCEPT, CJUE se referă la principiul eficacității dreptului UE și lasă în 
seama instanței naționale311 stabilirea proporționalității sancțiunii; o hotărâre similară de „îndrumare” 
se regăsește în cauzele conexate HK Denmark, C-335/11 și C-337/11 (a se vedea paragrafele 64 și 
90). În mod similar, în cauza Seldon, Curtea Supremă de Justiție din Regatul Unit a delegat instanțele 
inferioare să efectueze testul proporționalității, după ce a adaptat interpretarea unor principii de bază 

                                                   
305 A se vedea Hotărârea CEDO în Cauza Andrle v Republica Cehă, și Hotărârea hot. CJUE în cazul Griesmar, pentru mai 
multe detalii a se vedea p.35. 
306 Seldon v Clarkson Wright and Jakes [2012] UKSC 16. 
307 Homer v Chief Constable of West Yorkshire Police [2012] UKSC 15. 
308 A se vedea X. Groussot, General Principles of Community Law (Principiile Generale ale Dreptului Comunitar), Europa 
Law Publishing, (2006), 150-151. 
309 A se vedea C-232/09, Danosa v LKB Lizings SIA [2010] ECR I-11405. 
310 A se vedea Manualul JUDCOOP cu privire la interacțiunea judiciară în domeniul principiului nediscriminării, p. 63-66. 
311 Cauza C-81/12, Asociaţia ACCEPT v Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, nyr. a se vedea Manualul 
JUDCOOP cu privire la interacțiunea judiciară în domeniul principiului nediscriminării p.84-86 
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la jurisprudența CJUE.312 Instanțele naționale ar putea folosi testul de proporționalitate pentru a 
determina caracterul nerezonabil al unei măsuri interne (a se vedea Jelušić)313 sau pentru a contesta 
scopul legitim ales de către legiuitor (a se vedea presiunea încercărilor continue ale instanțelor 
inferioare și ale curților de apel franceze de a contesta dispozițiile naționale în saga post-Griesmar; a 
se vedea, de asemenea, evaluările instanțelor italiene privind scopul legitim urmărit de clauzele 
contractuale colective care legau concedierile de apropierea vârstei minime de pensionare 314). 

                                                   
312 Cauza este comentată în Manualul JUDCOOP cu privire la interacțiunea judiciară în domeniul principiului 
nediscriminării, p. 68ff. 
313 Curtea Constitutională a Republicii Croația, Hotărârea U-I/4170/2004 din 29 septembrie 2010 Damir Jelušić (reclamant) 
vs Republica Croația, Manualul JUDCOOP cu privire la interacțiunea judiciară în domeniul principiului nediscriminării, 
p.72-75 
314 Cauze dezbătute în Manualul JUDCOOP cu privire la interacțiunea judiciară în domeniul principiului nediscriminării. 
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STUDIUL DE CAZ 10 – Seldon v Clarkson Wright şi Jakes – Utilizarea testului 
proporționalității în domeniul dreptului la nediscriminare pe motive de vârstă  

Tip de interacțiune: Vertical Indirect (Curtea Supremă a Regatului Unit – CJUE)  

Orizontal intern (între instanțele din Regatul Unit) 

 

 

Reclamantul, un fost partener într-o societate de avocatură, a susținut că a suferit o discriminare 
nejustificată pe motive de vârstă, solicitându-i-se să se pensioneze la vârsta de 65 de ani conform 
politicii firmei. Justificarea acestei politici avea la bază trei motive: oferirea unor oportunități de 
parteneriat avocaților mai tineri după o perioadă rezonabilă de timp; facilitarea planificării forței de 
muncă prin anticiparea unor posturi vacante; și „limitarea necesității de a elimina parteneri prin 
managementul performanței, contribuind astfel la crearea unei culturi atrăgătoare și de susținere în 
cadrul firmei315”. În temeiul Directivei-cadru a UE, regulile privind pensionarea obligatorie intră în 
categoria măsurilor direct discriminatorii și trebuie să fie justificate de un scop legitim prevăzut de 
Directiva privind egalitatea în raporturile de muncă, necesare și proporționale pentru atingerea 
scopului respectiv; legislația din Regatul Unit, după o perioadă în care prevedea posibilitatea explicită 
de pensionare obligatorie la vârsta de 65 de ani, prevede aceeași regulă fără a diferenția între scopurile 
legitime pentru discriminare directă, respectiv indirectă, așa cum impunea Directiva. Hotărârea Curții 
Supreme de Justiție a Regatului Unit316 se referă la legitimitatea obiectivelor de mai sus în cazul 
discriminării directe pe criteriul vârstei, la posibilitatea ca acestea să fie invocate de către angajator, 

                                                   
315 Cauză comentată de L. Vickers, S. Manfredi, Industrial Law Journal, Vol. 42, Nr. 1, martie 2013, p. 62. 
316 Seldon (Appellant) v Clarkson Wright and Jakes (A Partnership) (Respondent) [2012] UKSC 16, disponibil la 
http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2010_0201_Judgment.pdf. 
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precum și la regimul anume de dobândire a calității de partener (spre deosebire de raporturile 
obișnuite de muncă). 

Curtea Supremă de Justiție a Regatului Unit, referindu-se la precedentele CJUE,317 a menționat că 
lista motivelor de discriminare justificată (directă) pe criteriul vârstei de la art. 6(1) din Directiva-
cadru nu este limitativă, cu condiția ca acestea să reflecte un interes public (mai degrabă decât 
interesele pur subiective ale angajatorului, cum ar fi reducerea costurilor); în plus, acestea ar trebui să 
fie interpretate mai restrictiv decât în cazul discriminării indirecte. De asemenea, a precizat că vârsta, 
în comparație cu alte criterii interzise, nu are o natură „binară”– „persoanele mai tinere vor beneficia 
în cele din urmă de o prevedere care favorizează angajații mai în vârstă.” 

Instanța a citat frecvent jurisprudența CJUE pentru a arăta că: 1) jurisprudența anterioară nu 
privește, precum în cazul de față, prevederile contractelor individuale, ci legislația, contractele 
colective și altele; 2) scopurile legitime în temeiul art. 6 (1) din Directiva-cadru sunt obiective de 
politică socială și nu motive pur individuale specifice angajatorului; 3) flexibilitatea pentru angajatori 
nu este un scop legitim în sine (AG Bot în Kucükdeveci); 4) a fost identificată o serie de obiective 
legitime (în număr de 9) (paragr. 50); 5) în plus, măsura trebuie să fie necesară și proporțională; 6) 
gravitatea efectului pe care măsura îl are asupra angajaților discriminați trebuie să fie pusă în balanță; 
7) domeniul de aplicare a testului pentru discriminare indirectă conform art. 2 (2), respectiv pentru 
discriminare pe criteriul vârstei conform art. 6 (1), nu este același; spre deosebire de discriminarea 
indirectă, în cazul discriminării directe, numai motivele de interes public desemnate de către stat (și nu 
de către angajator) pot stabili legitimitatea scopului urmărit. 

Curtea Supremă a grupat cele 9 obiective legitime stabilite de către CJUE în jurisprudența sa 
anterioară (o listă de 12 cauze)318 în două mari categorii: 1) echitatea între generații și 2) demnitatea. 
În ceea ce privește cauza de față, Curtea Supremă admite că angajatorii individuali pot invoca astfel 
de justificări, pe baza jurisprudenței CJUE. Mai precis, a arătat că: „Primele două obiective 
identificate au fost fidelizarea personalului și planificarea forței de muncă, ambele direct legate de 
obiectivul legitim de politică socială privind acordarea de șanse profesionale de angajare în mod 
echitabil între generații (și au fost recunoscute ca fiind legitime în Fuchs).319 Cel de-al treilea a fost 
limitarea necesității de a elimina parteneri prin intermediul managementului performanței, care este 
direct legat de obiectivele privind „demnitatea” acceptate în Rosenbladt320 și Fuchs. De asemenea, 
este clar că obiectivele pot fi legate de circumstanțele exacte ale tipului de activitate vizat (cum ar fi 
de predarea de cursuri universitare, precum în Georgiev).321 De aceea, aș accepta că scopurile 
identificate au fost legitime.”322 

În special, Curtea Supremă a aprobat modul în care instanța inferioară a tratat justificările 
inspirate de jurisprudența privind discriminarea indirectă,323 însă a recunoscut că hotărârea a precedat 
perioada în care au fost pronunțate deciziile CJUE relevante. 324 

                                                   
317 Cauza C-388/07, The Incorporated Trustees of the National Council on Aging v. Secretary for Business, Enterprise and 
Regulatory Reform [2009] ECR 1-1 569; Cauza C-411/05, Félix Palacios de la Villa v Cortefiel Servicios SA, [2007] ECR I-
8531. 
318 A se vedea paragr. 50(4) din hotărârea Seldon la http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2012/16.html  
319 Cauzele conexate C-159/10, Gerhard Fuchs and C-160/10 Peter Köhler v Land Hessen [2011]. 
320 Cauza C-45/09, Rosenbladt v Oellerking [2010] ECR I-9391. 
321 Cauzele conexate C-250/09 and C-268/09, Georgiev (Vasil Ivanov) v Tehnicheski Universitet e Sofia, Filial Plovdiv 
[2010] ECR I-11869. 
322 A se vedea paragr. 67 din hotărâre. 
323 Utilizat de asemenea in Homer v Chief Constable of West Yorkshire Police [2012] UKSC 15. Instanța inferioară s-a bazat 
pe precedentele din UE și pe cele naționale în cauzele conexate C-4/02 si C-5/02, Schönheit v Stadt Frankfurt am Main 
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În cele din urmă, recursul a fost respins, iar evaluarea proporționalității de care depindea pretenția 
privind discriminarea a fost trimisă instanțelor inferioare spre rejudecare, urmând a se lua în 
considerare decizia Curții Supreme și hotărârile recente ale CJUE astfel cum fuseseră rezumate și 
analizate de către Curtea Supremă. 

A. Conflictul: conflict între legea națională de transpunere a Directivei privind egalitatea în 
raporturile de muncă și prevederea conținută de directivă cu privire la scopurile legitime care pot 
justifica discriminarea directă; directiva face diferența între scopurile legitime pentru discriminare 
directă, respectiv indirectă și enumeră scopurile legitime care pot justifica discriminarea directă pe 
criteriul vârstei (at. 6). În schimb, legea britanică nu făcea o astfel de diferențiere. Probleme legate 
de evaluarea legitimității scopurilor urmărite au fost ridicate în fața instanțelor din Regatul Unit. 

B. Tehnici de interacțiune judiciară: Curtea Supremă s-a angajat într-un impresionant exercițiu de 
examinare a jurisprudenței anterioare a CJUE, de la prima cauză pe o problemă similară până la 
ultima, pentru a valida interpretarea conformă a legislației interne cu obligațiile impuse de 
dreptul UE325 și a stabili ce poate fi considerat „scop legitim” și care sunt criteriile care trebuie 
întrunite pentru ca prevederea în discuție să fie considerată proporțională. 

În plus, aceasta s-a angajat într-un veritabil dialog la distanță cu Curtea de Justiție, în special în 
ceea ce privește: 1) analiza jurisprudenței recente, care este atât de detaliată încât include referințe 
privind componența completului Curții care a judecat în diversele cauze și identitatea 
judecătorului raportor, probabil pentru a sublinia dezvoltarea unei jurisprudențe constante 
validată de gestionarea acestor cazuri de către membrul „expert” al Curții; 2) evidențierea 
instrucțiunilor mixte care decurg din dreptul UE: Curtea Supremă a Regatului Unit s-a folosit de 
prilejul de a evidenția o posibilă inconsecvență în dreptul UE.326 În mod specific, și-a exprimat 
îngrijorarea că, în ciuda asigurărilor oferite de CJUE cu privire la faptul că fiecare stat membru 
este liber să acorde prioritate anumitor interese publice în detrimentul altora, atunci când se 
evaluează proporționalitatea unei măsuri discriminatorii, lipsa unor linii directoare în legislația 
internă a fost trecută cu vederea de către CJUE și a trecut testul de verificare al acesteia. În 
practică, Regulamentul 3 (măsura națională contestată), care nu prevede nimic despre interesele 
dominante ale societății care ar merita protecție în cazurile de discriminare, este o prevedere care 
dă satisfacție CJUE, dar nu reușește să facă uz de marja de apreciere promisă de Curtea de 
Justiție și, prin urmare, nu poate îndruma instanțele naționale către un rezultat previzibil. Putem 
                                                                                                                                                               

[2004] IRLR 983; și R (Elias) v Secretary of State for Defence [2006] 1 WLR 3213, susținând că scopurile legitime nu 
trebuie să fie formulate în momentul adoptării măsurii. 
324 A se vedea paragr. 67: „Concluziile acestora sunt deosebit de impresionante în condițiile în care s-au pronuntat în cauză în 
noiembrie 2007, înainte să apară oricare hotărâre europeană menționată mai devreme. Acestea au abordat justificarea 
discriminării directe în același mod în care ar fi abordat justificarea discriminării indirecte, în timp ce noi acum cunoaștem că 
există o diferență între cele două.” 
325 Pe lângă cele la care se face referire mai sus, Curtea Supremă a Regatului Unit menționează sau discută următoarele 
cauze: Age UK – David Hütter v Technische Universität Graz, Cauza C-88/08 [2009] All ER (EC) 1129; Petersen v 
Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, Cauza C-341/08, [2010] 2 CMLR 830, Wolf v Stadt 
Frankfurt am Main, Cauza C-229/08 [2010] 2 CMLR 849, concluziile AG în Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co KG, Cauza 
C-555/07, [2011] 2 CMLR 703; Ingeniørforeningen i Danmark v Region Syddanmark, Cauza C-499/08 [2011] 1 CMLR 
1140; Hennigs v Eisenbahn-Bundesamt; Land Berlin v Mai, cauzele conexate C-297/10 și C-298/10, [2011] ECR; Prigge 
and others v Deutsche Lufthansa AG, Cauza C-447/09 [2011] IRLR 1052. 
326 A se vedea paragr. 53: „Pe de o parte, Luxemburgul ne spune că alegerea obiectivelor politicii sociale este la latitudinea 
statelor membre. Se poate observa cu ușurință de ce se întâmplă așa, având în vedere că posibilele obiective pot fi 
contradictorii, în special între promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și prelungirea vieții profesionale a 
persoanelor mai în vârstă. Pe de altă parte, Luxemburgul a aprobat Regulamentul 3, un act formulat în general, care nu 
precizează nici obiectivele și nici mijloacele care pot fi justificate. De asemenea, e foarte simplu de văzut de ce lucrurile stau 
așa, având în vedere că prioritatea pe care o atașăm anumitor obiective se poate schimba odată cu condițiile economice, 
sociale și demografice din țara respectivă.” 
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doar să constatăm că aprobarea de către CJUE a Regulamentului 3 nu implică în mod necesar o 
respingere a liniilor directoare naționale: statul este cel care trebuie să profite de marja prevăzută 
de dreptul UE, fiind în același timp conștient de faptul că măsurile ilegale vor fi supuse revizuirii 
CJUE. 

C. Soluție: În cele din urmă, Curtea Supremă a Regatului Unit încredințează instanțelor inferioare 
evaluarea decisivă cu privire la proporționalitatea măsurii, după ce le-a instruit cu privire la o serie 
de principii de fond pe care le-a extras pe baza unor dezvoltări jurisprudențiale recente ale CJUE. 
Aceasta este o dovadă clară de cooperare în acțiune: Curtea Supremă dorește să ia în considerare 
jurisprudența CJUE și să își actualizeze propria abordare, trimițând, în același timp, semnale atât 
către instanțele inferioare (avertizându-le despre schimbările ce au avut loc), cât și către CJUE 
(subliniind că este nevoie de mai multă îndrumare pentru a preveni alte erori). 

D. Alternative: Trimiterea preliminară, deși, în cauză, ar fi adăugat la complexitatea jurisprudenței 
deja existente. Seria continuă de hotărâri pronunțate de CJUE după 2007 a fost de așa natură încât 
a făcut ca jurisprudența internă să nu mai fie de actualitate. Curtea Supremă a Regatului Unit a 
remarcat acest aspect și l-a folosit ca o justificare pentru erorile Tribunalului pentru litigii de 
muncă (acesta a confundat testele utilizate pentru discriminarea directă și cea indirectă). Alegerea 
Curții Supreme a fost de asemenea natură încât a evidențiat atât faptul că activitatea haotică și 
prolifică a CJUE poate împiedica instanțele naționale să asigure eficiența dreptului UE, precum și 
că instanțele naționale sunt capabile să rezume singure principiile directoare relevante.  

Proporţionalitatea în contextul dreptului la un proces echitabil 

Restricțiile asupra dreptului la un proces echitabil bazate pe interese publice, cum ar fi securitatea 
națională, protejarea vieții private sau a economiei judiciare, ar putea rezista examinării atente a 
CEDO și CJUE. Cu toate acestea, testele de proporționalitate reprezintă un pas obligatoriu pentru ca 
măsurile luate să fie considerate legale, iar rezultatul acestora este de multe ori în mâinile instanțelor 
de drept comun. Acest lucru se datorează doctrinei marjei de apreciere din jurisprudenţa CEDO (prin 
care autoritățile naționale au libertatea de a stabili, în anumite limite, prevalența unui interes asupra 
altuia) și tendinței CJUE de a se abține de la efectuarea testelor de proporționalitate cu privire la 
măsurile naționale (de obicei, Curtea oferă judecătorilor naționali îndrumare și instrucțiuni despre 
cum să efectueze testele, însă realizarea efectivă a acestui exercițiu de echilibrare rămâne la 
latitudinea acestora din urmă). 

Importanța testului de proporționalitate în normalizarea interacțiunii dintre regimurile juridice 
este în mod clar vizibilă în cauze precum Tariq şi Ibrahim.327 Este important de reținut faptul că, în 
contextul dreptului la un proces echitabil, evaluarea proporționalității poate avea loc în două contexte 
distincte, dar conexe. În primul rând, s-ar putea referi la controlul general al unui sistem procedural 
intern din punctul de vedere al garantării dreptului la un proces echitabil. Un astfel de exemplu se 
regăsește în cauza Tariq, unde instanța a trebuit să stabilească dacă, normele naționale asigură un 
echilibru acceptabil între dreptul la un proces echitabil și securitatea națională; sau un alt exemplu 
preluat din cauza Ibrahim, unde s-a evaluat dacă diferitele normele naționale referitoare la declarațiile 
martorilor au oferit o contrapondere eficace pentru a asigura că dreptul la un proces echitabil poate fi 
protejat în mod eficient în cazuri individuale. Un alt mod de a folosi proporționalitatea este de a 
examina dacă o anumită acțiune a unei instanțe, de exemplu, aplicarea „măsurilor de contrabalansare” 
în cauza Riat328 sau analiza proporționalității utilizării mandatului european de arestare în cauza 

                                                   
327 A se vedea Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul dreptului la un proces echitabil, p.53, 78. 
328 ibid., p. 78. 
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Assange,329 încalcă dreptul la un proces echitabil. Al doilea aspect ar putea fi mult mai relevant pentru 
instanțele naționale. Dacă este totuşi legat de primul aspect, atunci poate impune instanțelor naționale 
să aibă în vedere jurisprudența supranațională când stabilesc cadrul pentru propriul exercițiu de 
echilibrare a drepturilor în conflict. 

                                                   
329 A se vedea paragr. 155-159 din Hotărârea Înaltei Curţi de Justiţie, remarcând faptul că în timp ce domnul Assange s-a 
bazat pe principiul proporționalității, a pierdut din vedere faptele. Înalta Curte folosește raționamentul comparativ în acest 
scop; se menționează, de asemenea, necesitatea de a inspira încredere instanțelor suedeze. 
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STUDIUL DE CAZ 11 – Curtea Constituțională a Austriei, U466/11 ș.a. – folosirea 
proporționalității în domeniul dreptului la un proces echitabil (migrație/azil) 

Tipul de interacţiune: Verticală indirectă (instanţă naţională – CJUE şi CEDO), Orizontală 
(corelând jurisprudența CEDO cu compatibilitatea cu dreptul UE) 

Instanţa naţională stabilește domeniul de aplicare a dreptului la un proces echitabil în sistemul 

juridic naţional prin fuziunea celor mai înalte standarde de protecție a drepturilor fundamentale în 
conformitate cu Carta UE și CEDO. 

Reclamanții sunt doi cetățeni de naționalitate chineză, care au solicitat protecție subsidiară în 
Austria. După ce au văzut că cererile lor, precum și recursurile la instanța competentă, au fost 
respinse, au recurs la Curtea Constituțională, invocând încălcarea accesului la justiție, protejat prin 
Constituție, care le-a fost refuzat în cadrul procedurii. Solicitarea lor s-a bazat direct pe presupusele 
încălcări ale art. 47(2) din Carta UE, care prevede că „Orice persoană are dreptul la un proces 
echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și 
imparțiale, constituită în prealabil prin lege”. Astfel, a fost necesar ca instanța constituțională să 
decidă, cu titlu preliminar, asupra admisibilității acestor argumente - de exemplu, dacă poate fi folosit 
standardul relevant din Cartă. Problema aplicabilității Cartei poate avea importanță specială în cauzele 
de azil, deoarece art. 6 CEDO poate fi dificil de aplicat, având în vedere că are aplicabilitate limită 
procedurilor care nu sunt nici civile, nici penale. 

Curtea citează în primul rând pe larg jurisprudența CJUE, precum și propriul său precedent pentru 
a reafirma principiul supremației dreptului UE, dar subliniază faptul că dreptul UE în general nu 
reprezintă un standard corespunzător de revizuire în deciziile Curții Constituționale. În timp ce 
autoritățile austriece sunt, în general, ținute de principiile de drept ale UE care au efect direct și 
prioritar, Curtea Constituțională urmează aceste principii numai în măsura în care se stabilește că este 
aplicabilă o cauză de acțiune prevăzută de dreptul intern; în general, încălcările dreptului UE nu 
corespund încălcărilor de ordin constituțional. 

Totuși, acest lucru nu este valabil și pentru argumentele bazate pe Carta drepturilor fundamentale. 
În ceea ce privește Carta, Curtea Constituțională citează în detaliu jurisprudența CJUE din cauza 
Rewe, în raport cu principiile echivalenței și realizarea protejării drepturilor pe baza dreptului UE în 
ordinele juridice naţionale. În consecinţă, Curtea Constituțională constată legătura strânsă între Cartă 
și CEDO, care, de altfel, se aplică direct ca izvor de drepturi constituționale, în sistemul juridic 
austriac. În baza acestor două argumente, Curtea conchide: Carta poate furniza un standard adecvat de 
revizuire pentru încălcări ale drepturilor constituționale. Centralizarea acestor decizii în mâinile Curții 
Constituționale devine un argument în favoarea acestei interpretări. Cel puțin în ceea ce privește 
„drepturile” din Cartă, suprapunerea conținutului lor cu CEDO înseamnă că ele ar trebui să fie 
transpuse în standarde constituționale naționale; totuși acest lucru nu poate ține de principii, care 
necesită o evaluare de la caz la caz (paragr. 5.5 ). 

Acest lucru conferă o justificare constatării făcute de Curtea Constituțională în sensul că va 
respecta jurisprudența drepturilor fundamentale a CJUE, care, la rândul său, respectă jurisprudența 
CEDO. Acest lucru poate presupune trimiteri preliminare la CJUE, dar nu în cazul în care nu există 
nici o îndoială cu privire la interpretarea corectă a dreptului UE. În mod interesant, Curtea consideră 
că s-ar afla în ipoteza din urmă nu doar când CJUE s-a pronunțat anterior cu privire la o anumită 
problemă, ci și CEDO. 
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În continuare, Curtea Constituțională reflectează dacă respectivul caz intră în sfera de aplicare a 
dreptului UE în conformitate cu Carta și constată că intră sub incidența acestuia, datorită obiectului 
său (azilul, reglementat pe larg de măsuri la nivelul UE). 

În ceea ce privește dreptul la un proces echitabil prevăzut de art. 47 din Cartă, în special, Curtea 
remarcă domeniul său de aplicare mai larg decât dreptul la un proces echitabil astfel cum este garantat 
de CEDO, precum și faptul că în temeiul Cartei poate fi acordat un nivel mai ridicat de protecție. În 
timp ce, în temeiul art. 6, accesul la justiție se aplică numai în proceduri civile, art. 47 extinde această 
protecție la procedurile de azil și, prin urmare, solicitanții pot beneficia de ea.330 Cu toate acestea, 
evaluarea unei încălcări va conduce la rezultate diferite în functie de rezultatele obținute în urma 
aplicării testului deproporționalitate. Invocând jurisprudența CEDO, Curtea Constituțională constată 
că acest drept poate fi limitat în circumstanțe excepționale și că nu are nevoie să fie protejat în 
conformitate cu același standard, indiferent de tipul de decizie luată de către o instanță națională. În 
condițiile în care nu contribuie cu nimic la procedura scrisă, nu mai este nevoie de o procedură orală. 
În temeiul acestei motivări, Curtea Constituțională constată că nu a avut loc nicio încălcare a Cartei. 

A. Conflictul: Între prevederea națională cu privire la nivelele de jurisdicție în cauze privind 
protecția subsidiară și standardele constituționale, CEDO și Carta UE cu privire la protejarea 
dreptului la un proces echitabil. 

B. Tehnici de interacțiune judiciară: În ceea ce privește stabilirea domeniului de aplicare al 
dreptului fundamental la un proces echitabil, Curtea Constituțională a Austriei consideră că 
art. 47 din Carta UE se aplică situațiiilor de fapt din cauză, spre deosebire de art. 6 CEDO, care nu 
acoperă procedurile legate de azil. Curtea se bazează în mare măsură pe jurisprudența CJUE 
(printre altele, principiile efectului direct, al priorității, echivalenței și eficacității dreptului UE), 
pentru a stabili domeniul de aplicare a dreptului UE; folosește, de asemenea, tehnica 
interpretării conforme pentru a decide cu privire la conținutul și sfera de aplicare a dreptului la 
un proces echitabil, având în vedere atât jurisprudenţa CEDO, cât și cea a CJUE.  

C. Soluție: Prin această hotărâre, Curtea Constituțională a Austriei și-a schimbat modul de abordare 
în ceea ce privește forța juridică a Cartei UE în sistemul de drept intern. În conformitate cu 
jurisprudența anterioară a Curții, „drepturile garantate constituțional”, precum și întreaga ordine 
constituțională naţională - inclusiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului și protocoalele 
sale, care au statut constituțional în Austria – au format standardul de revizuire utilizat de Curte. 
Cu toate acestea, dreptul Uniunii Europene nu face parte din dreptul constituțional austriac. Astfel, 
Curtea Constituțională şi-a bazat jurisprudența anterioară pe prezumția că dreptul UE nu constituie 
un standard pentru evaluarea sa. Prin această hotărâre, Curtea Constituțională a conferit egalitate 
între o încălcare a Cartei și o încălcare a dreptului constituțional național.331 

Proporţionalitatea este utilizată în scopul de a stabili dacă a avut loc o încălcare a dreptului la un 
proces echitabil; jurisprudența CEDO cu privire la admisibilitatea măsurilor naționale este folosită 
drept punct de referință (interpretare conformă). 
                                                   

330 A se vedea rezumatul hotărârii în limba germană la  
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vfgh/JFR_09879686_11U00466_2_01/JFR_09879686_11U00466_2_01.pdf.  
331 In această hotărâre, Curtea a considerat că drepturile și libertățile garantate de către Cartă pot fi invocate ca „drepturi 
garantate constituțional” și pot, de asemenea, servi ca un standard de revizuire pentru proceduri de revizuire a normelor 
constituționale, atunci când garanțiile din Carta UE sunt echivalente cu „drepturile garantate constituțional” în formulare și 
determinare. Pentru o scurtă analiză a hotărârii, Dr. Brigitte Bierlein, vicepreședinte al Curții Constituționale din Austria, 
„The Austrian Constitutional Court's Influence on the Legal Order”, disponibilă la 
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fportal.con
court.sk%2Fdownload%2Fattachments%2F17269094%2FPrispevok_Bierlein.pdf&ei=FY5XU8ntKqqBywOfqYLQDw&usg
=AFQjCNFMfHkH2C8htaso8hkvCi70yFXQTA&sig2=2EDax2WHA3OFWbJm5dAhSw&bvm=bv.65177938,d.bGQ  
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Proporţionalitatea în contextul dreptului la libertate de exprimare 

În contextul libertății de exprimare, proporționalitatea ajută la punerea în balanță a acesteia fie cu 
alte drepturi (cum ar fi dreptul la viață privată sau cel la protecția datelor personale), fie cu interesul 
public (garanții pentru jurnaliști). În ambele cazuri, „necesitatea într-o societate democratică” este 
evaluată (fie în cadrul CEDO, fie în cel al dreptului UE) în baza unui număr de elemente care au fost 
elaborate de către CEDO. 

În Studiul de Caz 2, ne-am referit deja la testul proporționalității care s-a aflat în centrul cauzei 
Belpietro v. Italiei. În acea cauză, CEDO a pus în aplicare și chiar a dezvoltat îndrumări în scopul 
evaluării proporționalității sancțiunilor pentru calomnie din perspectiva noțiunii de „necesitate într-o 
societate democratică”.  

În studiul de caz de mai jos, ne vom îndrepta atenția asupra proporționalității în contextul 
echilibrării a două drepturi fundamentale. Lista de mai jos oferă o imagine de ansamblu asupra 
elementelor proporționalității provenite din jurisprudența CEDO – fiecare dintre ele ar trebui să fie 
luate în considerare în timpul desfășurării activității de echilibrare de către un judecător național: 

Standardele libertăţii de exprimare trebuie să ţină cont de funcția specială de control a presei ce 
joacă rolul unui „câine de pază” într-o societate democratică. Rolul jurnaliștilor este de a disemina 
informații cu privire la probleme de interes public. Protecția schimbului de idei în contextul dezbaterii 
publice este deosebit de importantă (cauza Handyside v. Regatului Unit, cauza Długołęcki v. Poloniei, 
cauza Jucha şi Żak v. Poloniei). 

Rolul presei de „câine de pază” poate fi pus în pericol în cazul în care statul impune restricții 
excesive asupra jurnaliștilor, alături de amenințarea cu pedeapsa cu închisoarea. Astfel de restricții pot 
avea un efect de descurajare a jurnaliștilor, iar libertatea de a primi informații poate fi astfel încălcată 
(cauza Lingens v. Austria și cauza Długołęcki v. Polonia). 

Instanţa consideră pedeapsa cu închisoarea ca fiind proporțională numai în cazuri excepționale - 
cu referire numai la discursuri de ură sau incitare la violență (cauza Cumpănă și Mazăre v. României) 
sau în cazul în care statul acționează ca un custode al ordinii publice (cauza Castells v. Spaniei). 

În cazul persoanelor publice, limitele libertății de exprimare permit un nivel mai ridicat de 
interferență. Controlul activității politicienilor și a instituțiilor politice este deosebit de important 
pentru exercitarea funcțiilor publice (cauza Lingens v. Austriei, cauza Castells v. Spania și cauza 
Lewandowska-Malec v. Poloniei). 

Când evaluează declarații de presă, instanțele naționale trebuie să facă distincție între declarațiile 
de fapt și declarațiile de opinie; doar primele ar trebui testate din punctul de vedere al veridicităţii lor 
(cauza Lingens v. Austriei, cauza Dalban v. României și cauza Smolorz v. Poloniei). 

Libertatea de exprimare cuprinde, de asemenea, declarații controversate sau chiar provocatoare și 
șocante (cauza Mamere v. Franţei și cauza Handyside v. Regatului Unit). 

Declarațiile satirice sunt protejate în următoarele condiții: (1) declarația nu este înșelătoare cu 
privire la fapte; (2) scopul principal al satirei nu constă în compromiterea sau în distrugerea reputației 
cuiva (cauza Leroy v. Franţei și cauza Kuliś&Różycki v. Poloniei). 

Referitor la dreptul la viață privată în cazul publicării de fotografii care afectează dreptul la 
viață privată al persoanelor publice, CEDO a elaborat, în urma unui dialog amplu cu instanțele 
naționale (a se vedea, mai jos, Studiul de Caz 12), un test pe baza a 7 criterii care, în forma sa cea mai 
concisă, se prezintă astfel: 
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1) Contribuția la o dezbatere de interes general; 2) Cât de cunoscută este persoana în cauză și care 
este subiectul ştirii 3) Conduita prealabilă a persoanei în cauză; 4) Conținutul, forma și consecințele 
publicării; 5) Circumstanțele în care au fost făcute fotografiile; 6) Veridicitatea informațiilor 
jurnalistice; 7) Gravitatea sancțiunii impuse de instanțele de judecată. 

În cauza Ricci v. Italiei (cauza Ciuvică v. României) – hotărâri din anul 2013 adoptate ulterior 
celor din cauza Hannover, CEDO a aplicat un test mai puţin elaborat, recomandând astfel instanţelor 
naţionale să urmărească în cauzele privind divulgarea către public a informațiilor care ar putea fi 
considerate defăimătoare: 1) interesele implicate; 2) controlul exercitat de instanțele naționale; 3) 
comportamentul reclamantului și 4) proporționalitatea sancțiunii (elaborată pentru prima oară în cauza 
Stoll, paragr. 109-112, în 2007). 
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STUDIUL DE CAZ 12 – Von Hannover – echilibrarea libertății de exprimare prin presă cu 
dreptul la viață privată al persoanelor publice 

Tipul de interacțiune: orizontală internă (între instanțele din Germania); verticală indirectă 
(instanțele din Germania – CEDO) 

Context 

Prevederile internaționale, regionale și constituționale recunosc că există situații în care libertatea 
de exprimare poate fi limitată în scopul de a proteja drepturile și libertățile celorlalți (a se vedea art. 10 
(2) din CEDO). Unul dintre aceste alte drepturi individuale ar putea fi un alt drept fundamental, cum 
ar fi dreptul la respectarea vieții private și de familie (a se vedea art. 8 din CEDO) care este, de 
asemenea, protejat de izvoare de drept naționale și supranaționale. Mai mult decât atât, luarea unei 
decizii în cazurile care implică protecție concurentă în ceea ce privește cele două drepturi 
fundamentale este complicată de faptul că ambele drepturi permit limitări bazate pe protecția 
drepturilor celorlalți. Art. 8 (2), ca și art. 10 (2), recunoaște situațiile în care protecția drepturilor 
celorlalți poate face ca dreptul la viață privată să acorde prioritate unor drepturi concurente, cum ar fi 
libertatea de exprimare. 

Exercitarea libertății de exprimare ar putea intra în conflict cu dreptul la viață privată și/sau viața 
de familie (art. 8 din CEDO, art. 7 Carta UE). Art. 10 are scopul de a promova progresul societății ca 
bun comun, și permite chiar publicarea unor fapte legate de viața privată a persoanelor, atunci când 
aceste informații servesc unui interes și/sau dezbaterii publice. Pe de altă parte, art. 8 protejează în 
primul rând persoana împotriva ingerințelor arbitrare ale autorităților publice,332 obligând statele 
membre să se abțină de la astfel de ingerințe (obligația negativă), impunându-le, de asemenea, ca 
obligații pozitive, luarea de măsuri adecvate pentru protecția vieții private și de familie a tuturor 
persoanelor. Astfel, se poate întâmpla ca, în anumite circumstanțe, aceste două drepturi să dea naștere 
unor pretenții concurente333 ale persoanelor fizice: dreptul mass-media de a publica fapte din viața 
privată a persoanelor, inclusiv a persoanelor care au calitate oficială, fapte care uneori pot include 
aspecte ofensatoare, șocante sau fapte îngrijorătoare;334 dar și dreptul persoanei de a fi protejată de 
publicarea nejustificată a vieții private de către presă. 

Linii directoare cu privire la modul de rezolvare a cazurilor similare au fost oferite cu autoritate de 
către CEDO. Curtea de la Strasbourg a considerat că aceste două drepturi fundamentale se bucură de 
același rang și importanță, ceea ce înseamnă că, în principiu, unul nu poate avea prioritate în fața 
celuilalt. Criteriile și tehnicile specifice de interacțiune judiciară care au fost aplicate de către instanța 
supranațională, în scopul de a găsi o soluție pentru protecția concurentă a libertății mass-media și a 

                                                   
332 Autoritățile publice includ instanțele, departamentele guvernamentale, autoritățile locale, autoritățile de reglementare a 
mass-media și „orice persoană ale cărei funcții sunt de natură publică”. 
333 Literatura de specialitate juridică a sugerat că, în loc să evaluăm aceste cazuri drept situații care implică exercitarea 
concurentă a libertății de exprimare și a dreptului la viața privată, ar trebui să vorbim mai degrabă de un conflict între diferite 
obligații pe care statul le are față de diferite persoane fizice și față de societate. De fapt, atât titularul libertății de exprimare 
cât și cel al dreptului la viață privată ar putea, în principiu, intenta o acțiune împotriva statului pentru protecția insuficientă a 
unuia sau a celuilalt dintre drepturile omului. În acest fel, forța juridică și importanța celor două drepturi fundamentale este 
păstrată fără a fi necesar să se aleagă între cele două drepturi. A se vedea comentariul lui P. Ducoulombier, „Conflicte între 
drepturile fundamentale și Curtea Europeană a Drepturilor Omului: analiză generală/ Conflicts between Fundamental 
Rights” în E. Brems (ed), Intersentia, Oxford, 2008, 217 – 246, p. 221-2. 
334 Libertatea jurnalistică permite o anume doză de exagerare, chiar și de provocare (a se vedea CEDO: 15974/90 Prager and 
Oberschlick v Austria (1995), paragr. 38; Cererea nr. 38432/97, Thoma v. Luxembourg (2001), paragr. 45-46; și Perna v. 
Italy, cit., paragr. 39. 
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vieții private, au fost cumulate în următoarele patru cauze care vor fi discutate mai jos: cauzele 
Hannover nr. 1,335 2,336 3337 și cauza Axel Springer.338 

Toate aceste cazuri provin de la instanțele germane și implică interacțiuni judiciare directe și 
indirecte între instanțele germane de la toate gradele de jurisdicție și CEDO. Hotărârile CEDO au fost 
apoi citate de celelalte instanțe naționale și regionale atunci când s-au confruntat cu probleme juridice 
similare. Hotărârile Curții de la Strasbourg au fost folosite de către instanțele naționale ca bază pentru 
adaptarea doctrinelor (a se vedea exemplul din Regatul Unit detaliat în Manualul JUDCOOP privind 
interacțiunea judiciară în domeniul libertății de exprimare) și schimbarea abordărilor juridice 
anterioare pentru cazurile care implică conflicte între libertatea de exprimare și dreptul la viață privată 
(a se vedea exemplul francez detaliat în Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în 
domeniul libertății de exprimare), în timp ce, uneori, schimbarea survenită în jurisprudența de 
interpretare a CEDO de la hotărârea Hannover nr.1 la Hannover nr. 2 a dat naștere la interpretarea 
diferită a hotărârilor sale de către instanțele naționale din aceeași jurisdicție, în cazuri similare (a se 
vedea cauza Alvarez Cascos detaliată în Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în 
domeniul libertății de exprimare) . 

Primele trei cauze au fost introduse de către prințesa Caroline de Hannover (Hannover nr. 1, 2 și 
3), iar cea de a patra cauză de către o editură (Axel Springer). 

Saga cauzei Von Hannover  

CEDO – Cauza Von Hannover nr. 1 (Cerere nr. 59320/00, hotărâre din 24 iunie 2004) 
 
Prima cauză Von Hannover a ridicat problema protejării vieții private a prințesei Caroline de 

Hannover împotriva libertății de exprimare a unui tabloid care a publicat în Germania și în alte țări 
din Europa o serie de fotografii în care prințesa Caroline apărea surprinsă în diferite ipostaze din viața 
ei privată: pe stradă, în restaurante, cluburi sau magazine. Prințesa Caroline a introdus o acțiune civilă 
împotriva editurii dorind să obțină un ordin de interdicție cu privire la publicarea ulterioară a 
fotografiilor și în alte țări din Europa și despăgubiri pentru fotografiile deja publicate. 

În fața instanței din Germania, prințesa Caroline a susținut că publicarea seriei de fotografii i-a 
încălcat drepturile referitoare la personalitate (Persönlichkeitsrecht) garantate prin secțiunile 2(1) și 
1(1) din Legea Fundamentală (Grundgesetz) și dreptul său privind protejarea vieții private, precum și 
dreptul de a controla utilizarea imaginii sale, drept garantat prin secțiunile 22 și următoarele din Legea 
privind Drepturile de Autor. În această cauză, de la prima instanță și până la Curtea Constituțională, 
toate instanțele de judecată din Germania au avut o interpretare conformă cu privire la raportul dintre 
libertatea de exprimare și dreptul la viață privată. Instanțele din Germania au susținut că datorită 
excepției prevăzute de secțiunea 23 din Legea privind drepturile de autor, care permite publicarea 
imaginilor ce înfățișează aspecte ale societății contemporane, fără obținerea unui acord prealabil, și de 
vreme ce ea era „prin excelență” o figură a societății contemporane, dreptul său la protejarea vieții 
private a încetat în fața ușii reședinței sale private. Excepție au făcut fotografiile care o înfățișau pe 
prințesa Caroline împreună cu copiii ei, cu privire la care Curtea Constituțională a admis recursul pe 
motiv că i s-au încălcat drepturile prevăzute de Legea Fundamentală. În ceea ce privește restul 
fotografiilor, acestea o înfățișează exclusiv în locuri publice și prin urmare, chiar dacă prezintă scene 
din viața ei privată, ar fi putut fi publicate fără consimțământul ei (a se vedea abordarea diferită 

                                                   
335 CEDO, Cererea nr. 59320/00 Von Hannover v. Germaniei I (2004). 
336 CEDO, cererile nr. 40660/08 și 60641/08 Von Hannover v. Germaniei II (2012). 
337 CEDO,C cererea nr. 8772/10 Von Hannover v. Germaniei III (2013). 
338 CEDO, Axel Springer AG v. Germania, cit. 
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adoptată de instanțele de judecată din Franța în cazuri similare, echilibrând dreptul la viață privată al 
persoanelor publice cu libertatea de exprimare).339 De asemenea, s-a susținut faptul că prințesa de 
Hannover nu a reușit să stabilească un interes legitim care să justifice un ordin de interdicție împotriva 
publicării ulterioare, care conform secțiunii 23 din Legea privind Drepturile de Autor ar fi putut totuși 
să interzică publicarea chiar dacă fotografiile prezentau aspecte ale vieții contemporane. Curtea de 
Apel de la Hamburg a subliniat, de asemenea, că „deși hărțuirea constantă a fotografilor i-a făcut viața 
de zi cu zi dificilă, acest fapt a avut la bază dorința legitimă de a informa publicul larg.” (paragr. 21 
din Hotărârea CEDO Hannover Nr. 1). 

După mai multe încercări eșuate în fața instanțelor germane, Caroline de Hannover a solicitat 
ajutorul CEDO susținând că viața ei privată nu a fost protejată în mod adecvat de către instanțele de 
judecată din Germania împotriva intruziunilor presei. Curtea de la Strasbourg a pus în aplicare testul 
proporționalității și a ajuns la o concluzie diferită cu privire la demarcația dintre cele două drepturi 
fundamentale: libertatea presei și dreptul la viață privată. Aceasta nu a fost de acord cu instanțele din 
Germania cu privire la două aspecte principale: 

1) subiectul publicării (persoană publică sau privată). CEDO nu a fost de acord cu denumirea de 
„figură publică prin excelență” prezentată de instanțele de judecată din Germania. CEDO a prezentat 
diferența dintre diferite persoane publice ținând cont de faptul dacă asemenea persoane dețin sau nu 
funcții oficiale. Prin urmare, în vreme ce politicienii și funcționarii publici care exercită funcții 
oficiale trebuie să accepte o intruziune mai mare în viața lor privată, celebritățile care nu ocupă 
asemenea funcții nu pot fi supuse aceleiași limitări a vieții lor private. Aceasta a constatat că criteriile 
care au stat la baza diferențierii prezentate de instanțele germane între o figură publică „prin 
excelență” a societății contemporane și o persoană relativ publică nu au fost suficiente pentru a 
asigura protejarea efectivă a vieții private a reclamantei.340 Curtea a constatat că prințesa Caroline nu a 
fost politician și nici măcar nu a deținut vreo poziție oficială, care ar fi putut să justifice o astfel de 
intruziune sporită în viața ei privată. 

2) tipul de informație care este împărtășită publicului. De asemenea, CEDO nu a fost de acord cu 
instanțele naționale cu privire la faptul dacă publicarea fotografiilor a fost sau nu justificată de 
„dorința legitimă de a informa publicul larg”, după cum s-a menționat de Curtea de Apel din 
Hamburg. CEDO a încurajat instanțele naționale să facă o diferență între rapoartele de presă care 
contribuie la o dezbatere de interes public și cele care „doar satisfac curiozitatea unui anumit segment 
de cititori.” Conform CEDO, s-a constatat că legitimitatea publicării fotografiilor ce o înfățișează pe 
prințesă participând la diverse sporturi, părăsind reședința sa din Paris și în interiorul unui club pe 
plajă nu a fost justificată de nici o dezbatere de interes public. CEDO a susținut că atâta timp cât nu 
există nici un interes public cu privire la dezvăluirea de informații confidențiale despre o persoană, 
indiferent de poziția pe care aceasta o are în societate, exercitarea libertății de exprimare va fi 
considerată ca fiind o încălcare a art. 8 al CEDO. 

 
 
 
 

                                                   
339 În echilibrarea libertății de exprimare cu dreptul la viață privată, instanțele franceze au conferit inițial un rol decisiv 
consimțământului persoanei vizate cu privire la exercitarea specifică a dreptului la libertatea de exprimare care a cauzat 
prejudicii vieții private a acesteia. Prin urmare, judecătorii francezi s-au limitat la a evalua autorizarea dată pentru publicare. 
340 A se vedea S Foster, The public interest in the private lives of public figures and the European Court of Human Rights, 
Cov.L.J. 2012, 17(1), 105-112. 
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CEDO – Cauza Von Hannover nr. 2 (Cererile nr. 40660/08 și 60641/08, Hotărârea din 7 
februarie 2012) 

 
Von Hannover v. Germaniei (Nr. 2) este o cauză despre măsura în care libertatea presei – sub 

specie a publicării de fotografii cu celebrități, făcute în locuri publice – poate fi exercitată în mod 
legitim fără violarea dreptului la viață privată al persoanelor publice. Cauza reflectă, de asemenea, 
impactul hotărârii pe care CEDO a adoptat-o în Cauza Hannover nr. 1 cu privire la jurisprudența 
instanțelor din Germania. 

Cauza Hannover Nr. 2 a avut drept subiect publicarea într-o revistă a trei fotografii cu prințesa 
Caroline de Hannover: două dintre ele o înfățișau în timp ce era cu soțul ei într-o vacanță de schi în 
St. Moritz; iar cea de-a treia o prezenta la un bal. Fotografiile ca atare nu aveau calitatea de știre. Cu 
toate acestea, ele ilustrau o situație despre starea de sănătate a Prințului Rainier, subliniind în mod 
deosebit faptul că prințesa se afla în vacanță în timp ce tatăl ei era bolnav în fază terminală. 

Tribunalul Regional din Hamburg a decis să nu ia în considerare interpretarea stabilită anterior de 
către Curtea Constituțională Federală în acest tip de cauze, potrivit căreia nu există nici un interes 
legitim, decât dacă persoana fotografiată s-a retras într-un loc ferit de ochii publicului. Bazându-se pe 
jurisprudența CEDO, Tribunalul Regional a constatat că, în speță, trebuia să prevaleze dreptul 
reclamantei privind protejarea drepturilor la personalitate. Pentru a ajunge la această concluzie, 
Tribunalul Regional a făcut referire în mod considerabil la hotărârea CEDO în cauza Hannover Nr. 1. 
S-a constatat că relația reclamantei inițiale cu tatăl său, indiferent de faptul că acesta era bolnav, nu a 
contribuit la o dezbatere de interes general pentru societate, în contextul în care legătura era făcută cu 
tatăl ei, un prinț al unui stat cu o importanță minoră în contextul politicii internaționale, iar ea nu a 
exercitat nicio funcție oficială. 

În timp ce curtea de primă instanță a acordat prioritate dreptului la viață privată în baza cerințelor 
stabilite de CEDO în Hannover 1, curțile de apel au dat prioritate libertății de exprimare, așa cum 
aceasta a rezultat din hotărârea Curții Constituționale germane. 

Curtea de Apel din Hamburg a considerat că, în timp ce articolele au avut în primul rând valoare 
de divertisment, publicarea fotografiilor a fost legală în contextul hotărârii Curții Constituționale din 
data de 15 decembrie 1999, a cărei motivare principală în drept (tragende Erwägungen) a produs 
efecte obligatorii asupra Curții de Apel. (paragr. 26) 

Contrar curții de primă instanță, elementul decisiv în motivarea curții de apel din Germania a fost 
testul CEDO privind dezbaterea de interes public. Aceasta a permis publicarea fotografiilor ce au făcut 
obiectul cauzei Hannover nr. 2 în baza existenței unui interes public legitim cu privire la modul în 
care s-au comportat membrii familiei prințului Rainier pe durata bolii sale. În acest context, s-a 
susținut că publicarea fotografiilor cu prințesa în vacanța a servit unui scop de interes public. Prințesa 
a introdus o plângere la CEDO, motivând încălcarea dreptului său la viață privată. 

Spre deosebire de cauza Hannover nr. 1, de această dată, Marea Cameră a Curții de la Strasbourg 
a fost de acord cu interpretarea Curților Germane Federale și Constituționale. De asemenea, a 
constatat că instanțele germane și-au modificat jurisprudența în urma deciziei din cauza Hannover nr. 
1. Fiind de acord, de această dată, cu motivarea și interpretarea instanțelor superioare din Germania, a 
statuat că fotografile pot fi publicate fără încălcarea dreptului la viață privată al prințesei. Curtea a 
arătat că „introducerea bolii Prințului Rainier în categoria evenimentelor societății contemporane 
…ținând cont de motivele prezentate de curțile din Germania … nu poate fi considerată nerezonabilă” 
(paragr. 117). În hotărârea sa, CEDO a expus cinci criterii relevante pentru echilibrarea drepturilor 
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concurente în conformitate cu art. 8 și 10 ale CEDO: 1. Dacă informațiile contribuie sau nu la o 
dezbatere de interes public; 2. Notorietatea persoanei în cauză; 3. Comportamentul anterior al 
persoanei în cauză; 4. Conținutul, forma și consecințele publicării; 5. Circumstanțele în care s-au 
făcut fotografiile. 

CEDO a susținut că este de interes public modul în care familia prințului Rainier a reacționat față 
de boala sa. S-a susținut341 că această schimbare de atitudine din partea CEDO – constând în lărgirea 
definiției date apărării interesului public prin comparație cu cauza Hannover nr. 1 – este o reacție la 
criticile atrase de hotărârea anterioară din cauza Hannover nr. 1. Este posibil ca aceste critici să fi 
determinat CEDO să restabilească marja de apreciere de care se pot bucura statele membre și 
instanțele naționale ale acestora pentru aplicarea atât a dreptului la liberă exprimare, cât și a dreptului 
la viață privată.342 În plus, faptul că, spre deosebire de cauza Hannover nr. 1, instanțele de judecată din 
Germania au considerat reclamanta ca fiind o figură publică în baza criteriilor stabilite de CEDO 
contribuie în mod aparent la explicarea abordării CEDO în cauza Hannover nr. 2.343 

 
CEDO – Cauza Von Hannover nr. 3 (Cererea nr. 8772/10, Hotărârea din 19 septembrie 

2013) 
 
În urma hotărârii Von Hannover nr. 2, prințesa Caroline a înaintat către CEDO o a treia cerere cu 

privire la același subiect și anume refuzul instanțelor din Germania de a interzice unei reviste germane 
să publice fotografii cu o casă de vacanță deținută de reclamantă, însoțite de un articol despre 
înclinațiile celebrităților cu privire la închirierea de locuințe în stațiuni de vacanță. Această decizie 
CEDO oferă un răspuns la întrebarea despre care abordare este finală dintre cele două adoptate de 
CEDO în cauzele anterioare ale sale. Se pare că CEDO a hotărât în favoarea abordării deferențiale față 
raționamentul și interpretarea instanțelor naționale, în sensul celor arătate anterior în cauza Hannover 
nr. 2. Prin urmare, atât timp cât instanțele naționale au pus în aplicare exercițiul de echilibrare în 
conformitate cu criteriile stabilite în jurisprudența Curții, Curtea va avea nevoie de „motive 
întemeiate” pentru a substitui opinia instanțelor naționale cu opinia sa.344 

 
CEDO - Cauza Axel Springer (Cererea Nr. 39954/08, Hotărârea din 7 ianuarie 2012) 
 
Cauza se referă la limitarea dreptului la viață privată prin prezentarea unor fotografii portret ale 

unui renumit actor de televiziune de către un cunoscut tabloid german, urmată de știrea că actorul a 
fost arestat pentru posesie de droguri în timpul desfășurării Festivalului Oktoberfest de la Munchen. 
Actorul a solicitat cu succes obținerea unei interdicții împotriva respectivei publicații în Germania. 
Spre deosebire de cazul prințesei Caroline de Hannover, de data aceasta editorul ziarului a depus 
plângere, invocând o restricție nejustificată a libertății de exprimare (a se compara hotărârea instanței 
germane cu hotărârea Camerei Lorzilor în cauza din Anglia - Campbell v. Mirror Group Newspapers 

                                                   
341 ibid.; A Ohly, „Privacy v. Freedom of Expression in the ECHR”, JURIST - Forum, Apr. 3, 2012, 
http://jurist.org/forum/2012/03/ansgar-ohly-privacy-rights.php. 
342 Pentru un comentariu al hotărârii Hannover II a CEDO din perspectiva aplicării marjei de apreciere recunoscute pentru 
instanțele naționale, a se vedea Brian Pillans, „Private lives in St Moritz: Von Hannover v Germany (no 2)”, Comms.L. 
2012, 17(2), 63-67. 
343 ibid. 
344 Von Hannover v Germany III, cit., paragr. 47.  
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Ltd).345 După ce i-a fost respinsă acțiunea de către instanțele germane, editorul a recurs la CEDO, 
susținând încălcarea art. 10 din CEDO. Spre deosebire de cauza Hannover nr. 2,346 în această cauză, 
Curtea de la Strasbourg s-a aliniat de partea argumentelor înaintate de reclamant și nu a urmat 
abordarea instanțelor germane. Curtea a respectat testul dezvoltat în hotărârea sa privind cauza 
Hannover nr. 1: mai întâi s-a luat în considerare distincția dintre figuri publice prin excelență și 
persoane private și apoi distincția dintre aspectele de interes public și cele de care este interesat 
publicul sau pentru care acesta manifestă curiozitate. În cauza Axel Springer, CEDO a adăugat încă 
două criterii: încrederea prezentată de informațiile jurnalistice și severitatea sancțiunii impuse de 
instanțele de judecată. CEDO a constatat că toate criteriile aplicate au cântărit în favoarea libertății de 
exprimare și a arătat că motivele prezentate de statul pârât nu au fost suficiente pentru a stabili că 
ingerința a fost necesară într-o societate democratică. „În ciuda recunoașterii unei marje de apreciere 
de care se bucură statele, Curtea apreciază că nu a existat nici o relație de proporționalitate între 
restricțiile impuse de instanțele naționale cu privire la dreptul companiei reclamante la libertatea de 
exprimare, pe de o parte, și scopul legitim urmărit prin informarea publicului, pe de altă parte” 
(paragr. 110). Aceasta clarifică relația dintre marja de apreciere și principiul proporționalității aplicate 
de CEDO. Chiar și atunci când primul este recunoscut, Curtea de la Strasbourg nu renunță la testul de 
proporționalitate pentru a evalua dacă un anumit comportament corespunde unei încălcării a 
Convenției. 

În al doilea rând, se conturează potențialul acestor schimburi între instanțe: Curtea de la 
Strasbourg a adăugat elemente noi (ceea ce am numit criterii) la testul său, tocmai pentru a depăși 
ambiguitățile din deciziile sale anterioare și luând în considerare reacția națională. Cauzele Hannover 
1,2,3, și Axel Springer evidențiază faptul că nu este întotdeauna ușor să se asigure o jurisprudență 
consecventă cu privire la interpretarea și aplicarea criteriilor CEDO pentru echilibrarea libertății de 
exprimare cu dreptul la viață privată. Este important de reținut că, în aceste cazuri, elementul decisiv 
din testul CEDO este reprezentat de contribuția adusă de către publicația contestată la o dezbatere de 
interes general347

 și că este de competența instanțelor naționale să aplice testul pe baza celor 7 criterii. 

A. Conflictul: Cauzele Hannover nr. 1 și 2 sunt ilustrative pentru diferitele abordări adoptate de 
instanțele judecătorești în vederea echilibrării a două drepturi conflictuale, și anume libertatea de 
exprimare și dreptul la viața privată, precum și pentru diferitele moduri de aplicare a 
principiului proporționalității. 

B. Tehnici de interacțiune judiciară: Impactul cauzei Von Hannover nr. 1 asupra jurisprudenței 
naționale este diferit în funcție de interpretarea testului proporționalității în cadrul cauzelor 
respective. Unele instanțe pun accent sporit pe libertatea de exprimare (a se vedea abordarea 
instanțelor germane în special în cauza Hannover nr. 1), în timp ce altele (instanța supranațională 
CEDO) acordă prioritate dreptului la viață privată (în acest caz al persoanelor publice). Diferitele 
abordări adoptate la nivel național reprezintă un exemplu emblematic al eventualelor dezacorduri 
între instanțe ce pot apărea o dată cu „construirea” echilibrului într-un context legal pe mai multe 
niveluri și pluralist. În special, exercițiul de echilibrare nu pare să urmeze o schemă unică, 
omogenă, iar acest lucru se aplică și la nivel național (dat fiind nivelul ridicat de eterogenitate în 
ceea ce privește structurile constituționale ale statelor membre ale UE și CEDO), ceea ce pare să 
dea naștere la diverse interpretări și re-ajustări între cele două interese concurente. Acest lucru ar 
putea depinde de diferiți factori: formularea prevederilor relevante cuprinse în normele 
fundamentale aplicate de diferitele instanțe naționale, natura procedurilor prezentate în fața 

                                                   
345 În această cauză, Camera Lorzilor a interzis publicarea unui raport de presă care prezenta fotografii cu Naomi Campbell 
participând la o întâlnire a Alcolicilor Anonimi. 
346 Cauza Axel Springer a fost revizuită de Marea Cameră a CEDO împreună cu Cauza Hannover nr. 2. 
347 B Pillans, „Private lives in St Moritz: Von Hannover v Germany (no 2)”, Comms.L. 2012, 17(2), 63-67. 
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diferitelor instanțe (acesta este, de exemplu, unul dintre motivele sugerate de către Curtea 
Constituțională germană, în cauza sa nr. 1481/04 atunci când precizează că în anumite domenii, 
exercițiul de echilibrare trebuie făcut ținând seama și de specificul dreptului național: dreptul 
familiei, dreptul imigrației, precum și legea privind protejarea personalității”348. Cu această 
ocazie Curtea Constituțională a subliniat particularitățile procedurii prezentate în fața CEDO, 
care ar putea conduce la un rezultat diferit în echilibrarea dintre valori publice naționale). 

Trebuie remarcată marja de apreciere recunoscută de CEDO instanțelor naționale. Marea 
Cameră a subliniat faptul că, în exercitarea atribuțiilor sale, este preocupată în primul rând ca 
instanțele naționale să deruleze un proces adecvat, luând în considerare metodologia și 
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Astfel, în cazul în care este clar că o instanță 
națională a aplicat criteriile stabilite, CEDO va respecta motivarea juridică și opțiunea echilibrul 
instanței naționale pentru stabilirea echilibrului dintre cele doua drepturi fundamentale în 
conflict.349 În loc să impună o abordare top-down (de sus în jos), CEDO a furnizat instanțelor 
naționale o listă: odată ce primesc instrucțiuni de la Curte, este probabil ca instanțele naționale vor 
soluționa cauza în limitele impuse. Testul proporționalității este folosit ca instrument de cooperare 
pe verticală, pentru a asigura previzibilitate și a discerne dacă rezultatul specific al procedurilor 
naționale se încadrează în marja de apreciere. 

                                                   
348 Cu privire la acest subiect, a se vedea: F. Hoffmeister, „Germany: Status of European Convention on Human Rights in 
Domestic Law”, International Journal of Constitutional Law, 4 (4), 2006, 722-731. 
349 Von Hannover v Germany [2012] EMLR 16 la p. 368 [paragr. 107]. 
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g) Raționamentul comparativ 

Până în urmă cu câțiva ani, dreptul comparat a fost considerat ca ținând de cercetarea academică; 
un set de cunoștințe foarte interesante, dar nu imediat relevante pentru practicarea dreptului. Juriștii 
admiteau importanța sa teoretică, dar adăugau că ei erau, bineînțeles, mult prea ocupați cu ultimele 
evoluții din dreptul național cu privire la anumite aspecte juridice. Judecătorii naţionali, chiar şi cei de 
la instanţele supreme şi constituţionale, sunt adesea supraîncărcați cu dosare care le lasă prea puțin 
timp pentru a căuta în afara sistemului juridic național soluții la cazurile pendinte. De asemenea, 
deoarece au obligaţia de a se asigura că procedurile legale sunt finalizate într-o perioadă de timp 
rezonabilă, aceștia au tendința de a soluționa disputele pe baza criteriilor juridice naţionale. Mediul 
juridic a suferit transformări intense care impun utilizarea raționamentului juridic comparativ, a 
dreptului străin şi a jurisprudenței. Mai întâi, sistemul juridic UE impune unificarea şi armonizarea 
sistemelor de drept naţionale. Şi, datorită globalizării şi progresului științei şi tehnologiei, problemele 
legate de protecția drepturilor persoanelor au devenit mai complexe şi necesită o permanentă căutare 
de soluții (de exemplu: protecția vieții private în fața noilor metode de comunicare tehnologică, 
încadrarea drepturilor individuale ale persoanelor cu îmbunătățiri ale organismului uman). În special, 
instrumentele UE care aplică principiul recunoașterii reciproce şi a încrederii în sistemele de drept 
civil şi penal şi de protecție a drepturilor fundamentale au constrâns instanţele naţionale să fie mai 
conștiente de sistemele juridice din afara celui în care profesează. 

Disponibilitatea sau reticența de a folosi raționamentul comparativ este dictată în parte de cultura 
juridică a fiecărei țări. Unele țări sunt mai deschise în fața influenței altor sisteme juridice şi de drept 
internațional, în timp ce altele tind să se bazeze predominant pe sursele interne. Elementele de natură 
constituţională pot fi relevante pentru explicarea atitudinii față de dialog în domeniul drepturilor 
fundamentale. De exemplu, statele dualiste pot fi mai reticente față de posibilitatea de a folosi surse 
juridice externe.  

În folosirea raționamentului comparativ, judecătorii naţionali trebuie să ia în considerare 
diferențele şi analogiile dintre contextul în care lucrează ei şi cel al judecătorilor din afara țării. Acest 
aspect este important pentru: 1) a alege o hotărâre pronunţată în străinătate care ar putea fi utilă pentru 
pronunțarea unei hotărâri în cauzele lor; 2) a adapta soluțiile experimentate într-un alt context propriei 
lor ordini juridice. În acest sens, analiza comparativă necesită, în primul rând, un efort de a depăși 
influențele culturale şi, în al doilea rând, o încercare de a aplica soluția împrumutată dintr-un alt 
sistem juridic în ordinea juridică naţională, desigur adaptată la contextul legal și jurisprudențial 
național. Acest lucru se petrece în special în cazurile de circulație orizontală a soluțiilor şi a 
modelelor, unde eterogeneitatea juridică poate fi mai pronunţată şi motivația de a împrumuta soluții 
testate în alte state poate fi mai redusă. Este demn de considerat că diferențele de natură juridică din 
UE pot fi de asemenea cauzate de marja de apreciere pe care statele membre o au în implementarea 
directivelor. 

Circulația verticală a soluțiilor emise de CJUE este o situație oarecum diferită. În acest caz, 
pronunțarea unei soluții este însoțită, de exemplu, de prioritatea dreptului UE şi de un efect erga 
omnes al deciziilor interpretative ale Curţii de la Luxemburg. 

La nivelul UE, CJUE se referă rareori în mod expres la jurisprudența altor instanţe decât CEDO şi 
în general folosește rar elemente de drept comparativ (se găsesc mult mai ușor anumite elemente de 
raționament comparativ în concluziile Avocatului General). În mod implicit sau explicit, CJUE 
realizează o analiză comparativă când elaborează un principiu general de drept UE care provine din 
tradițiile constituţionale naţionale (ca în cazul Mangold). 

În cazul CEDO, analiza comparativă poate fi folosită pentru a identifica existenţa unui consens la 
nivel național şi, ulterior, în cadrul marjei de apreciere acordată statelor parte la Convenție. 
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În practică, raționamentul comparativ este folosit pentru atingerea unor anumite scopuri, cum vom 
arăta în cele ce urmează: 

• De a consolida raționamentul şi individualitatea unei anumite cauze (STUDIU DE CAZ 13); 

• De a găsi o soluție atunci când instrumentele juridice incidente nu oferă niciuna (STUDIU DE 
CAZ 14);  

• De a funcționa în cadrul marjei de apreciere (STUDIU DE CAZ 14).  
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STUDIUL DE CAZ 13: Consiliul local din Falkirk – folosirea raționamentului comparativ – 
hotărâri străine – în domeniul dreptului la nediscriminare pe motive de sex 

Tip de interacțiune: Orizontală externă (instanță ordinară – instanță străină) Verticală 

(instanță ordinară – CJUE/drept UE) 

Instanţele naţionale pot iniția o analiză comparativă a modului în care sunt tratate principii 
similare în diferite jurisdicții în sprijinul raționamentului lor; 

Instanţele naţionale interpretează prevederile interne în lumina dreptului european, îndeplinindu-
şi obligaţia de interpretare conformă pentru a preveni conflictele.350 

 

 

Reclamanții au afirmat că formarea în domeniul managementului şi experiența în activități de 
supraveghere, ca și criterii de angajare pentru un post de conducere la un penitenciar, sunt în mod 
indirect discriminatorii împotriva femeilor. Conform hotărârii Tribunalului pentru litigii de muncă, 
deși acestea nu erau cerințe esențiale, ci criterii considerate ca abilități „de dorit”, în practică acestea 
au fost folosite ca elemente decisive de către comisia care a realizat interviurile. Reclamanții au făcut 
referire la precedentele din dreptul UE şi au susținut că aceste criterii au avut un efect contrar nedorit 
(disparate impact) asupra femeilor, care erau în general angajate pe posturi inferioare şi pentru care 
era, prin urmare, mult mai dificil să îndeplinească aceste criterii. Principala problemă juridică a fost 
dacă astfel de indicații, care nu au fost definite ca cerințe obligatorii pentru ocuparea unui post, pot fi 
considerate ilegale pe motiv de discriminare nejustificată. Tribunalul, care a fost de acord cu 

                                                   
350 A se vedea de asemenea hotărârea Curții Constituționale din Spania cu privire la recunoașterea căsătoriilor între persoane 
de acelaşi sex pentru valoarea adăugată a raționamentului comparativ în domeniul nediscriminării (existenţa unui consens la 
nivel european într-un domeniu juridic sensibil). Curtea Constituţională, STC 198/2012, 6 noiembrie 2012, disponibil la 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23106. Cauza este comentată în Manualul JUDCOOP privind 
interacțiunea judiciară în domeniul principiului nediscriminării, la p.52-55. 
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argumentele acestora, a realizat un test al proporționalităţii şi a conchis că efectul discriminator al 
practicii nu a fost compensat de nevoile legitime ale angajatorilor. 

Tribunalul administrativ pentru litigii de muncă a respins apelul angajatorului,351 considerând că 
cerința ar dezavantaja în mod inevitabil femeile din cauza numărului mare de femei fără formare sau 
experiență în management sau muncă de asistență socială (prima etapă a testului) şi că importanța 
acordată experienței manageriale nu a fost justificată pentru un post la primul nivel de management (a 
doua etapă a testului). Instanța a diferențiat cauza față de o cauză anterioară, Perera,352 în care s-a 
hotărât că este cerință obligatorie acel criteriu care, în cazul în care nu este îndeplinit, ar împiedica o 
persoană să obțină un post. Prejudiciile de facto, ca în cazul de față, au fost considerate ca suficiente 
pentru a se reține că a avut loc o discriminare.353 Tribunalul administrativ pentru litigii de muncă şi-a 
consolidat raționamentul în două moduri. Mai întâi, a făcut trimitere la Directiva privind aplicarea 
principiului egalității de tratament între bărbați şi femei (207/76/CEE), arătând că formula „cerința 
unei condiții” trebuia interpretată în lumina Directivei, care nu comporta o interpretare restrictivă,354 şi 
că, în orice caz, putea fi invocată direct împotriva angajatorilor din dosarul de față, deoarece litigiul 
era de natură verticală. 

Mai mult, în mod interesant, Tribunalul administrativ a făcut o referire generală la conceptul de 
discriminare indirectă şi a oferit o interpretare teleologică a legii interne (Legea privind discriminarea 
pe motive de sex din Regatul Unit, 1975), concluzionând că a fost elaborată tocmai pentru a 
preîntâmpina situaţiile în care femeile ar fi dezavantajate de facto. Făcând această afirmație, 
Tribunalul a amintit alte instrumente similare adoptate în SUA şi chiar a menționat un precedent 
pronunţat de Curtea Supremă din SUA.355 Această hotărâre fusese pronunțată cu peste zece ani 
înaintea celorlalte precedente din Regatul Unit, menționate în motivare. În mod evident, Tribunalul i-a 
recunoscut valoarea ca sursă de inspirație, în sensul că a reprezentat una din cauzele principale de 
discriminare la locul de muncă în care s-a discutat teoria impactului advers. 

Astăzi, problema pare controversată, după adoptarea Directivei 80/97/CEE privind sarcina probei. 
Folosirea interpretării conforme şi a precedentelor din sistemele de drept din străinătate pentru a 
distinge cauza dedusă judecății de jurisprudența națională anterioară a fost, așadar, validată ulterior de 
către legislatorul european. 

A. Conflictul: Evaluarea criteriilor discriminării indirecte în context național. 

B. Tehnica de interacțiune judiciară: Acesta este un caz în care interpretarea conformă cu 
dreptul UE a dreptului național a dus la o schimbare în jurisprudența naţională. În special, este de 
apreciat dorința Tribunalului de a îmbrățișa o abordare teleologică şi de a evita interpretările 
restrictive care ar putea împiedica îndeplinirea efectivă a obiectivelor dreptului UE (în acest caz, 
eradicarea măsurilor de natură discriminatorie). 

Referința la cauza fundamentală din SUA Griggs reprezintă un caz de cooperare judiciară 
orizontală (analiză comparativă). Chiar dacă în mod formal ia forma unui obiter dictum, se poate 
                                                   

351Consiliul local Falkirk împotriva Whyte [1997] IRLR 560, disponibil la adresa: 
http://people.exeter.ac.uk/rburnley/empdis/1997IRLR560.html. 
352 Perera împotriva Comisiei pentru Serviciul Civil [1983] IRLR 166 CA. 
353 A se vedea paragr. 6: „Considerăm că fiecare cauză trebuie să fie determinată individual şi importanța factorilor în 
discuție, relevanți pentru candidatura pentru poziția în cauză depinde mult de circumstanțele specifice unui anumit caz. Unii 
pot fi prea triviali pentru a fi considerați drept condiție sau cerință; însă, în egală măsură, şi dacă nu se demonstrează că 
îndeplinirea unei condiții sau a unei cerințe este mai dificilă pentru femei decât pentru bărbați la respectivul loc de muncă, nu 
vedem de ce nu ar trebui să fie o condiție sau cerință în legislaţia privind candidaturile pentru un loc de muncă, în special 
când factorul sau factorii relevanți sunt decisivi.” 
354 În schimb, Tribunalul a recunoscut principiul interpretativ al abordării teleologice, sancționat de Camera Lorzilor în 
Cauza Litster împotriva Forth Dry Dock Engineering Co Ltd [1989] IRLR 161. 
355 Griggs împotriva Duke Power Co [1971] 401 US 424. 
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aprecia cu ușurință adevărata sa importanță pentru hotărârea Tribunalului, care a trebuit să ofere 
un argument puternic pentru a individualiza cauza dedusă judecății față de Perera. Diferențierea s-
a fondat pe un raționament axiologic (discriminarea de facto nu este mai puțin dăunătoare decât 
discriminarea de jure) şi o susţinere superficială a abordării teleologice caracteristică dreptului UE 
(care nu clarifică de ce nu s-ar aplica şi discriminării rasiale). Sprijinul decisiv, totuși, a venit 
tocmai din doctrina constituţională bine stabilită a SUA, care a abordat direct problema impactului 
diferit pe care măsurile care sunt neutre prima facie îl pot avea în fapt. Aceasta pare o situaţie 
tipică în care principii similare au fost considerate şi interpretate în diferite jurisdicții, iar analiza 
comparativă poate fi de un real ajutor instanţelor care tratează probleme juridice noi, și poate 
contribui la sporirea autorității hotărârilor pronunţate de acestea. 
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STUDIUL DE CAZ 14 – Assange (FT) – utilizarea raționamentului comparativ şi a 
recunoașterii reciproce a hotărârilor pronunţate în străinătate în domeniul dreptului la un 
proces echitabil  

Tip de cooperare: verticală indirectă (Curtea Supremă a Regatului Unit – CJUE şi CEDO), 
orizontală externă (Curtea Supremă a Regatului Unit – instanţele naţionale din alte state membre) 

 

 

Pe numele Dlui Assange, cetățean australian, s-a emis un mandat european de arestare de către 
Parchetul din Suedia pentru acuzații legate de comiterea unor infracțiuni de natură sexuală. Dl. 
Assange a susținut în fața instanţelor din Regatul Unit că MEA nu a fost emis de o autoritate judiciară 
în sensul s.2 din Legea privind extrădarea din Regatul Unit din 2003, care implementează Decizia-
cadru privind MEA. În principal, s-a bazat pe jurisprudența CEDO în interpretarea art. 5(3) conform 
căreia un procuror nu ar putea fi considerat judecător sau alt magistrat împuternicit prin lege cu 
exercitarea atribuțiilor judiciare. Principala problemă de drept ridicată în fața Curţii Supreme a 
Regatului Unit a fost dacă „autoritatea judiciară” conform Legii privind extrădarea din Regatul Unit 
urma să aibă un sens identic cu cel stabilit de CEDO. Dacă da, atunci Parchetul din Suedia nu ar fi 
putut trece pragul stabilit de CEDO. 

Majoritatea membrilor Curţii Supreme a Regatului Unit au susținut că de vreme ce Legea privind 
extrădarea era lege de transpunere, noțiunea de „autoritate judiciară” ar trebui interpretată conform 
Deciziei-cadru, acceptând că reprezintă un concept autonom de drept UE.356 

                                                   
356 A se vedea analiza detaliată a Înaltei Curți (High Court) în Cauza Bucnys: „Formularea trebuie să poată fi adaptată 
sistemelor juridice din toate statele membre. Prin urmare, considerăm că CJUE ar fi de părere că nu trebuie să existe niciun 
model comun preconceput a ceea ce reprezintă o „autoritate judiciară”, atâta timp cât respectiva „autoritate judiciară” 
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În cauzele Bucnys357 şi Assange, Curtea Supremă a Regatului Unit a susținut că, pentru a 
interpreta acest concept juridic, va trebui să folosească instrumentele interpretative pe care le-ar utiliza 
şi CJUE. 

Cum CJUE nu avusese încă oportunitatea de a interpreta acest concept, Curtea Supremă a 
Regatului Unit a considerată că, în baza jurisprudenței anterioare, CJUE ar lua în considerare: (i) 
formularea Deciziei-cadru; (ii) o comparație între versiunile publicate în diferite limbi; (iii) scopurile 
Deciziei-cadru şi ale Tratatelor; (iv) geneza Deciziei-cadru şi procedurile europene anterioare de 
extrădare; (v) practica aplicării Deciziei-cadru de către statele membre şi pozițiile luate ca reacție de 
către instituțiile UE.” 

Curtea Supremă a Regatului Unit a comparat (1) sensul propriu/literar al noțiunii de „autoritate 
judiciară" în versiunile în engleză şi franceză, şi a ales să dea importanţă mai mare versiunii în limba 
franceză, deoarece a fost limba în care a fost redactată inițial Decizia-cadru; cu toate acestea, termenul 
a fost interpretat într-un sens la fel de larg în ambele versiuni. Apoi, pentru stabilirea (2) obiectivului 
Deciziei-cadru, Curtea Supremă a Regatului Unit a comparat o versiune anterioară cu versiunea finală 
a textului. Versiunea anterioară definea „autoritatea judiciară" ca incluzând judecătorii şi procurorii; 
versiunea finală nu mai include această definiţie precisă. Curtea Supremă a Regatului Unit a 
interpretat scopul acestei omisiuni ca reprezentând o lărgire a sensului pentru a nu se limita doar la 
judecători sau procurori: eliminarea definiţiei a avut scopul de a-i da expresiei un sens vag, cu scopul 
de a include o gamă mai largă de autorităţi (paragr. 65). 

Dl. Assange a susținut că o noțiune de drept UE ar trebui să fie conformă cu art. 5(3) din CEDO, 
şi anume un judecător sau un alt magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuțiilor judiciare, și 
a invocat 17 hotărâri ale Curţii de la Strasbourg pronunţate în acest sens. De asemenea, a susținut că 
termenul ar trebui interpretat în mod consecvent în diferite prevederi ale Deciziei-cadru. Curtea 
Supremă a Regatului Unit nu a împărtășit această interpretare. A susținut că „Expresia poate fi 
aplicată unei game de autorități diferite ... contextele permit ca autoritatea judiciară emitentă să aibă 
caracteristici diferite față de autoritatea de executare şi ca expresia „autoritate judiciară” să aibă 
diferite sensuri în stadiul de executare a MEA, în funcție de rolul îndeplinit.” (paragr. 75) Curtea 
Supremă a Regatului Unit a considerat că stadiul procedurilor în momentul în care definiția CEDO a 
devenit relevantă este stadiul de executare a MEA şi nu stadiul la care cererea de predare este înaintată 
de către statul emitent, sau, conform statutului englez, cererea de extrădare a persoanei (paragr. 74). 
Conform Curţii Supreme a Regatului Unit, „protecția prevăzută de art. 5 [CEDO] constă în aceea ca 
persoana arestată să fie adusă prompt în fața unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege 
cu exercitarea atribuțiilor judiciare şi este capabil să ia parte la procedurile prin care instanţa statuează 
în termen scurt asupra legalității detenției sale şi dispune eliberarea sa, dacă detenția este ilegală” 
(paragr. 148). 

Curtea a decis că un procuror este o „autoritate judiciară” în sensul Legii privind Extrădarea din 
Regatul Unit şi, prin urmare, MEA a fost emis în mod legal. 

O hotărâre diferită a fost adoptată de către Curtea Supremă din Regatul Unit în cauza Bucnys şi 
Sakalis cu privire la anumiți funcționari publici din cadrul Ministerului din Estonia care a emis un 
MEA pe numele unuia dintre acuzați. 

                                                                                                                                                               
desemnată de către statul membru este conformă cu anumite norme autonome şi obiective. Această abordare ar fi conformă 
cu art. 34(2)(b) UE din Tratatul Uniunii Europene care prevede că deciziile-cadru sunt „obligatorii...în ceea ce priveşte 
rezultatul care trebuie obținut, însă forma şi metodele vor fi lăsate la latitudinea autorităților naţionale.” 
357Bucnys şi alții împotriva Ministerelor Justiției din Lituania şi Estonia [2012], Înalta Curte de Justiție a Angliei și Țării 
Galilor (High Court of England and Wales) 2771 (Admin), paragr. 88. Cauza Bucnys a urmat Cauza Assange şi s-a 
concentrat pe aceeași problemă de drept, şi anume, de această dată, dacă funcționarii publici din cadrul Ministerului Justiției 
pot fi considerați „autorități judiciare”. 
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Curtea Supremă a hotărât că un MEA pentru executarea pedepsei emis de un departament al 
Ministerului Justiției din Estonia nu putea fi executat, deoarece nu a fost emis de o „autoritate 
judiciară” în sensul Legii privind extrădarea din 2003 şi al Deciziei-cadru privind MEA, deoarece nu 
s-a demonstrat că personalul departamentului avea suficientă independență funcțională în raport cu 
executivul. 

Una dintre metodele pe care instanţele din Regatul Unit doresc să le folosească în scopul 
soluționării cauzei a fost analiza comparativă a jurisprudenței naţionale relevante din alte state 
membre. Curtea Supremă a Regatului Unit a afirmat în hotărârea sa din iulie 2012 că nu avea 
cunoștință de alte hotărâri relevante pronunţate în alte state membre care au tratat aceeași problemă, 
cu excepția cauzei Piaggio (14 februarie 2007, Curtea de Casație Secția a VI-a (Italia)), pe care a 
citat-o în sprijinul raționamentului său.358 Totuși, la acel moment, Curtea Supremă din Cipru deja 
evaluase (2008) dacă procurorul care activa în cadrul Oficiului Anti-Fraudă din Suedia reprezintă o 
„autoritate judiciară” competentă în sensul art. 6 al Deciziei-cadru privind MEA, concluzionând că 
fiecare procuror din Suedia este o autoritate judiciară competentă pentru emiterea unui MEA. 

Într-o hotărâre anterioară din 2005, aceeași Curte Supremă din Cipru a conchis că procurorii din 
Țările de Jos pot fi considerați autorități judiciare, adăugând că „fiecare stat membru poate decide cum 
să implementeze prevederile Deciziei-cadru MEA care stipulează că un MEA trebuie emis de o 
„autoritate judiciară”. 

 

A. Conflictul: Curtea Supremă a Regatului Unit a considerat că trebuie să interpreteze conceptul de 
„autoritate judiciară” din Legea privind extrădarea din 2003, în baza obligaţiei de interpretare 
conformă stabilită de CJUE în cauza Pupino359. 

B. Tehnici de interpretare judiciară: Deoarece conceptul de „autoritate judiciară” emitentă nu a 
fost anterior interpretat de CJUE şi instanţa din Regatul Unit nu poate trimite cereri preliminare 
către CJUE (cel puțin până în decembrie 2014), Curtea Supremă a Regatului Unit a trebuit să 
decidă ce instrumente interpretative va folosi pentru a ajunge la o concluzie în acest caz. 
Instrumentele aplicate de către Curtea Supremă a Regatului Unit au fost raționamentul 
comparativ (analizarea hotărârilor străine din statele membre), replicarea modului de interpretare 
al CJUE (interpretăre textuală, contextuală şi teleologică ale conceptului de ”autoritate 
judiciară”) şi interpretarea art. 5(1), (3) şi 6 din CEDO, în acord cu jurisprudența relevantă a 
CEDO; în justificarea evaluării legislaţiei soft law a UE şi a practicilor de implementare ale 
statelor membre cu privire la art. 6 din Decizia-cadru privind MEA, Curtea Supremă a Regatului 
Unit s-a bazat pe art. 31(3)(b) din Convenția de la Viena cu privire la dreptul tratatelor.360 

C. Soluție: „Autoritatea judiciară” este recunoscută ca un concept autonom al dreptului european 
a cărui interpretare trebuie să se bazeze pe dreptul UE (primar, secundar și soft law) şi nu pe 
definiția conceptului echivalent din sistemul CEDO. Coerența şi interpretarea uniformă a 

                                                   
358 Cauza Piaggio nu a vizat exact aceeași problemă, deoarece nu a existat o dispută cu privire la competența Parchetului ca 
autoritate judiciară (ca în Cauza Assange), ci a fost vorba despre o încălcare a Legii nr. 69 din 2005, Art 1(3), deoarece MEA 
nu a fost semnat de un judecător. Curtea de Casație a Italiei a stabilit că prevederea nu se referă la MEA, aşa cum 
reclamantul a pretins în mod eronat, ci la ordinul (injunction) pe baza căruia a fost emis mandatul (în acest caz, era evident că 
mandatul de arestare a fost emis de instanţa locală din Hamburg la 24 august 2005, fiind semnat corespunzător de judecătorul 
Reinke. 
359 Cauza C-105/03 Pupino, Hotărârea 16 iunie 2005. 
360 Conform Curţii Supreme a Regatului Unit, Art 31.3(b) din Convenția de la Viena privind Legea Tratatelor permite Curţii 
să ia în considerare „practica ulterioară” în aplicarea Deciziei-cadru, cu condiția „să stabilească un acord între părți cu privire 
la interpretarea sa”.  
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drepturilor fundamentale europene de către instanţele naţionale nu trebuie să depindă strict de 
relațiile verticale, între instanţele naţionale şi CJUE. Într-un sistem juridic pluralist interconectat 
compus din UE, CEDO şi sistemele juridice naţionale, instanţele naţionale trebuie să țină cont de 
modul în care instanţele naţionale din alte țări ale UE interpretează şi aplică dreptul UE, CEDO şi, 
respectiv, drepturile fundamentale europene în alte cauze similare. 

D. Alternativă: Niciuna! 
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STUDIUL DE CAZ 15 – Sabam v Scarlet – utilizarea raționamentului comparativ în domeniul 
libertății de exprimare 

Tip de cooperare: Verticală (național direct şi indirect – CJUE, național – CEDO) şi Orizontală 
Externă 

În 2004, SABAM, societatea colectivă belgiană responsabilă cu autorizarea utilizării de către terți a 
lucrărilor muzicale ale autorilor, compozitorilor şi editorilor belgieni, a susținut în fața Tribunalului de 
Primă Instanță din Bruxelles că Scarlet Extended SA, un furnizor de internet, încălca drepturile de 
autor ale autorilor incluși în catalogul SABAM. Mai precis, utilizatorii de servicii Scarlet descărcau 
lucrări din catalogul online al SABAM, fără autorizație şi fără a plăti drepturi de autor. Descărcarea 
materialelor se realiza prin rețele peer-to-peer (o metodă transparentă de partajare de fișiere, care este 
independentă, descentralizată şi are funcții de căutare şi descărcare avansate). Instanţa a dispus ca 
Scarlet, în capacitatea de furnizor de servicii de internet, să înceteze încălcarea drepturilor de autor, 
împiedicându-i pe utilizatori să trimită sau să primească în orice mod fișiere electronice care cuprind 
lucrări muzicale din repertoriul SABAM prin metoda soft peer-to-peer. 

Scarlet a formulat apel la Curtea de Apel din Bruxelles, susţinând că interdicția nu este conformă 
cu dreptul UE deoarece a impus societății, de facto, o obligaţie generală de a monitoriza comunicaţiile 
în cadrul rețelei sale, cu încălcarea dispoziţiilor Directivei privind comerțul electronic şi cerinţele de 
protecţie a drepturilor fundamentale. În 2010, Curtea de Apel a decis să suspende judecata cauzei şi a 
adresat o cerere preliminară Curţii de Justiţie a UE, întrebând dacă legea permite statelor membre să 
autorizeze o instanţă naţională să dispună ca un furnizor de servicii de internet să instaleze – în 
general, ca măsură de prevenire, exclusiv pe cheltuiala sa şi pentru o perioadă nelimitată – un sistem 
de filtrare a tuturor comunicaţiilor electronice pentru a identifica descărcările ilegale de fişiere. 

Înainte de pronunțarea hotărârii de către CJUE, dar după publicarea concluziilor AG Cruz 
Villalón, Curtea Supremă din Regatul Unit a pronunțat hotărârea în cauza 20th Century Fox împotriva 
BT.361Această cauză se referea la remediile care pot fi obţinute pentru a combate încălcarea drepturilor 
de autor online. Cauza a soluționat litigiul între șase reclamanți, un grup de companii bine-cunoscute 
de producţie de film şi studiouri, care operează în producţia şi distribuţia de filme şi programe de 
televiziune, şi British Telecom (BT), cel mai mare furnizor de servicii de internet din Regatul Unit. 
Reclamanții au solicitat emiterea unui ordin judecătoresc (injunction) împotriva BT în conformitate cu 
secţiunea 97A Legii privind Drepturile de Autor, Design şi Brevete din Legea 1988, pentru a bloca 
sau cel puţin a împiedica accesul abonaților BT la un website situat în prezent la www.newzbin.com. 

Pentru a evalua poziţia părţilor, judecătorul a luat în considerare mai multe aspecte legate de 
cadrul juridic, inclusiv art. 10 din CEDO, art. 1 din primul Protocol la CEDO, precum şi o analiză 
detaliată a dreptului şi a jurisprudenţei UE. În plus, instanţa a luat în considerare o serie de cauze 
similare referitoare la asemenea cereri soluționate în alte jurisdicţii (a se vedea punctul 96), 
judecătorul Arnold afirmând: 

„Concluzia principală pe care o trag din [cauzele străine] este că, până în prezent, nu a apărut nici 
o abordare coerentă între instanţele europene pentru astfel de solicitări. Nu cred că este surprinzător, 
având în vedere că statele membre au implementat Articolul 8(3) din Directiva privind Societatea 
Informațională în moduri diferite şi având în vedere că CJUE a furnizat îndrumări relevante doar 
recent.” (punctul 97, a se vedea şi punctul 96). 

Hotărârea definitivă a judecătorului s-a întemeiat în mod semnificativ pe jurisprudenţa CJUE și pe 
concluziile AG Villalón în cauza Scarlet. În fapt, el a susţinut că, chiar dacă CJUE ar fi urmat în 

                                                   
361 Twentieth Century Fox Film Corporation et al împotriva British Telecommunications plc [2011] EWHC 1981 (Ch), 28 
iulie 2011.  
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întregime concluziile AG, cauza în discuție era diferită, deoarece cererea pentru emiterea unui ordin 
judecătoresc a fost  

„clară şi precisă; solicită doar ca BT să implementeze o soluție tehnică existentă pe care BT o 
folosește deja în alt scop; BT acceptă că implementarea acestei soluții este posibilă din punct de 
vedere tehnic; BT nu a indicat un cost excesiv; şi au fost luate măsuri pentru ca ordinul să poată fi 
modificat sau să își înceteze efectele dacă circumstanțele se schimbă în viitor. După părerea mea, 
cererea se încadrează în seria de măsuri care au fost prevăzute de către furnizorii de servicii de internet 
în temeiul secțiunii 97A şi a art. 8(3) din Directiva Societății Informaționale. Prin urmare, am conchis 
că ordinul este „prevăzut de lege” prin Articolul 10(2) al CEDO, şi, așadar, nu este contrar Articolului 
10 CEDO.” (punctul 177).362  

În hotărârea sa,363 CJUE a prevăzut că deținătorii de drepturi de proprietate intelectuală pot 
solicita emiterea unui ordin judcătoresc împotriva intermediarilor, cum ar fi furnizorii de servicii de 
internet, ale căror servicii sunt folosite de terți pentru a le încălca drepturile. Deși regulile privind 
acest tip de acțiune sunt o chestiune de drept național, ele trebuie să respecte restricțiile care decurg 
din dreptul Uniunii Europene, cum ar fi, în special, interdicția prevăzută de Directiva privind 
Comerțul Electronic, conform căreia autoritățile naţionale nu vor adopta măsuri care îi impun unui 
furnizor de servicii de internet să monitorizeze informațiile pe care le transmite în rețeaua sa. 

Este adevărat că protecţia dreptului de proprietate intelectuală este consacrată în Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene. Totuși, în textul Cartei sau în jurisprudenţa Curţii nu există nimic 
care să sugereze că acest drept este inviolabil şi trebuie, din acest motiv, să fie protejat în mod absolut. 
În special, efectele ordinului nu s-ar limita la Scarlet, deoarece sistemul de filtrare ar putea încălca de 
asemenea drepturile fundamentale ale clienţilor săi, şi anume dreptul la protecţia datelor lor cu 
caracter personal şi dreptul lor de a primi sau de a trimite informaţii, care sunt drepturi protejate de 
Carta Drepturilor Fundamentale a UE. Astfel, ordinul ar putea submina libertatea de informare. Este 
posibil ca sistemul să nu facă distincția în mod adecvat între conținutul ilegal şi conținutul legal, ceea 
ce poate însemna că introducerea sa ar putea duce la blocarea comunicaţiilor legale. 

 
Impactul hotărârii preliminare CJUE în cauza Scarlet asupra jurisprudenței din Regatul 

Unit 
 
După confirmarea eforturilor de echilibrare între dreptul de proprietate şi libertatea de exprimare 

şi cererea de a identifica în mod clar conținutul ordinului, instanţele din Regatul Unit au admis mai 
multe cereri ulterioare, blocând accesul la site-uri de file-sharing prin metoda peer-to-peer.364  

 

 
 
 
 

                                                   
362 A se remarcă faptul că judecătorul Arnold a adresat de asemenea problema proporționalităţii, afirmând că „În general, 
sunt convins că ordinul solicitat de Studios este proporțional. Este necesar şi se cuvine să asigurăm protecția drepturilor 
Studios și ale altor deținători de drepturi de autor prevăzute de art. 1 Primul Protocol. Aceste interese cântăresc, în mod 
evident, mai mult decât drepturile utilizatorilor Newzbin2 prevăzute de art. 10 şi chiar mai evident, prevalează asupra 
drepturilor prevăzute de art. 10 pentru operatorii Newzbin2. Ordinul este unul restrâns şi cuprinde garanții în cazul în care se 
schimbă circumstanțele. Costul implementării pentru BT este modest şi proporționat.”p. 199.  
363 Cauza C-70/10 Scarlet Extended SA împotriva Societății Belgiene a autorilor, compozitorilor şi editorilor SCRL 
(SABAM), 24 noiembrie 2011. 
364 A se vedea Dramatico Entertainment Ltd împotriva British Sky Broadcasting Ltd [2012] EWHC 268 (Ch), 20 februarie 
2012; Emi Records şi alții împotriva British Sky Broadcasting Ltd şi alții, [2013] Înalta Curte a Angliei şi Țării Galilor 379 
(Ch) 28 februarie 2013; The Football Association Premier League Ltd împotriva British Sky Broadcasting Ltd & alții [2013] 
Înalta Curte a Angliei şi Țării Galilor 2058 (Ch), 16 iulie 2013.  
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Jurisprudența germană 

 
În Germania, o decizie ulterioară a Curţii Supreme Federale din Germania deși nu a citat hotărârea 

CJUE a luat-o în considerare.365 Litigiul a apărut între Atari Europe, producător de jocuri pe 
calculator, şi Rapidshare, un furnizor de servicii de găzduire de fișiere, care permitea utilizatorilor să 
descarce copii ilegale ale jocului Atari „Alone in the dark” (acesta din urmă fiind încărcat de către 
clienții Rapidshare). După prima reacție a serviciului de găzduire, înlăturarea fişierelor identificate de 
Atari, Rapidshare nu a continuat să verifice dacă acelaşi joc a fost încărcat de alţi utilizatori, ceea ce a 
determinat introducerea unei acțiuni de către Atari pe rolul instanţei din Düsseldorf, care, după recurs, 
s-a încheiat în faţa Curţii Supreme Federale din Germania. 

Curtea a susținut că Rapidshare nu este „Täter” (persoana responsabilă pentru încălcare), ci doar 
„Störer”, adică responsabil secundar. Prin urmare, ar fi putut răspunde doar dacă (1) ar avea obligația 
de a revizui conţinutul găzduit pe serverele sale, şi (2) nu a îndeplinit această obligaţie. Potrivit unor 
hotărâri anterioare, Curtea a explicat că furnizorii de servicii de găzduire, în general, nu au obligaţia să 
verifice conţinutul fişierelor încărcate de utilizatorii lor. Deşi Rapidshare poate fi folosit în scopuri de 
difuzare fără licenţă a lucrărilor cu drept de autor, Curtea a afirmat că există, de asemenea, un număr 
suficient de forme legitime de folosire a platformei de găzduire. Prin urmare, Rapidshare ar putea fi 
supus obligației de a verifica încărcările doar în cazul notificării cu privire la o încălcare clară. Curtea 
a abordat apoi problema dacă Rapidshare a avut obligaţia de a șterge respectivul fișier din poziția 
respectivă sau dacă a trebuit să efectueze căutări pentru a identifica alte locații în cazul în care jocul s-
ar găsi şi să monitorizeze traficul lor pe website. Potrivit Curţii, Rapidshare ar trebui să facă toate 
eforturile rezonabile pentru a împiedica alţi utilizatori să încarce jocul „Alone in the Dark”. În special, 
Curtea a subliniat că a trebuit să facă ceea ce era rezonabil din punct de vedere tehnic şi economic – 
pentru a îi împiedica pe utilizatori să ofere jocuri pe serverele sale – fără a pune în pericol modelul lor 
de afaceri. Curtea a constatat că, prin faptul că nu a filtrat încărcările cu sintagma „Alone in the Dark”, 
Rapidshare şi-ar fi încălcat obligaţia de a verifica încărcările utilizatorilor. În plus, Curtea a statuat, de 
asemenea, că Rapidshare a avut obligaţia de a revizui un „număr limitat” de motoare de căutare, care 
oferă link-uri către Rapidshare, şi de a şterge fişierele care conţin jocuri găsite prin intermediul acestor 
motoare de căutare.  

Dat fiind că instanţa nu a considerat că deține informații suficiente cu privire la fezabilitatea şi 
costul monitorizării încărcărilor de către utilizatori, a retrimis cauza în fața unei instanţe inferioare, 
Înalta Curte Regională din Düsseldorf. 

 
CEDO 
 
În hotărârea Ahmet Yildirim v. Turciei,366 CEDO a abordat cazul unui doctorand care a susținut că 

a fost supus unei „cenzuri colaterale” când site-ul său găzduit de Google a fost închis de autorităţile 
din Turcia ca urmare a unei hotărâri a unui tribunal penal care a dispus blocarea accesului la Google 
Sites în Turcia. Ordinul judecătoresc a fost emis pentru a preveni accesul la un anumit site găzduit de 
Google, al cărui conţinut a fost considerat a aduce insultă memoriei lui Mustafa Kemal Atatürk, 
fondatorul Republicii Turcia. Ca urmare a acestei dispoziţii, site-ul de natură academică al lui 
Yildirim, care nu a avut nici o legătură cu site-ul al cărui conținut ar fi reprezentat o insultă la 
memoria lui Atatürk, a fost blocat de către Direcția de Telecomunicații și Tehnologia Informației 
(TIB) din Turcia. Potrivit TIB, blocarea accesului la Google Sites a fost singura metodă de blocare a 

                                                   
365 A se vedea Hotărârea din 12 iulie 2012 - I ZR 18/11 - Alone in the dark.  
366 CEDO, Cererea nr. 3111/10, Ahmet Yildirim v. Turciei (2012).  
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site-ului ofensator, deoarece proprietarul său se afla în afara Turciei. Încercările ulterioare ale lui 
Yildirim de a repara situaţia şi de a redobândi accesul la site-ul său, găzduit de către serviciul Google 
Sites, nu au avut succes. 

Hotărârea CEDO a afirmat că hotărârea luată şi susţinută de autorităţile din Turcia pentru a bloca 
accesul la site-uri Google a dus la încălcarea art. 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În 
special, CEDO a condamnat abordarea instanţelor din Turcia, care ar fi trebuit să aibă în vedere faptul 
că măsura ar fi făcut ca numeroase informaţii să devină inaccesibile, afectând astfel în mod direct 
drepturile utilizatorilor de internet şi având un efect colateral semnificativ. În plus, instanța penală nu 
a încercat să ia în considerare diferitele interese în joc, în special evaluând dacă blocarea accesului la 
Google Sites a fost necesară sau proporțională. 

A. Conflictul: Libertatea de exprimare versus drepturile de autor. 

B. Tehnici de interacțiune judiciară - Dialog orizontal între CJUE şi CEDO: Deși nu se citează 
reciproc, pot fi identificate eforturi de coordonare în analiza de interpretare adoptată de cele două 
instanţe. Hotărârea CEDO urmează concluzia CJUE în cauza Scarlet, care solicită ca în contextul 
măsurilor adoptate pentru protecția deţinătorilor de drepturi de autor, autorităţile şi instanţele 
judecătoreşti naţionale trebuie să asigure un echilibru echitabil între protecția dreptului de autor şi 
protecţia drepturilor fundamentale ale persoanelor afectate de aceste măsuri, (a se vedea CJUE C-
70/10, Scarlet, paragr. 45 şi CEDO Ahmet Farkas v. Turciei). Instanţele din Regatul Unit s-au 
bazat pe criterii furnizate de către CJUE, referindu-se direct la hotărârea pronunţată în cauza 
Scarlet cu privire la echilibrul între libertatea de exprimare și drepturile de autor. Pe de altă parte, 
instanţa din Germania nu a făcut referire direct la hotărârea CJUE, deşi s-a axat pe echilibrul 
dintre libertatea furnizorului de servicii de internet de a-şi desfășura activitatea şi protejarea 
drepturilor de autor, aşa cum a făcut CJUE. 

C. Alternative: Niciuna! 
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h) Abordarea deferențială (marjă de apreciere, auto-limitare judiciară, protecție 
echivalentă) 

Instanţele supranaţionale folosesc diferite doctrine de deferenţă față de sistemele şi practicile juridice 
naţionale, atunci când compatibilitatea acestora din urmă cu normele supranaţionale este pusă în discuție: 
intensitatea/standardul variabil al revizuirii, auto-limitarea judiciară şi marja de apreciere.367 Dintre acestea, 
marja de apreciere este doctrina elaborată de CEDO. Pe de altă parte, CJUE folosește metodele de auto-
limitare judiciară şi deferenţă în relația sa cu instanţele naţionale. 

i. CEDO şi metoda marjei de apreciere 

 

Noțiunea de marjă de apreciere se fondează pe ideea că fiecare societate are dreptul să exercite o 
anumită discreţie cu privire la stabilirea unui echilibru între drepturile persoanelor şi interesele naţionale, 
precum şi în soluționarea conflictelor care decurg din existența diverselor valori sociale și convingeri 
morale.368 

În baza Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, marja de apreciere este o doctrină concepută pe cale 
jurisprudențială,369 în timp ce Curtea își impune o auto-limitare asupra propriei puteri de revizuire, acceptând 
că autoritățile naţionale370 sunt în cea mai bună poziție pentru a soluționa un litigiu.371 Doctrina marjei de 
apreciere a fost introdusă în aplicarea clauzelor de derogare (e.g. art. 15 CEDO). Doctrina a avut scopul de a 
răspunde preocupărilor statelor membre că politicile internaţionale ar putea amenința securitatea naţională.372 

Actele sau practicile juridice naţionale care se află sub marja de apreciere vor fi verificate numai în cazul 
în care efectele lor „depășesc” domeniul de aplicare a marjei de apreciere acordat autorităților naţionale.” 373  

 

STUDIU DE CAZ în domeniul libertății de exprimare – nivelul marjei de apreciere în 
jurisprudența CEDO 

 

Tehnica marjei de apreciere a fost prezentată în Manualul Proiectului dedicat interacțiunii judiciare în 
domeniul libertății de exprimare. Dreptul la libertatea de exprimare, pe lângă faptul că are o importanță vitală 

                                                   
367 T. O’Donnel, Doctrina privind Marja de Apreciere: Standarde în jurisprudența Curţii Europene a Drepturilor Omului, Human 
Rights Quarterly 4 (1982) 477; Y. A Takahashi, Doctrina marjei de apreciere: o analiză teoretică a geometriei variabile de la 
Strasbourg, în Constituting Europe The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context, A. Follesdal, 
B. Peters şi G. Ulfstein (eds.), Cambridge University Press, p. 62-106. 
368 A se vedea Eyal Benvenisti, Marja de apreciere, consensul şi standardele universale, 31 International Law and Politics 843 
(1999). 
369 În Irlanda împotriva Regatului Unit (18 ianuarie 1978), CEDO a folosit pentru prima dată termenul de „marjă de apreciere”, în 
respectiva cauză, în analiza obiectivelor de siguranță naţională conform art. 15 CEDO şi a posibilității ca acestea să constituie o 
limitare justificată a Articolelor 3, 5, 6 ale CEDO: „În primul rând, statul Contractant, fiind responsabil de „viața națiunii”, trebuie să 
determine dacă un „pericol public” amenință viața națiunii şi, dacă da, cât de departe trebuie să se meargă în încercarea de a depăși 
acest pericol. În virtutea contactului direct şi continuu cu nevoile stringente ale momentului, autoritățile naţionale pot, în principiu, 
decide mai bine atât cu privire la prezența unui astfel de pericol, cât şi cu privire la natura şi domeniul de aplicare a derogărilor 
necesare pentru evitare acestuia. În această chestiune, art. 15 (1) acordă autorităților o largă marjă de apreciere. Cu toate acestea, 
statele nu se bucură de competențe nelimitate în acest sens. Curtea, împreună cu Comisia, sunt responsabile să asigure respectarea 
angajamentelor statelor (art. 19), și are capacitatea de a decide dacă statele au depășit „măsura strictă pe care situaţia o impune” 
(Hotărârea Lawless din 1 iulie 1961, Seria A nr. 3, p. 55, paragr. 22, şi p. 57 - 59, paragrafele 36 -38). Astfel, marja de apreciere 
internă este însoțită de o monitorizare la nivel european.” 
370 Această marjă este acordată atât legiuitorului intern („conform legii”), cât şi organelor, judiciare între altele, care sunt chemate să 
interpreteze şi să aplice legea în vigoare (Hotărârea din Cauza Engel şi alții din 8 iunie 1976, Seria A nr. 22, p. 41-42, paragr. 100; 
cf., pentru art. 8 paragr. 2, Hotărârea DeWilde, Ooms şi Versyp din 18 iunie 1971, Seria A nr. 12, p. 45-46, paragr. 93, şi Hotărârea 
Golder din 21 februarie 1975, Seria A nr. 18, p. 21-22, paragr. 45). 
371 Judge D. Spielmann, Allowing the Right Margin the European Court of Human Rights and the National Margin Of Appreciation 
Doctrine: Waiver or Subsidiarity of European Review? Lucrare CSDE februarie 2012, disponibilă online la 
 http://www.cels.law.cam.ac.uk/cels_lunchtime_seminars/Spielmann%20-%20margin%20of%20appreciation%20cover.pdf  
372 CEDO, Grecia v. Regatului Unit, Cererea Nr. 176/56, 2 YEARBOOK EUROPEAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS 174 
(1959); CEDO, Lawless împotriva Irlandei, Cererea Nr. 332/57, 2 YEARBOOK EUROPEAN COMMISSION ON HUMAN 
RIGHTS 318 (1960); CEDO, Brannigan şi McBride v. Regatului Unit, Cererea Nr. 14553/89, la paragr. 43.  
373 CEDO, Handyside împotriva Regatului Unit, Cererea Nr. 5493/72, Hotărârea din 7 decembrie 1976, Seria A, Vol. 24, paragr. 48. 
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în societățile democratice, este de asemenea esențial pentru aplicarea reușită a multor alte drepturi prevăzute 
de Convenție. Se poate deduce din jurisprudența CEDO asupra dreptului la liberă exprimare că există diferite 
grade de protecție pentru diferite tipuri de discursuri: discursul jurnalistic – care are rolul de gardian public – 
permite o marjă de apreciere limitată statelor Contractante, iar discursul artistic se află la un nivel inferior al 
scării şi, prin urmare, permite o marjă de apreciere mai largă. Astfel, se poate observa că marja de apreciere 
este mai largă în domeniile care implică alegeri morale,374 şi îngustă în altele, cum ar fi discursuri politice 
sau critici aduse sistemului judiciar.375 Marja de apreciere variază de asemenea în funcție de persoana ale 
cărei drepturi fundamentale sunt limitate de libertatea de exprimare. Marja este mult mai îngustă atunci când 
criticile vizează Guvernul. În Castells, Curtea a observat că dezbaterea politică liberă reprezintă nucleul unei 
societăți democratice şi, prin urmare, „limitele posibilelor critici sunt mai largi cu privire la Guvern, în 
virtutea poziției sale dominante, decât cu privire la o persoană individuală sau chiar la un politician.”376 O 
marjă de apreciere largă este de asemenea recunoscută pentru autoritățile naţionale când este necesară 
păstrarea încrederii în sistemul judiciar. 

În cauzele în care exercitarea libertăţii de exprimare intră în conflict cu interesele publice sau alte 
drepturi fundamentale, testul stabilit de CEDO pentru a determina dacă exercitarea este conformă cu CEDO 
este dacă declarația este în limitele acceptabile ale criticilor referitoare la chestiuni de interes public, care 
contribuie la o dezbatere publică, sau este doar personală, distructivă sau nedreaptă. 

În cauzele Hannover Nr. 1 și 2, CEDO a clarificat că va respecta marja de apreciere recunoscută pentru 
instanţele naţionale, atâta timp cât este clar că instanța naţională a aplicat criteriile prevăzute de CEDO. 377 
Totuși, în numeroase cauze, CEDO şi-a exprimat în mod deschis dezacordul cu privire la judecata instanţelor 
naţionale, înlocuind deciziile şi opțiunile acestora cu deciziile și opțiunile sale (a se vedea Ricci împotriva 
Italiei, paragr. 54, Cumpănă şi Mazăre, cauza Hannover nr.1). 

Anumite doctrine şi teste juridice pot include ideea de deferenţă fără a face trimitere expres la o „marjă 
de apreciere”. Conceptul CEDO asupra „negării flagrante a unui proces echitabil” conform art. 6, de 
exemplu, face trimitere la diferite niveluri naţionale de protecție care nu ajung la această măsură de 
încălcare, în cauzele care nu intră în domeniul de aplicare al disciplinelor „normale” ale dreptului CEDO la 
un proces echitabil. În mod problematic, acest lucru poate ajunge până la nivel naţional, astfel încât 
instanţele naţionale acordă aceeaşi deferenţă propriului lor legislativ şi executiv, chiar şi în absenţa 
limitărilor care au cauzat ca CEDO să își restricționeze interpretarea (a se vedea Curtea Constituţională 
Croată în AZ şi DAPT). 

Se poate observa cum CEDO recunoaște discreția statului în cauze cum ar fi Schalk şi Kopf (menționată 
în cauzele privind drepturile cuplurilor de acelaşi sex, inclusiv cauza poloneză privind succesiunea cu privire 
la contractul de locațiune), şi modul în care diferite jurisdicții se folosesc de aceasta (a se vedea diferența 
între hotărârile pronunţate în Italia, Franța, Portugalia şi Spania cu privire la căsătoriile între persoanele de 
acelaşi sex) şi tehnica de interpretare conformă. Este interesant de remarcat faptul că existenţa unei marje de 
apreciere poate reprezenta o apărare pentru o măsură care, aparent, contrazice prevederile Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului, iar instanţele naţionale trebuie, prin urmare, să examineze chestiunea pentru 
a hotărî dacă respectă prevederile CEDO (cum a făcut instanţa din Croaţia în cauza Jelušić). 

ii. Deferenţă judiciară în sistemul de drept al UE 

De regulă, CJUE lasă în sarcina judecătorilor naţionali obligaţia de a efectua evaluarea proporționalităţii 
ingerinței măsurilor naţionale asupra drepturilor fundamentale. Făcând acest lucru, permite de facto statelor 
membre să aplice politici de echilibrare ușor diferite atunci când există tensiune între două sau mai multe 
drepturi. 

Există situaţii în care legislaţia secundară a UE (directivele) vor lăsa o marjă de apreciere legiuitorului 
naţional, mai precis situaţii care nu vor fi integral determinate de dreptul UE, când prevederile legislative nu 
sunt strict impuse, nici interzise de acesta. În acest caz, instanţele naţionale pot revizui legile interne în 
lumina regulilor şi principiilor integrate în dispoziţiile juridice naţionale. 

                                                   
374 CEDO, Cererea Nr. 10737/84, Müller şi alții împotriva Elveției (1988). 
375 CEDO, Cererea Nr. 48898/99, Perna împotriva Italiei (2003) 
376 CEDO, Castells împotriva Spaniei, Cererea Nr. 11798/85, Hotărârea din 23 aprilie 1992, paragr. 46. 
377 CEDO, Von Hannover împotriva Germaniei [2012] EMLR 16 la p 368 [para 107]. Pentru detalii suplimentare cu privire la testul 
prevăzut de CEDO în această cauză şi Axel Springer, a se vedea Studiul de Caz 10 din prezentul Manual şi Manualul JUDCOOP 
privind interacțiunea judiciară în domeniul libertății de exprimare, p.38-48. 
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În ceea ce priveşte modul în care instanţa naţională interpretează marja de apreciere care îi este acordată 
de către CJUE, a se vedea concluziile Curţii de Apel Apel Târgu Mureş, care identifică o marjă pentru legea 
internă, pe care Curtea de Apel de la Bucureşti o respinge, în cauza Sindicatul Liber378 Uneori, această 
evaluare este mai dificilă din cauza lipsei de instrucțiuni cu privire la domeniul de aplicare a marjei statului 
şi a faptului că dreptul UE nu susţine în mod direct această doctrină. În situaţiile în care se aplică dreptul UE, 
prin urmare, există posibilitatea ca instanţele interne să nu poată determina dacă echilibrul stabilit de o 
măsură naţională o face acceptabilă (a se vedea această problemă în Seldon, a se vedea Studiul de Caz 10), 
chiar şi când CJUE trimite această evaluare unui judecător naţional (de exemplu, asupra proporționalităţii). 
Faptul că CJUE deleagă efectuarea testului proporționalităţii unei instanţe naţionale este o expresie a limitării 
judiciare/marjei de apreciere inspirată de deferenţă. 

iii. Exemple de deferenţă între CEDO şi CJUE 

Un alt exemplu de deferenţă judiciară în aplicarea drepturilor omului în Europa este doctrina protecției 
echivalente. Aceasta porneşte de la premisa compatibilităţii legilor UE cu CEDO, aşa cum a fost inițial 
descrisă în hotărârea Bosphorus.379 Un alt raționament similar susţine doctrina Solange a Curţii 
Constituţionale din Germania, care nu revizuieşte legile UE în raport cu propriile standarde constituţionale, 
cu excepția cazului în care este vorba de o încălcare gravă.380 Alte Curţi constituţionale adoptă poziții 
similare când este vorba de păstrarea valorilor esențiale ale ordinii juridice naţionale. 

i) Recunoașterea reciprocă a hotărârilor pronunţate în străinătate 

i. Bază legală şi definiție 

TFUE prevede o tehnică de cooperare judiciară cu aplicabilitate limitată în Spaţiul de libertate, securitate 
şi justiţie (SLSJ). Principiul recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare şi extrajudiciare pronunţate în 
străinătate este necesar în domeniul dreptului la azil,381 cooperare civilă382 şi penală.383 Practicienii în drept au 
definit principiul UE al recunoașterii reciproce după cum urmează: 

„principiul recunoașterii reciproce presupune ca, indiferent de diferențele între diferitele reguli naţionale 
care se aplică în UE, obiectele, activitățile sau deciziile care sunt legale conform cadrului juridic al unui stat 
membru trebuie acceptate ca echivalente cu obiectele, activitățile sau deciziile din propriul stat şi să li se 

                                                   
378 A se vedea Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul principiului nediscriminării, la p. 96-99. 
379 Bosphorus împotriva Irlandei, Hotărârea din 30 iunie 2005 (Cererea nr. 45036/98), a se vedea paragr. 155. 
380 Principiul Solange a fost inițial dezvoltat, iar apoi a suferit, în timp, o serie de ajustări; a se vedea Solange I, BVerfGE 37, 271 2 
BvL 52/71 din 29 mai 1974; Solange II, BVerfGE 73, 339 2 BvR 197/83 din 22 octombrie 1986; Maastricht-Urteil, BVerfGE 89, 
155 din 12 octombrie 1993; Banana, BVerGE, 2 BvL 1/97 din 7 iunie 2000; European Arrest Warrant – Mandatul European de 
Arestare, BVerfGE, 2 BvR 2236/04 din 18 iulie 2005; Lissabon-Urteil, 2 BvE 2/2008 din 30 iunie 2009, până la cea mai recentă 
hotărâre Honeywell din 6 iulie 2010 (BVerfGE, 2 BvR 2661/06). 
381 Exemplele de recunoaștere reciprocă în domeniul migrației şi azilului: recunoașterea reciprocă a statutului de rezident pe termen 
lung (Directiva 2003/109), statutul lucrătorului migrant (Directiva privind Cardul Albastru 2009/50), a migranților cu ședere ilegală 
şi cerințele de returnare (Directiva 2008/115/CE pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situaţie de ședere ilegală); în 
legea privind azilul, recunoașterea de către celelalte state membre a statului de refugiat şi statutul acordat conform Directivei 2004/83 
privind standardele minime, conform Directivei privind rezidenții pe termen lung (Directiva 2011/51) şi Regulamentul Dublin (nr. 
343/2003). 
382 Art. 81(1) TFUE în domeniul cooperării judiciare în materie civilă după cum urmează: „Uniunea dezvoltă o cooperare judiciară în 
materie civilă cu incidență transfrontalieră, întemeiată pe principiul recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare şi extrajudiciare. 
Această cooperare poate include adoptarea unor măsuri de apropiere a actelor cu putere de lege şi a normelor administrative ale 
statelor membre.” 
383 Art. 82(1) TFUE prevede: „Cooperarea judiciară în materie penală în cadrul Uniunii se întemeiază pe principiul recunoașterii 
reciproce a hotărârilor judecătorești şi a deciziilor judiciare şi include apropierea actelor cu putere de lege şi a normelor 
administrative ale statelor membre în domeniile prevăzute la alin. (2) şi la art. 83. Principiul recunoașterii reciproce se aplică în cazul 
următoarelor: sancțiunile cu privare de libertate, mandate de arestare, anumite mandate de obținere de probe, măsurile de control 
judiciar în etapa premergătoare judecării şi, în cele din urmă, existenţa unor condamnări anterioare în scopul luării lor în considerare 
în noile proceduri penale. Al doilea Manual JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul dreptului la un proces echitabil s-
a concentrat pe cele mai controversate instrumente de recunoaștere reciprocă în materie penală, mai precis Decizia-cadru privind 
MEA (Decizia-cadru a Consiliului 2002/584/JHA, din 13 iunie 2002, privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare 
între statele membre, amendată de prevederile Deciziei-cadru a Consiliului 2009/299/JHA din 26 februarie 2009 modificând 
Deciziile-cadru 2002/584/JHA, 2005/214/JHA, 2006/783/JHA, 2008/909/JHA şi 2008/947/JHA, astfel consolidând drepturile 
procedurale ale persoanelor şi încurajând aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul deciziilor luate în absența persoanei 
în cauză la proces OJ L 81, 27.3.2009, p. 24–36). 



132 PROIECT JUST/2012/FRAC/AG/2755 - COOPERARE JUDICIARĂ EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL 

DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN PRACTICA INSTANTELOR NATIONALE – POTENTIAL 

NEEXPLORAT 

 

permită să producă efecte în propria sfera juridică (fie oferind acces pe teritoriul național, fie luându-le în 
considerare în toate deciziile ulterioare sau executându-le), cu excepția cazului în care se aplică unul dintre 
motivele de neaplicare.”384 

Pe scurt, recunoașterea reciprocă cere instanţelor să trateze hotărârile şi alte decizii pronunţate în 
străinătate ca surse de drept, recunoscând astfel legitimitatea altor ordine juridice şi demonstrând încredere 
față de sistemul judiciar al altor state. 

O manifestare concretă a principiului recunoașterii reciproce este, inter alia, principiul ne bis in idem, 
care impune o obligaţie de recunoaștere reciprocă pentru evitarea duplicării sentințelor penale. 

ii. Funcțiile tehnicii de interacțiune judiciară - principiul recunoașterii reciproce  

Există două motive pentru care recunoașterea reciprocă este importantă ca tehnică de interacțiune 
judiciară. În primul rând, interacțiunea judiciară este inerentă în cazul recunoașterii reciproce: în fața nevoii 
de a recunoaște produsul instanţelor străine, judecătorii naţionali trebuie să se implice în dialog. În al doilea 
rând, recunoașterea reciprocă este în special relevantă cu privire la dreptul la un proces echitabil, după cum 
în cazurile privind Mandatul European de Arestare (Melloni, Radu a se vedea Studiul de Caz 7) şi 
Regulamentul Dublin (M.S.S împotriva Greciei şi Belgiei,385 N.S.386) demonstrează: nevoia de a recunoaște 
deciziile pronunţate în străinătate pot, în anumite cazuri, să fie contrare dreptului la un proces echitabil. Este 
important de remarcat că recunoașterea reciprocă şi încrederea nu sunt absolute şi că în anumite cazuri sunt 
permise excepții menționate expres de instrumentele UE (a se vedea, de exemplu art. 15 şi 3(2) din 
Regulamentul Dublin, sau Articolele 3-5 din Decizia-cadru privind MEA 387), şi confirmate de instanţele 
europene (admise în general de CEDO în situaţiile în care „negarea flagrantă” a dreptului la un proces 
echitabil într-un stat membru în care persoana trebuie să fie predată conform procedurilor de returnare 
prevăzute de Regulamentul Dublin). 

În cazul în care instanţele naţionale doresc să conteste recunoașterea reciprocă, au opțiunea de a aplica 
procedura trimiterii preliminare, în care pot solicita modificarea jurisprudenței anterioare (Melloni). 

iii. Tehnicile de interacțiune judiciară interconectate – recunoașterea reciprocă şi testul 
proporționalităţii 

Conform regimului instituit de Decizia-cadru privind MEA, principiul proporționalităţii funcționează ca 
o limitare a principiului recunoașterii reciproce. Decizia-cadru privind MEA prevede un prag pentru 
infracțiunile care pot conduce la emiterea unui MEA. În contextul jurisprudenței privind MEA, 
recunoașterea reciprocă, în interpretarea CJUE, impune instanţelor naţionale să nu folosească principiul 
proporționalităţii din motivul protejării drepturilor fundamentale care nu sunt prevăzute de Decizia-cadru 
privind MEA, pentru a refuza să permită aplicarea Deciziei-cadru (Radu).388 

Totuși, anumiți judecători naţionali au folosit principiul proporționalităţii pentru a respinge executarea 
unui MEA emis în străinătate şi, în consecință, aplicarea Deciziei-cadru MEA în cauzele în care consideră că 
este puțin probabil ca o pedeapsă în limitele acesteia să fie aplicată în statele membre solicitante, sau când în 
lumina intervalului de timp lung de la începerea procedurii penale predarea nu a părut justificabilă (a se 
vedea Curtea de Apel Bucureşti în cauza Radu, a se vedea Studiul de Caz 6, sau Curtea Supremă a Irlandei în 
cauza Stapleton 389). 

                                                   
384 C. Janssens, The Principle of mutual recognition in EU law, Oxford University Press, 2013, p.5. 
385 CEDO, M.S.S. Împotriva Belgiei şi Greciei, Cererea nr . 30696/09, Hotărârea Marii Camere din 21 ianuarie 2011. 
386 C-411/10 şi C-493/10, N.S. v. Secretary of State for the Home Department şi Cauza C-493/10, M. E. şi alții împotriva Refugee 
Applications Commissioner şi Minister for Justice, Equality and Law Reform. 
387 Deși articolele 3 şi 4 din Decizia-cadru MEA referitoare la motive de neexecutare nu discută despre drepturile fundamentale în 
general, textul Deciziei-cadru face trimitere la respectarea drepturilor fundamentale: paragrafele 12 şi 13 din preambul; importanța 
imperativă a drepturilor fundamentale în dreptul european este reafirmată în art. 1(3) din MEA. 
388 În ceea ce priveşte aplicarea principiului recunoașterii reciproce privind cooperarea judiciară în materie penală, recunoașterea 
reciprocă nu exclude în general aplicarea principiului proporționalităţii, însă a fost o evoluție specifică tuturor cauzelor. În alte 
domenii ale cooperării judiciare în materie penală, cum ar fi aplicarea art. 56 CISA, aceasta presupune punerea în aplicare a testului 
proporționalităţii. 
389 CEDO, Stapleton împotriva Ireland, Cererea nr. 56588/07, Hotărârea din 4 mai 2010. 
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3. Concluzii – Scurte recomandări privind parcursul logic al utilizării tehnicilor de 
interacțiune judiciară utilizarea şi ordinea tehnicilor de interacțiune judiciară 

Utilizarea tehnicilor de cooperare judiciară de către judecătorii naţionali nu este un exercițiu formal. 
Totuși, pentru a le înțelege utilitatea şi potențialul, ar trebui văzute ca pași ai raționamentului logic. 
Colaborând cu judecătorii pe durata Proiectului şi în elaborarea manualelor, echipa de proiect a încercat să 
prezinte modul în care conflictele (de norme şi/sau interpretări) ar putea fi abordate prin folosirea tehnicilor 
de interacțiune judiciară pentru a ajunge la două rezultate: să amelioreze un sistem național de protecție a 
drepturilor fundamentale asigurând în acelaşi timp convergența sa cu cel de la nivel european. Pentru a 
reprezenta cel mai bine modul în care se poate ajunge la realizarea acestor două obiective, am oferit o 
prezentare structurată. Etapele care sunt urmate sunt prezentate în graficul de mai jos: 

Conform acestei abordări şi pornind de la divergența identificată drept conflict între normele şi/sau 
interpretări, judecătorii naţionali trebuie să identifice sursa conflictului şi relația ierarhică între 
normele/interpretările în discuție. Făcând acest lucru, pot determina dacă o anumită normă naţională poate fi 
interpretată conform standardului prevăzut la nivel european – cu alte cuvinte, urmează Etapa 1 a 
Interpretării conforme. 

În cazul în care constată că interpretarea nu le oferă un răspuns concludent, clar şi incontestabil, din 
punctul de vedere al prevederilor legale naţionale, pot lua în considerare două opțiuni: să ceară sprijinul 
CJUE – astfel urmând Etapa 2 şi inițiind procedura de Trimitere Preliminară. Pe de altă parte, pot trimite 
o întrebare propriilor Curţi supreme (Etapa 2A), însă nu în domeniul de aplicare al dreptului UE (lucru care 
ar trebui descurajat, potrivit jurisprudenței CJUE). 

În cazul în care, cu toate acestea, se confruntă cu o situaţie clară în care o normă naţională nu poate fi 
reconciliată cu o normă de drept UE/CEDO, trebuie să urmeze Etapa 3 – Excluderea de la aplicare a 
normei naţionale – fie pe cont propriu – căutând independent răspunsurile în jurisprudenţă - sau urmând 
indicația CJUE dintr-o hotărâre preliminară concretă pronunţată ca răspuns la solicitarea lor. 

Etapele astfel structurate pe care judecătorii trebuie să le urmeze în procedurile pe care le soluționează 
pot fi completate de două tehnici adiționale de interacţiune judiciară, care sunt de natură orizontală. Atât 
raționamentul comparativ, cât şi proporționalitatea oferă fundamente pentru hotărâri, permit inserarea 
unui raţionament cu o structură determinată care este comparabil cu alte exerciţii similare întreprinse de 
instanţele din alte state. 

Astfel graficul de mai jos oferă o imagine de ansamblu a instrumentelor aflate la dispoziţia judecătorilor 
naţionali cu indicația referitoare la situaţia în care fiecare dintre instrumente poate fi aplicat şi modalitatea în 
care litigiile pot fi soluționate cu ajutorul lor. 
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III. Abordarea Funcțională: Instrumentele de cooperare judiciară din 
perspectivă comparativă 

1. Introducere 

Utilizarea instrumentelor de interacţiune judiciară (ICJ) în domeniul drepturilor fundamentale urmăreşte 
două obiective principale: 1) evitarea sau, după caz, rezolvarea conflictelor ce pot apărea între legislaţiile 
naţionale, supranaţionale şi internaţionale în materia protecţiei drepturilor (convergenţă) şi 2) asigurarea 
celui mai înalt nivel posibil de protecţie a drepturilor fundamentale (creșterea nivelului de protecție). 

Identificarea corectă a instrumentului de cooperare judiciară depinde de tipul de conflict ce urmează a fi 
rezolvat, iar aplicarea în concret a acestuia depinde după cum este posibilă atingerea unuia sau ambelor 
obiective. 

În mod cert, nu în toate cazurile ambele obiective vor fi atinse, putând interveni diferite obstacole (de 
exemplu tradiţiile naţionale, cultura juridică, jurisprudenţa instanţei supreme). Disponibilitatea de a realiza 
aceste obiectivele a determinat structura Părții a III-a şi va fi un punct de plecare pentru o analiză 
transversală a unor exemple în domeniile dreptului la nediscriminare, dreptului la un proces echitabil şi al 
libertăţii de exprimare. 

În lumina obiectivelor urmărite de TIJ pentru soluționarea cauzelor în care sunt incidente drepturi 
fundamentale (convergență şi creșterea nivelului de protecție), pot fi identificate două cazuri. În primul caz, 
ambele obiective de convergență şi creșterea nivelului de protecție pot fi realizate, cu condiția ca anumite 
obstacole să fie depășite de judecătorii naționali. În acest caz, tehnicile de interacțiune judiciară servesc drept 
instrument pentru depășirea acestor obstacole. În al doilea caz, unul dintre obiective nu poate fi realizat. 
Cazurile identificate vor reprezenta cadrul pentru discuțiile următoare. 

2. Tehnicile de interacțiune judiciară în scopul convergenței şi al creșterii nivelului de 
protecție a drepturilor fundamentale la nivel european 

a) Abordarea funcțională a tehnicilor de interacțiune judiciară 

Dat fiind că primul obiectiv presupune identificarea interpretării conforme cu CEDO şi dreptul UE, 
verificând dacă o anumită prevedere națională poate fi interpretată într-o manieră conformă cu nivelul 
european corespunzător, primul pas este aplicarea interpretării conforme a TIJ (Etapa 1: Interpretare 
conformă). Dacă tehnica interpretării conforme nu se dovedește a fi suficientă sau nu oferă un răspuns 
concludent, instanța națională are două opțiuni: fie, dacă este în discuţie o normă de drept UE, să trimită o 
întrebare preliminară la CJUE, care va oferi un răspuns concludent (Etapa 2: Trimitere preliminară) sau să 
lase neaplicată o anumită normă națională (dacă este posibil date fiind caracteristicile sistemului său juridic) 
(Etapa 3: Excluderea de la aplicare a normei naționale). Trimiterea unei întrebări la o instanţă supremă 
națională poate fi, de asemenea, considerată o posibilitate, totuși, din perspectiva dreptului european, una 
controversată. 

După cum se vede, tehnicile de interacţiune judiciară constând în interpretarea uniformă, trimiterea 
preliminară şi excluderea de la aplicare a normei naționale trebuie utilizate la modul cel mai conştient de 
către judecători, deoarece aceştia trebuie să adopte deopotrivă hotărâri de natură procedurală şi de fond. 
Celelalte două tehnici de cooperare judiciară: testul proporționalității şi raționamentul comparativ vor 
completa oricare dintre celelalte tehnici folosite ca instrument de justificare a deciziilor luate de o instanță 
națională. Utilizarea lor este necesară nu numai în domeniul drepturilor fundamentale, dar practic în toate 
domeniile de drept în care interesele şi drepturile sunt puse în balanţă, sau când sunt căutate noi soluții – 
absente dintr-un anumit sistem juridic. 

Utilizarea testului proporționalității de către instanțele naționale a devenit o practică comună în contextul 
juridic actual. Prezentarea pe larg a acestui principiu în Partea a II-a a acestui studiu subliniază gama de 
posibilități oferite de acest instrument, care este complementar utilizării interpretării conforme, trimiterii 
preliminare sau înlăturării de la aplicare a normei interne. Proporționalitatea poate avea funcții multiple în 
soluționarea unei cauze: (i) poate furniza argumente pentru hotărâri şi alte decizii pronunțate de un judecător 
național (adică de a nu trimite sau de a trimite o întrebare preliminară la CJUE); (ii) realizată de o instanță 
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națională, poate permite aplicarea unei norme naționale într-un sistem juridic prin adaptarea sa la standardul 
supranațional; (iii) testul proporționalității realizat de CJUE la cererea unui judecător național poate oferi un 
răspuns concludent la un anumit conflict sau problemă de interpretare; (iv) în cadrul sistemului protecției 
drepturilor fundamentale pe mai multe niveluri, formula deschisă a testului proporționalității poate permite 
includerea altor elemente în testul proporționalității, care nu au beneficiat de suficientă atenție din partea 
CJUE. 

De fapt, aplicarea acestui principiu va precede, în mod logic, înlăturare de la aplicare a normei naționale. 
Evaluarea limitării unui anumit drept fundamental pentru a proteja un alt drept fundamental a fost evidentă în 
saga von Hannover (a se vedea discuția detaliată în Studiul de Caz 12 din acest Manual) şi crearea 
standardului de protecție în cazul defăimării (a se vedea discuția detaliată din Studiul de Caz 13 din acest 
Manual) în domeniul libertății de exprimare oferă cele mai clare exemple referitoare la modul în care 
proporționalitatea poate deveni un concept cheie pentru evaluarea a ceea ce reprezintă un drept sau modul în 
care trebuie interpretată o limitare. În ambele cazuri, precizia cu care rezultatul final a fost obținut se 
datorează în mare parte competenței curților supreme care au continuat să reaplice raționamentul, evidențiind 
astfel elementele rămase neclarificate în jurisprudența anterioară și în acelaşi timp înlăturând prevederile 
naționale de la aplicare. Totuși, când fac acest lucru, ele aplică interpretarea conformă în domeniile care au 
fost suficient clarificate în jurisprudența anterioară. 

Principiul proporționalității poate oferi, de asemenea, o oportunitate pentru instanțele naționale de realiza 
testul, în același timp, bucurându-se de marja de apreciere acordată de instanțele europene. Cauza Sindicatul 
Liber (a se vedea discuția detaliată din Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul 
principiului nediscriminării) oferă exemplul unei situații în care testul proporționalității realizat de două 
instanțe a dus la două rezultate complet diferite privind prevederile referitoare la vârsta de pensionare. 
Această cauză arată ca proporționalitatea, aplicată în moduri diferite de instanțe diferite, poate fi folosită ca 
un mecanism stand-by – atâta timp când prevederile în cauză nu sunt modificate sau întrebarea este trimisă 
către CJUE. 

Evident, libertatea instanțelor naționale de a efectua propriul test de proporționalitate este limitată când 
CJUE are ultimul cuvânt cu privire la acest test. Acesta a fost, spre exemplu, cazul Contractele Colective 
Italiene (a se vedea discuția detaliată din Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul 
principiului nediscriminării,). În acest caz, odată ce a fost pronunțată o hotărâre preliminară, instanța 
națională de trimitere este ținută a aplica această interpretare. 

Totuși, acest lucru nu înseamnă că pe viitor alte întrebări preliminare nu ar trebui trimise către CJUE în 
cazuri similare, însă odată ce se face această trimitere, instanța națională trebuie să precizeze în ce măsură 
problema de drept nu a fost clarificată – de asemenea prin folosirea principiului proporționalității. 

În cele din urmă, dacă CJUE oferă judecătorilor naționali răspunsul la testul proporționalității, care are 
rădăcini adânci în sistemul juridic al UE, dar ignoră standardul CEDO, structura deschisă a testului permite 
elaborarea unui astfel de standard şi includerea unor cerințe suplimentare, aşa cum sunt definite de cealaltă 
instanță. Exact astfel a procedat instanța finlandeză în cauza Satamedia în care analiza fondată pe protecția 
datelor cu caracter personal s-a dovedit a fi insuficientă pentru a asigura protejarea libertății de exprimare, 
după cum a fost definită de CEDO.390 

Disponibilitatea sau reticența de a folosi raționamentul comparativ este dictată în parte de cultura 
juridică a fiecărei țări. Unele țări sunt mai deschise în fața influenței altor sisteme juridice şi de drept 
internațional, în timp ce altele tind să se bazeze predominant pe sursele interne. Elementele de natură 
constituțională pot fi relevante pentru explicarea atitudinii față de dialogul judiciar în domeniul drepturilor 
fundamentale. De exemplu, statele dualiste pot fi mai reticente față de posibilitatea de a folosi surse juridice 
externe. În Regatul Unit, Convenția Europeană a Drepturilor Omului a fost încorporată în sistemul juridic 
național prin Human Rights Act (Legea privind drepturile omului) din 1998. În plus, modelul controlului 
judecătoresc al legislației poate încuraja sau împiedica folosirea unor tehnici cum ar fi înlăturarea de la 
aplicare a normei interne sau trimiterea preliminară. În statele care au adoptat un model centralizat de control 
judecătoresc al legislației, instanțele ordinare au întâmpinat dificultăți mai mari în respectarea principiului 
Simmenthal. 

                                                   
390 Cauză analizată în Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul libertății de exprimare (versiunea în limba 
engleză) p. 83-87. 
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Cauza Assange (Studiul de Caz 14), pe de altă parte, oferă un bun exemplu al modului în care se poate 
găsi o soluție, în cazul în care acest lucru nu poate fi realizat în sfera juridică în care operează un judecător. 
În mod asemănător cauzelor citate mai sus, raționamentul comparativ contribuie la aplicarea interpretării 
conforme. 

După cum s-a demonstrat în succesiunea de cauze von Hannover (Studiul de Caz 12), raționamentul 
comparativ poate fi un fenomen de facto adoptat de instanțele supreme naționale, de fiecare dată când se 
încearcă elaborarea unui standard într-o manieră negociată. 

Vom continua cu o prezentare detaliată a celor cinci scenarii care, împreună cu comentariile preliminare 
referitoare la utilizarea tehnicilor de interacțiune judiciară, vor oferi imaginea completă – de această dată din 
perspectiva obiectivelor care trebuie atinse în procedurile judiciare ce implică protecţia drepturilor 
fundamentale. 

b) Atât convergența, cât și creșterea nivelului de protecție a drepturilor fundamentale pot fi 
realizate 

i. Scenariul 1 – Convergența şi creșterea nivelului de protecție pot fi realizate în caz de conflict de 
norme 

Primul dintre scenarii este cel mai simplu. Se referă la conflictul dintre două norme – una națională şi 
una europeană, cu un domeniu de aplicare parțial suprapus. În acest caz, instrumentul de interpretare 
conformă oferă un răspuns concludent pentru un judecător național sau cel puțin clarifică dacă o normă 
națională se poate aplica, având în vedere standardele diferite de protecție prevăzute de dreptul UE sau 
CEDO. Atunci când dreptul UE este în discuție, judecătorii dispun de tehnica suplimentară a trimiterii 
preliminare, care le permite să caute un răspuns clar şi final. În domeniul CEDO, judecătorii nu au această 
posibilitate la dispoziție şi trebuie să se bazeze pe jurisprudența cuprinzatoare (şi uneori contradictorie) a 
CEDO pentru a rezolva conflictele.391 Măsura în care sunt familiari cu acest exercițiu depinde de cultura 
juridică naţională. 

Există numeroase exemple de utilizare a instrumentelor de interpretare conformă în jurisprudența privind 
discriminarea, procesul echitabil şi libertatea de exprimare. De exemplu, Curtea Constituțională din Croația 
folosește în mod frecvent şi incontestabil interpretarea conformă nu numai pentru a se inspira din 
jurisprudența CEDO – efectiv preia standardul în sistemul juridic croat, aşa cum s-a putut vedea atât în cauza 
de defăimare a judecătorilor (a se vedea discuția detaliată în Studiul de Caz 13: Libertatea de exprimare – 
crearea standardelor în cauzele de defăimare din prezentul Manual), precum şi cauza Jelusic v. Croația ( a 
se vedea prezentarea detaliată în Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul 
principiului nediscriminării). 

În mod clar, majoritatea hotărârilor pronunțate de CEDO împotriva statelor sunt urmate mai devreme sau 
mai târziu de reacția de conformare a instanțelor naționale (deși nu este garantată, dacă luăm în considerare 
practica judiciară în materie de defăimare a instanțelor din Polonia, în ciuda hotărârilor repetate din partea 
CEDO).392 În domeniul dreptului UE, prevederile privind nediscriminarea sunt foarte dezvoltate şi sunt 
urmate de instanţele naţionale chiar şi în chestiunile cele mai controversate, cum ar fi uniunile între 
persoanele de acelaşi sex (a se vedea: cauzele privind cuplurile de acelaşi sex – Italia și Spania, și 
dizabilitatea – Italia (prezentări detaliate în Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul 
principiului nediscriminării). Jurisprudența franceză adoptată în Franța după hotărârea CJUE în Griesmar 
oferă un exemplu de interpretare conformă realizată imediat prin faptul că instanța supremă de trimitere 
urmează hotărârea CJUE. 

Totuși, chiar şi în acest caz, vor apărea uneori nelămuriri cu privire la modul de aplicare a unei norme 
interpretate conform. Dacă există dubii, se solicită o clarificare din partea CJUE, precum în cauza ACCEPT 
(deși recomandările nu au fost ulterior urmate de instanța de trimitere: a se vedea prezentarea detaliată din 

                                                   
391 Odată ce Protocolul nr. 16 la CEDO va intra în vigoare, instanțele supreme naționale ar putea avea o asemenea oportunitate de a 
se adresa direct Curții Europene pentru Drepturile Omului. 
392 Libertatea de exprimare oferă numeroase exemple în care jurisprudența CEDO este urmată în mod adecvat. A se vedea: Ernst şi 
alții împotriva Belgiei (a se vedea prezentarea detaliată la p. 31-33 din Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în 
domeniul libertății de exprimare), Satamedia – Finlanda (p. 82-87 din Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în 
domeniul libertății de exprimare), Italian Newspaper Archives (p. 88-92 din Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în 
domeniul libertății de exprimare). 
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Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul principiului nediscriminării) sau cauza 
Collecting Societies (a se vedea Studiul de Caz 6). Aceasta din urmă face o comparație interesantă a 
percepțiilor referitoare la situațiile în care interpretarea conformă reprezintă un instrument suficient (Franța) 
şi în care are nevoie de o justificare mai fermă dată de o nouă hotărâre preliminară (România) într-o anumită 
ordine juridică şi într-un context faptic. Uneori se solicită o clarificare chiar dacă CJUE nu are jurisdicția de 
a oferi o soluție instanțelor naționale. De exemplu, situația în care o cerere se întemeiază pe un drept ce intră 
doar sub protecţia CEDO şi a dreptului național, nu şi a dreptului UE (a se vedea cauza Agafiței). CJUE ține 
foarte mult seama de limitările procedurale specifice instanțelor naționale şi, pentru a asigura un răspuns 
rapid la o întrebare ridicată de o instanță națională, oferă soluția procedurii de urgență, după cum s-a văzut în 
cauza Jeremy F (în care CJUE poate da un răspuns în aproape 2 luni). 

În contextul libertății de exprimare, standardele stabilite de CEDO în cooperare cu instanţele supreme 
naționale atunci când libertatea de exprimare concurează cu dreptul la viața privată a persoanelor publice se 
aplică potrivit tehnicii interpretării conforme (a se vedea cauzele Von Hannover). 

Interacțiunile judiciare dintre diferitele sisteme de drept care consacră drepturi fundamentale au 
contribuit în ultimele decenii la o dinamică de consolidare reciprocă şi la creșterea standardelor de protecție a 
acestor drepturi fundamentale. Manualele JUDCOOP au oferit mai multe exemple în care creșterea 
standardului de protecție a unui drept fundamental într-un anumit sistem juridic a avut un impact asupra 
nivelului de protecție a aceluiași drept fundamental în alte sisteme juridice, consolidându-i astfel protecția. 
Hotărârea din cauza M.S.S. împotriva Belgiei şi Greciei pronunțată de CEDO este un astfel de caz, prin care 
s-a asigurat că modul de punere în aplicare a Regulamentului Dublin în practica națională nu încălcă dreptul 
la interzicerea torturii, a tratamentului inuman şi degradant şi dreptul la un recurs efectiv.393 Această hotărâre 
CEDO a fost apoi îmbrățișată de CJUE, care a adoptat o interpretare similară (N.S. şi N.A.), permițând astfel 
aplicarea interpretării conforme de către instanțele naționale şi realizarea convergenței ca unul dintre 
obiectivele tehnicilor de cooperare judiciară. CJUE urmărește îndeaproape standardele de protecție asigurate 
de CEDO, precum în cauzele Diouf şi Jeremy F, în care măsurile statelor membre pentru implementarea 
unor instrumente specifice ale UE, cum ar fi Decizia-cadru privind MEA, au fost contestate ca fiind contrare 
Articolelor 6 şi 13 din Convenţia Europenaă a Drepturilor Omului şi Articolelor 47 şi 48 din Carta UE: în 
aceste cauze miza conflictuluiprivește norme şi interpretarea acestora. 

Totuși, uneori convergența nu poate fi realizată în acelaşi timp cu creșterea nivelului de protecție. În 
Diouf şi Jeremy F, CJUE a citat hotărâri relevante ale CEDO pentru a defini standardele minime ale 
controlului judecătoresc, constatând că existenţa unui al doilea nivel de jurisdicție nu este o cerinţă 
imperativă a Curţii Europene. În ambele cauze, prevederile constituționale naționale au oferit un standard 
mai ridicat de protecție. În cauza Diouf a fost discutată, de asemenea, conformitatea unei proceduri 
accelerate cu dreptul la un recurs efectiv. CEDO nu a putut trata chestiunea direct, având în vedere că 
procedurile referitoare la azil sunt excluse din sfera de aplicabilitate a art. 6; totuși, CEDO a luat în 
considerare art. 3 şi 13 în procedurile referitoare la azil în hotărârea pronunțată în 2011 în cauza Rahimi 
împotriva Greciei (cererea Nr. 8687/08). Totuși, creșterea nivelului de protecție a drepturilor fundamentale 
poate fi asigurată la nivel național, aşa cum s-a întâmplat în cauza Jeremy F, în care Consiliul Constituțional 
Francez a declarat că legea națională pentru implementarea Deciziei-cadru privind MEA este 
neconstituțională deoarece nu îi asigură persoanei pe numele căreia s-a emis un MEA dreptul de apel 
împotriva hotărârii prin care se extinde decizia de predare şi la alte fapte penale, chiar dacă hotărârea CJUE 
nu a impus un astfel de nivel de protecție a dreptului la un proces echitabil. În ambele cauze, interpretarea 
conformă este folosită ca instrument de soluționare a conflictului. 

În fine, astfel cum s-a întâmplat în cauza Home Office împotriva Tariq şi alte cauze conexe (a se vedea p. 
56 din Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul dreptului la un proces echitabil), 
instanțele europene pot recunoaște standardele create în cele două sisteme juridice, obligând astfel instanțele 
naționale să urmeze standardul combinat CJUE-CEDO creat din nevoia de combatere a terorismului. 

Astfel, această abordare deferențială dintre CEDO şi CJUE, asigurând convergența acestor două sisteme 
juridice, poate uneori asigura un standard minim de protecție a drepturilor fundamentale.394 Cu toate acestea, 

                                                   
393 În M.S.S. împotriva Belgiei şi Greciei tratează conflictul între prevederile Articolului 3 CEDO şi Regulamentul Dublin II. 
394 Un alt exemplu de dialog orizontal între CJUE şi CEDO poate fi întâlnit în Cauza M&Co împotriva Germaniei (cererea nr. 
13258/87) judecată în 1990 – reclamantul a susținut că i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil garantat de Art. 6 CEDO pe 
durata executării unei hotărâri a CJUE într-o cauză privind concurența. 
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judecătorii naționali pot asigura creșterea nivelului de protecție a drepturilor fundamentale prin interpretarea 
conformă şi raționamentul comparativ cu hotărârile pronunțate de alte instanțe naționale care au identificat 
soluții inovative pentru a atinge acest obiectiv (a se vedea Curtea Constituțională din Austria în Studiul de 
Caz 11).  

ii. Scenariul 2 – Convergența şi creșterea nivelului de protecție pot fi realizate în cazurile de 
conflict de norme şi de interpretare judiciară în relațiile pe verticală (CJUE/CEDO şi instanțele 
naționale) 

Al doilea scenariu - cel mai frecvent – se referă la o situație în care norma națională nu poate fi 
reconciliată cu una EU/CEDO prin nicio formă de interpretare. În aceast caz, realizarea obiectivelor de 
convergență implică ignorarea normei naționale şi aplicarea unui standard UE/CEDO pentru a asigura 
nivelul ridicat de protecție a unui drept individual. Această tehnică poate fi completată de o trimitere 
preliminară la CJUE. În majoritatea cazurilor incluse în acest Manual, de fapt, (i) trimiterea preliminară este 
utilizată pentru a confirma intenția instanțelor naționale de a exclude de la aplicare o anume dispoziție – este 
vorba despre utilizarea de bază, strategică a procedurii. Totuși, trimiterea preliminară poate fi folosită pentru 
(ii) a stabili standardele minime şi apoi a le definitiva aplicând testul proporționalității. Trimiterea 
preliminară concertată poate de asemenea servi la clarificarea unei chestiuni care nu a fost suficient explicată 
de o instanță superioară (iii) în special în temeiul jurisprudenței „prin analogie” a CEDO; (iv) trimiterea 
preliminară poate servi ca semn de avertizare trimis de către o instanță națională către alte instanțe şi CJUE 
privind existenţa unor probleme în recomandările făcute de CJUE în jurisprudența sa anterioară. 

(i) Pentru situaţiile în care se exclude de la aplicare o normă naţională, domeniul nediscriminării oferă 
numeroase exemple interesante. Cauzele Roca Alvarez (a se vedea Manualul JUDCOOP privind 
interacțiunea judiciară în domeniul principiului nediscriminării şi secțiunea referitoare la excluderea de la 
aplicare din prezentul Manual) şi Kücükdeveci (a se vedea Manualul JUDCOOP privind interacțiunea 
judiciară în domeniul principiului nediscriminării) oferă o perspectivă detaliată a raționamentului privind 
modul în care trebuie aplicate aceste măsuri – în special ca urmare a hotărârii CJUE. În materia dreptului la 
un proces echitabil, implementarea Deciziei-cadru privind MEA,395 Curtea Constituțională a Belgiei a făcut 
apel la trimiterea preliminară şi a adresat CJUE întrebarea dacă înlăturarea cerinței dublei incriminări pentru 
32 de categorii de infracțiuni este contrară principiului nediscriminării şi egalităţii şi dacă derogarea ar fi 
contrară principiului legalității în materie penală. CJUE a răspuns că aceste 2 principii nu au fost încălcate, 
dat fiind că obiectivul Deciziei-cadru nu a fost armonizarea. Pe de altă parte, Curtea Constituțională a Italiei 
a considerat ca neconstituțională o prevedere legală națională care implementa în mod eronat decizia-cadru 
privind MEA pe baza prevederii de drept primar UE din exemplu art. 12 al CE (acum art. 18 din TFUE), fără 
a mai adresa vreo întrebare preliminară CJUE, considerând chestiunea legală ca fiind suficient de clară pe 
baza jurisprudenței anterioare a CJUE.396 

(ii) Cauza Satamedia397 ilustrează modul în care se poate asigura conformitatea cu standardele ambelor 
curți, de la Strasbourg şi Luxemburg, atunci când există niveluri diferite de protecție a drepturilor 
fundamentale, adică în cazul în care standardul este format din două standarde deja existente. Curtea 
Administrativă Supremă a Finlandei, având de stabilit un echilibru între exerciţiul dreptului la protecția 
datelor cu caracter personal şi libertatea de exprimare în cazul a două companii finlandeze, a decis să trimită 
o serie de întrebări preliminare la CJUE cu privire la interpretarea noțiunii juridice în cauză, care provenea 
dintr-un izvor de drept UE.398 Exercițiul de punere în balanță pe care l-a efectuat CJUE a fost conturat în 
jurul dreptului la viață privată şi libertăţii de exprimare, ținând cont că în conformitate cu Directiva privind 

                                                   
395 Decizia-cadru 2002/584/JHA din 13 iunie 2002 cu privire la Mandatul European de Arestare şi procedurile de predare între statele 
membre, cu modificările aduse de Decizia-cadru 2009/299/JHA din 26 februarie 2009 (Decizia-cadru MEA). 
396 A se vedea Curtea Constituţională, decizia nr. 227/2010, p. 25 (traducerea oficială în engleză a acestui text este disponibilă la 
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S2010227_Amirante_Tesauro.doc) 
Cauza este comentată în varianta în engleză a Manualului JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul dreptului la un 
proces echitabil, . 
397 A se vedea analiza detaliată a acestei cauze în Manualul JUDCOOP cu privire la interacţiunea judiciară în domeniul dreptului 
fundamental al libertăţii de exprimare, p. 82-88. 
398 Cauza C–73/07, Tietosuojavaltuutettu împotriva Satakunnan Markkinaporssi Oy [2008] Rec. I–9831. Aceasta este o hotărâre 
preliminară trimisă de către Curtea Administrativă Supremă a Finlandei privind interpretarea derogării pentru „scopuri jurnalistice” 
din art. 9 al Directivei UE privind protecția datelor personale (Directiva 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date [1995] JO L281/31). Aceasta a avut scopul de a 
soluționa un dezacord între Comitetul pentru protecția datelor din Finlanda şi Avocatul Poporului – Ombudsman. 
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protecția datelor cu caracter personal sunt permise derogări de la regulile generale în temeiul dreptului la 
libertatea de exprimare, exclusiv în cazurile de strictă necesitate. Deşi analiza CJUE s-a bazat pe 
interpretarea strictă aplicabilă acestor derogări, în final a rezultat o interpretare largă a conceptului de 
jurnalism, deoarece excepțiile şi derogările de la art. 9 din Directivă sunt aplicabile nu numai în cazul 
organizațiilor mass-media, ci și în cazul fiecărui jurnalist. Rezultatul testului CJUE a fost că acțiunile în 
discuţie trebuie considerate ca fiind „strict în scopuri jurnalistice” conform art. 9 din Directiva 95/46/CE 
„dacă unicul scop al acestor activități este divulgarea către public de informații, opinii sau idei”, lăsând 
instanțele naționale să decidă dacă acesta este cazul.399 Ca urmare a hotărârii preliminare a CJUE, Curtea 
Administrativă Supremă a Finlandei a efectuat testul proporționalității, combinând standardele maxime de 
protecție a libertății de exprimare ce au rezultat din hotărârea preliminară a CJUE cu standardul maxim de 
protecție a dreptului la viață privată, aşa cum a fost stabilit de CEDO în jurisprudenţa Hannover şi Axel 
Springer.400 Soluția la care instanțele naționale au ajuns in casu reprezintă, astfel, un exemplu despre cum se 
poate asigura atât o aplicare coerentă a dreptului UE, cât şi standarde ridicate de protecţie a drepturilor 
fundamentale într-un caz ce implică un conflict între drepturi fundamentale.401 

(iii) În ceea ce priveşte nevoia de îndrumare din partea CJUE, există o serie de exemple care 
demonstrează importanța trimiterii preliminare; a se vedea cauzele trimise de instanțele din Regatul Unit şi 
Irlanda cu privire la implementarea Articolului 10 din Regulamentul Dublin, ca urmare a hotărârii CEDO din 
cauza M.S.S. împotriva Belgiei şi Greciei, care a susținut că statele membre nu trebuie să beneficieze de o 
prezumție absolută de conformitate cu drepturile fundamentale în aplicarea acestui Regulament UE. Astfel, 
instanțele naționale au dat posibilitate CJUE să remedieze aplicarea eronată a unei norme UE direct 
aplicabile care ar fi dus la încălcarea dreptului la interzicerea tratamentului inuman şi degradant.402 

(iv) Trimiterea la jurisprudența CJUE poate fi folosită într-o hotărâre a unei instanțe naționale ca semn 
de avertizare pentru instanțele inferioare în sensul de a nu aplica jurisprudența națională. Spre exemplu, 
cauza Seldon împotriva Clarkson Wright (a se vedea discuția detaliată în Manualul JUDCOOP privind 
interacțiunea judiciară în domeniul principiului nediscriminării,). 

iii. Scenariul 3 – Convergența şi creșterea nivelului de protecție a drepturilor fundamentale pot fi 
realizate în contextul unui conflict de norme şi interpretare judiciară în relațiile de natură 
orizontală (între instanțele naționale din acelaşi stat membru sau între diferite state membre)  

Acest scenariu se întâlneşte în cadrul unei anumite jurisdicții în care la nivel orizontal nu există niciun 
standard comun de protecție a drepturilor fundamentale. În acest caz trebuie soluţionat conflictul între 
interpretările date de instanțele naționale din acelaşi stat membru sau de instanțele din statele membre 
privind interpretarea şi aplicarea aceluiași drept fundamental. Un judecător național, atunci când se află în 
această poziție, trebuie să aplice standardul de convergență şi de creștere a nivelului de protecție a drepturilor 
fundamentale, în acelaşi timp distanțându-se de jurisprudența uneia dintre instanțele superioare din țara sa. 
Acest lucru este dificil date fiind limitările ierarhice procedurale care restrâng acțiunile instanțelor inferioare. 

                                                   
399 Cauza C–73/07, paragr. 54 şi 56: „54. Articolul 9 din directivă se referă la această reconciliere. Aşa cum se poate observa, în 
special, din considerentul 37 din preambulul la directivă, obiectul Articolului 9 este de a reconcilia două drepturi fundamentale: 
protecția vieții private şi libertatea de exprimare. 56. Statele membre au obligaţia de a face acest lucru. Pentru a lua în considerare 
importanța dreptului la libertatea de exprimare în fiecare societate democratică, este necesar, în primul rând, să se interpreteze 
noțiunile referitoare la această libertate, cum ar fi, în general, jurnalismul. În al doilea rând, pentru a obține un echilibru între cele 
două drepturi fundamentale, protecția dreptului fundamental la viață privată presupune implementarea unor derogări şi limitări în 
ceea ce priveşte protecția datelor prevăzute în capitolele directive menționate mai sus în măsura în care este strict necesar.” 
400 A se vedea Hotărârea Curţii Administrative Supreme, KHO 2009:82 (23.09.2009) sec 5, la adresa: 
http://www.kho.fi/paatokset/47977.htm (traducere neoficială). 
401 După pronunțarea hotărârii de către Curtea Administrativă Supremă a Finlandei, Tommi Tapani Anttila, editorul șef al unei 
reviste care a publicat informații referitoare la impozite şi care, ca urmare a limitării impuse de Curtea Administrativă Supremă a 
Finlandei, a trebuit să reducă din conținutul revistei, a depus la 22 martie 2010 o plângere împotriva hotărârii Curţii Administrative 
Supreme în fața CEDO, care este încă pe rol. A se vedea cererea nr. 16248/10 of 22.03.2010. 
402 M.S.S. împotriva Belgiei şi Greciei (Hotărârea Marii Camere din 21 ianuarie 2011, cererea nr. 30696/09); NA împotriva Regatului 
Unit (Hotărârea din 17 iulie 2008, cererea nr. 25904/07); asupra unor chestiuni similare, a se vedea hotărârile preliminare în C- 
411/10 şi C-493/10, N.S. (C-411/10) împotriva Secretary of State for the Home Department și M. E. şi Alții (C-493/10) împotriva 
Refugee Applications Commissioner şi Minister for Justice, Equality and Law Reform. S-a arătat că jurisprudența recentă a CEDO 
trebuie să sublinieze mai mult posibilitatea încălcării drepturilor fundamentale de către statele membre UE. Pe lângă M.S.S împotriva 
Belgiei şi Greciei, care a găsit că Belgia şi Grecia au încălcat prevederea de interdicție a tratamentului inuman şi degradant şi, de 
asemenea, dreptul la un proces echitabil, a se vedea Hotărârea recentă a CEDO în Musa împotriva Maltei, concluzionând că Malta a 
încălcat prevederile Art 6 din CEDO. 
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Scenariul poate conduce către trei tipuri de conflicte: (i) pe plan orizontal: între instanțele supreme şi 
cele constituționale; (ii) pe plan vertical: între instanțele superioare/supreme și celelalte instanțe naționale; 
(iii) pe plan orizontal: între instanțele naționale. 

Conflictul între instanțele supreme şi cele constituționale este bine exemplificat de conflictul dintre două 
instanțe supreme în cauza de defăimare din România. Judecătorul național are de ales între viziunile celor 
două instanțe superioare cu privire la incriminarea insultei și calomniei în cauza Cumpănă şi Mazăre 
împotriva României. 

În domeniul dreptului la un proces echitabil, cauza Križan şi Alții împotriva Slovenská inšpekcia 
životného prostredia oferă un exemplu de conflict între instanțele superioare dintr-un stat, dar şi modul de 
soluționare a acestuia. Această hotărâre este cu atât mai relevantă cu cât CJUE face recomandări procedurale 
semnificative instanțelor inferioare cu privire la trimiterea preliminară în cazul în care se confruntă cu 
obstacole din partea instanțelor superioare. Subliniază libertatea acestora de a adresa întrebări preliminare 
indiferent de poziția instanțelor superioare. În cauza Jozef Križan şi Alții împotriva Slovenská inšpekcia 
životného prostredia, trimiterea preliminară a fost adresată de instanța supremă din Slovacia, în cadrul 
procedurilor care au urmat unei hotărâri a Curții Constituționale din Slovacia prin care aceasta a dat 
dispoziţie Curții Supreme să își schimbe hotărârile anterioare întemeiate pe drepturi constituționale. Conform 
legii din Slovacia, două prevederi au împiedicat Curtea Supremă să trimită întrebări către CJUE: cea potrvit 
căreia hotărârea Curții Constituționale în aceeași cauză este obligatorie pentru Curtea Supremă, impunându-i 
să revină asupra propriei jurisprudenţe acolo unde este cazul; reglementarea națională care nu îi permite 
instanței supreme să ridice obiecții cu privire la încălcarea legii, dacă nu au fost invocate de părţi în 
procedurile principale. În hotărârea din 15 ianuarie 2013,403 CJUE a reafirmat libertatea completă pe care 
instanțele naționale – inferioare şi superioare – o au în raport cu hotărârile Curții Constituționale în 
interpretarea dreptului UE şi competenţa de a adresa întrebări preliminare. „O reglementare din dreptul 
național conform căreia deciziile unei instanțe superioare sunt obligatorii pentru o altă instanță națională, nu 
poate avea ca efect lipsirea acestei din urmă instanţe de libertatea de a adresa CJUE o întrebare preliminară 
privind interpretarea aspectelor de drept UE vizate de respectivele decizii. Respectiva instanță trebuie să fie 
liberă, în cazul în care consideră că decizia instanței superioare ar putea duce la pronunțarea unei hotărâri 
contrare dreptului UE, să trimită Curții de Justiție întrebările care o preocupă.” (paragr. 68) Consecințele 
trimiterii unei asemenea întrebări preliminare, în ciuda obligației legale impuse de hotărârea superioară a 
Curții Constituționale instanței de trimitere, sunt clare: „[…] instanța națională care şi-a exercitat prerogativa 
conferită de art. 267 al TFUE, are obligația ca, în soluţionarea cauzei principale, să respecte interpretarea 
prevederilor în discuție oferite de Curtea de Justiție şi, dacă este cazul, să nu ia în considerare deciziile 
instanțelor superioare, în cazul în care consideră, în lumina respectivei interpretări, că nu sunt conforme cu 
dreptul Uniunii Europene.”.404 

Această hotărâre, împreună cu doctrina Simmenthal, permite instanțelor naționale să acorde prioritate 
aplicării hotărârii CJUE şi dreptului UE în raport cu hotărârile instanțelor superioare naționale, inclusiv cu 
deciziile curților constituționale care le-ar limita competența de a efectua trimiteri preliminare. Aceste 
hotărâri pot fi utile în cazuri cum ar fi cele incluse în Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în 
domeniul principiului nediscriminării, în care Curtea Constituțională a României a limitat competența 
instanțelor naționale de a nu aplica legislația națională pe baza unor motive discriminatorii,405 sau în 
Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul libertății de exprimare, în care Curtea 
Constituțională a României a avut o abordare divergentă faţă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în ce 
priveşte incriminarea insultei şi calomniei (a se vedea Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în 
domeniul libertății de exprimare, pag. 69-72). Sau, în mod similar, în Franţa, unde instanțele superioare au 
împiedicat instanţele de prim rang să adreseze întrebări preliminare către CJUE (a se vedea jurisprudența 
franceză post-Griesmar, care s-a încheiat cu recenta cauză Leone-Leone). Prima trimitere preliminară a fost 
retrasă de instanța națională de trimitere ca urmare a presiunilor din partea instanțelor supreme naționale.406 
Totuși, din cauza incertitudinilor referitoare la interpretarea prevederii naționale, o altă instanță națională a 
adresat practic aceeași întrebare CJUE. Întrebarea era cu atât mai necesară, dată fiind interpretarea paralelă a 
noțiunii de „plată” oferită de CEDO în 2011 în hotărârea Andrle, cu un scop mai limitat decât în sistemul 

                                                   
403 A se vedea Cauza C-416/10, Križan, Hotărârea din 15 ianuarie 2013. 
404 Elchinov, paragr. 30; C-416/10 Križan, Hotărârea din 15.01.2013, paragr. 69. 
405 A se vedea decizia nr. 997/2008 a Curţii Constituţionale din România. 
406 Cauza C-572/10 Amédée, ordonanța din 28 martie 2012. 
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juridic al UE.407 În mod interesant, prin cele două trimiteri se solicită interpretarea limitării asupra 
principiului nediscriminării impusă de legea franceză anterior amendată pentru a fi în acord cu standardele 
UE. În ambele concluzii, AG Jääskinen a considerat că prevederile relevante din legea franceză sunt 
conforme cu dreptul UE, după ce un prim amendament al legislației naționale a fost efectuat ca urmare a 
presiunii din partea Comisiei printr-o procedură în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.408 

Conflictul între instanțele supreme/constituționale şi instanțele naționale (ii) este reprezentat atât în 
cauzele ce au urmat cauzei Radu (a se vedea Studiul de Caz 6), precum şi în cauza privind căsătoriile între 
persoanele de acelaşi sex din Italia (a se vedea Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în 
domeniul principiului nediscriminării). În cea de-a doua cauză, Curtea de Apel a folosit elemente de drept 
comparat şi interpretare conformă pentru a ajunge la concluziile care se opun concluziilor Curții 
Constituționale. 

Ultimul tip de conflict este cel de natură orizontală, care implică dezacordul instanțelor naționale cu 
privire la interpretarea unor anumite norme. În cauza Sindicatul Liber (a se vedea Manualul JUDCOOP 
privind interacțiunea judiciară în domeniul principiului nediscriminării) două curți de apel, în ciuda faptului 
că au folosit tehnica de interpretare conformă, au ajuns la concluzii diferite – interpretare conformă, 
respectiv înlăturarea de la aplicare a normei interne. 

Exemplele descrise în acest scenariu arată gama completă de tehnici de cooperare judiciară şi utilizarea 
lor strategică. Cauzele prezentate sunt unele dintre cele mai interesante şi mai complexe – şi mai inspirate – 
cu care s-au confruntat judecătorii naționali în practica lor de fiecare zi. 

c) Doar unul dintre obiective poate fi realizat într-o anumită cauză (fie convergența, fie 
creșterea nivelului de protecție a drepturilor fundamentale)  

i. Scenariul 4 – Doar convergența poate fi realizată, din cauza unor interese de natură 
constituțională 

Scenariul final cuprinde un număr limitat de situații în care standardul superior de protecție este 
compromis pentru aşa-zisele interese de natură constituțională. Această abordare a problemelor privind 
drepturile fundamentale este permisă doar în două situații: în cazul în care identitatea constituțională a unui 
stat membru este în discuție şi în cazul în care eficiența dreptului UE ar fi amenințată prin aplicarea unui 
standard superior de protecție. 

În primul caz, problema constă în atitudinea curților constituționale naționale față de modul în care 
trebuie protejate drepturile fundamentale în structura pe mai multe niveluri a UE,409 referirile la jurisprudența 
CJUE în procesul decizional al curților constituționale (CC) sau controlul de constituționalitate a 
dispozițiilor care transpun dreptul UE.410 

Complexitatea soluționării cauzelor în acest domeniu este sporită de faptul că prevederile constituționale 
și curțile constituționale naționale ar fi amenințate dacă cele din urmă ar permite soluționarea independentă a 
acestui tip de cauze de către instanțele europene, în special de către CJUE. Este posibil să apară două riscuri 
opuse ca urmare a judecării paralele a drepturilor fundamentale la nivel național şi la nivelul UE. Pe de o 
parte, în cazul în care curțile constituționale aplică drepturile fundamentale în mod autonom, strict pe baza 

                                                   
407 A se vedea discuția din Partea I, Secţiunea privind relația verticală între CJUE şi CEDO. 
408 În C-173/13 Leone and Leone, avocatul general Jääskinena a formulat concluzii la 27 februarie 2014. AG a formulat concluzii de 
asemenea și în Cauza C-572/10 Amédée. 
409 A se vedea cunoscutele hotărâri din cauzele Solange I (Hotărârea din 29 mai 1974, 37 Entscheidungen des 
Bundesverfassungerichts 271) şi Solange II (Hotărârea din 22 octombrie 1986, 73 Entscheidungen des Bundesverfassungerichts 339) 
pronunţate de Curtea Constituţională a Germaniei. Pentru un comentariu asupra argumentului Solange, a se vedea A. Tzanakopoulos, 
Judicial Dialogue in Multi-Level Governance: The Impact of the Solange Argument, în „The Practice of International and National 
Courts and the (de)fragmentation of International Law , Ole Kristian Fauchald şi Andre Nollkaemper (eds.), Hart Publishing, 2012, 
p. 185 – 215.  
410 A se vedea saga referitoare la reținerea de date în hotărârile Curţii Constituţionale din România (Decizia nr. 1258 din 8 octombrie 
2009), Germania (Hotărârea 1 BvR 256/08 din 2 martie 2010) sau din Republica Cehă (Hotărârea din 31 martie 2011). Mai multe 
curţi constituţionale din statele membre au hotărât că anumite prevederi ale legilor naţionale care au implementat Directiva 
2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind reținerea de date generate sau prelucrate în 
legătură cu furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații şi de modificare 
a Directivei 2002/58/CE au fost neconstituţionale pentru că au adus atingere dreptului la viață privată consacrat de Constituția 
naţională. 
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prevederilor constituționale interne, atunci pot apărea diferențe semnificative în regimul de aplicare a 
drepturilor fundamentale în aceeași situație de fapt, creându-se astfel confuzie la nivelul sistemului juridic 
european. Pe de altă parte, în cazul în care curțile constituționale se limitează la acceptarea interpretării date 
de CJUE la catalogul drepturilor fundamentale din Cartă, fără nici o influență din partea lor, s-ar ajunge la o 
standardizare judiciară a drepturilor fundamentale, care ar pune în pericol identitățile naționale protejate prin 
TFUE.411 Ambele riscuri pot fi abordate printr-un dialog continuu, de fond, între curțile constituționale şi 
CJUE, prin intermediul procedurii trimiterilor preliminare, consacrată de art. 267 al TFUE, un dialog care 
pare să fie luat din ce în ce mai în serios. 

Totuși, în mod frecvent, nivelul de protecție a drepturilor fundamentale este redus în cadrul ordinii 
juridice a UE. Acest lucru survine de fiecare dată când un standard mai înalt de protecție a drepturilor 
fundamentale ar amenința echilibrul constituțional delicat între UE şi statele membre. Acestea pot fi valorile 
constituționale ale statelor membre sau cele ale UE. 

În primul caz, standardele sunt reduse în numele valorilor tradiționale, sau – conform nomenclatorului 
CJUE – al identității constituționale naționale.412 Această abordare poate fi întâlnită în cauza privind uniunea 
între persoanele de acelaşi sex din Polonia (a se vedea Studiul de Caz 1 din acest Manual şi discuția detaliată 
din Manualul JUDCOOP privind interacțiunea judiciară în domeniul principiului nediscriminării,) în care 
Curtea Supremă din Polonia subliniază că, în cadrul sistemului juridic polonez, căsătoriile sunt privilegiate 
ca urmare a alegerii suverane a poporului polonez, exprimată printr-o prevedere constituțională. Este 
important de remarcat că, în această cauză, Curtea Supremă a Poloniei a acționat în limitele marjei de 
apreciere acordate de CEDO. 

Al doilea caz, care descrie o situație oarecum similară, este cea în care eficiența dreptului UE ar fi putut 
fi compromisă dacă instanța națională ar fi ales un standard de protecție superior. În acest caz, CJUE 
protejează propriul sistem juridic şi nu permite nici o amenințare care ar proveni din lipsa unei convergențe. 
Un bun exemplu pentru modul în care a fost tratată această problemă de multe instanțe este oferit de 
jurisprudența privind mandatul european de arestare. Cauza Melloni (a se vedea Studiul de Caz 6) ilustrează 
cel mai clar acest scenariu, deoarece instanța supremă națională a trebuit să îsi modifice linia de 
jurisprudență conform hotărârii preliminare a CJUE. Totuși, pe de altă parte, în cauza Radu, instanța de 
trimitere a ales ca rezultat creșterea nivelului de protecție a drepturilor fundamentale în detrimentul 
convergenței şi nu a respectat hotărârea preliminară a CJUE. Ca răspuns, Înalta Curte de Casație şi Justiție a 
decis să aleagă convergența în detrimentul nivelului mai înalt de protecție a drepturilor fundamentale. Pe de 
altă parte, în Jeremy F, Consiliul Constituțional nu a fost nevoit să facă astfel de alegeri dificile deoarece 
legea de procedură internă i-a permis să respecte limitele de timp stricte prevăzute de Decizia-cadru privind 
MEA. 

În concluzie, situațiile în care o instanță națională poate alege un standard inferior de protecție sunt 
limitate. Cu excepția cazului în care există o recomandare clară, fie din partea curții constituționale, fie a 
CJUE, regula generală de interpretare a Articolelor 52(3) şi 53 din Carta drepturilor fundamentale va 
prevala. Totuși, simpla posibilitate a acestui scenariu trebuie avută în vedere de judecător în momentul 
pronunțării unei decizii cu privire la drepturile fundamentale, datorită importanței sporite acordate acestui 
domeniu juridic în sistemele constituționale naționale. 

ii. Scenariul 5 – Doar sporirea nivelului de protecție a drepturilor fundamentale poate fi realizată 

Ultima parte a discuției se referă la Scenariul 5, în care din cele două obiective, doar creșterea nivelului 
de protecție poate fi realizată. Aceasta are loc numai într-o situație în care există un conflict între CEDO şi 
CJUE, prima asigurând un standard de protecție superior (sau mai elaborat). În această situație, instanțele pot 
alege creșterea standardului de protecție a drepturilor fundamentale în detrimentul convergenței. 

                                                   
411 Art. 4(2) TUE; M. Cartabia, Europe and rights: taking dialogue seriously, European Constitutional Law Review, Vol. 5, Issue 1, 
2009, p. 6-7; Cartabia consideră că pluralismul este cel mai adecvat model pentru a descrie relația contemporană între statele membre 
şi UE în N. MacCormick, Questioning Sovereignty: Law, State and Nation in the European Commonwealth (Oxford, Oxford 
University Press, 1999), p. 120, şi o binecunoscută definiție dată de către M. Poiares Maduro, „Contrapunctual Law: Europe”s 
Constitutional Pluralism in Action”, în N. Walker (ed.), Sovereignty in Transition (Oxford, Hart Publishing, 2003), p. 501. 
412 Abordată pentru prima dată în Cauza C-208/09 / Hotărârea Ilonka Sayn-Wittgenstein împotriva Landeshauptmann von Wien. 
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Evident, dată fiind importanța pe care CJUE o acordă eficienței dreptului UE şi faptul că drepturile 
fundamentale ale UE trebuie interpretate conform CEDO,413 există puține situații în care instanțele naționale 
își permit să compromită convergența cu dreptul UE. 

Curțile constituționale ale statelor membre UE, în încercarea de a asigura un nivel ridicat de protecție a 
drepturilor fundamentale, au ales nivelul CEDO față de cel UE, dacă s-a considerat că primul asigură cel mai 
înalt standard posibil – a se vedea hotărârea Curții Constituționale din România privind reținerea datelor de 
trafic,414 dar şi hotărârea Curții Constituționale a Germaniei415 sau a Slovaciei (pendinte)416 de declarare a 
neconstituționalității legii de transpunere a Directivei privind reținerea datelor. 

Alegerea instanțelor naționale de a prioritiza în anumite situații creșterea nivelului de protecție în 
detrimentul convergenței poate fi invalidată de instanțele supreme, cum a fost cazul în cauza Radu (Studiul 
de Caz 6). Din păcate, astfel de cazuri marchează limita pe care o au tehnicile de cooperare judiciară şi arată 
că anumite dezvoltări în domeniul juridic trebuie să aștepte momentul oportun. 

Din perspectiva unui judecător național care observă neconcordanța între două standarde, aceasta este de 
asemenea o strategie permisă pentru a ajunge la soluția compatibilă (cel puțin cu unul din sistemele juridice 
europene), atâta timp cât conduce la o protecție sporită a drepturilor fundamentale (a se vedea cauza Radu în 
Studiul de Caz 6). Totuși, pentru a fi recunoscută ca o strategie permisă, instanța națională trebuie să 
înțeleagă bine precedentele instanțelor supranaționale şi ale instanțelor naționale; în caz contrar, s-ar putea să 
nu le poată implementa corect şi să nu își motiveze alegerea obiectivului de creștere a nivelul de protecție a 
drepturilor fundamentale pe considerente corecte de interpretare a precedentelor.417 

3. Prezentare comparativă a utilizării specifice a tehnicilor de intracțiune judiciară în 
raport cu principiul nediscriminării, dreptul la un proces echitabil şi libertatea de 
exprimare 

În această secțiune vom prezenta specificitatea principiului nediscriminării, a dreptului la un proces 
echitabil şi a libertății de exprimare şi impactul lor asupra alegerii tehnicilor de interacțiune judiciară. Unele 
dintre aceste tehnici sunt mai potrivite decât altele, în funcție de drepturile fundamentale în cauză, identitatea 
părților (de exemplu publică sau privată) sau de mecanismul constituțional în ceea ce privește sistemul 
judiciar intern. 

a) Nediscriminarea 

Luarea unei decizii în domeniul drepturilor fundamentale, trimiterea preliminară şi excluderea unei 
norme interne de la aplicare sunt instrumente care consolidează cel mai mult competențele unui judecător. 
Acest lucru se datorează supremației dreptului UE, în timp ce garanțiile CEDO privind nediscriminarea au 
un domeniu de aplicare foarte restrâns. Pot fi văzute exemple clare în cauzele Elbal Moreno, Kücükdeveci, 
Firma Feryn şi ACCEPT, în care trimiterea preliminară către Curtea de Justiție UE a fost cel mai eficient 
mod de a obține permisiunea de a înlătura de la aplicare legislația internă. O altă caracteristică a acestui 
domeniu este frecvența disputelor orizontale, adică acțiuni introduse de persoane (angajați) împotriva altor 
persoane (angajatori). Acest lucru poate avea un impact asupra utilizării tehnicilor de interacțiune judiciară: 
de exemplu, instanțele se pot baza mai frecvent pe interpretarea conformă, deoarece directivele UE nu au 
efect orizontal direct (a se vedea, pe de altă parte, Kücükdeveci, cazul în care CJUE pare să solicite aplicarea 
directă a dreptului UE şi în aceste cauze). 

                                                   
413 A se vedea art. 52(3) din Carta UE. 
414 Decizia nr. 1258 din 8 octombrie 2009. 
415 Urteil des Ersten Senats vom 2. März 2010 in den Sachen - 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, - 1 BvR 586/08. 
416 http://www.eisionline.org/index.php/projekty-m/data-retention-m/49-sl. 
417 A se vedea Agrati (Agrati şi alții împotriva Italiei, cererile nr. 43549/08, 6107/09, 5087/09, Hotărârea din 7 iunie 2011) şi Cauza 
Belpietro (Studiul de Caz 2). 
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b) Garanţiile unui proces echitabil (interpretare conformă, recunoaștere reciprocă, 
raționament comparativ şi prezumția de conformitate cu drepturile fundamentale) 

În acest domeniu, interpretarea conformă este instrumentul care este folosit cel mai frecvent pentru 
abordarea diferitelor versiuni ale dreptului la un proces echitabil potrivit standardelor CEDO şi, de 
asemenea, în cadrul dreptului UE. Cele mai evidente cazuri de dialog (de exemplu între instanța din Regatul 
Unit şi CEDO) vizează compatibilitatea anumitor practici cu art. 6 al CEDO (a se vedea Curtea Supremă a 
Regatului Unit în Tariq şi Horncastle, dar şi hotărârea pronunțată în Austria privind solicitanții de azil şi 
hotărârea din Croația în DAPT). Nu este surprinzător că atunci când interpretarea conformă dă greș, nu mai 
există o altă abordare, iar eficiența dreptului comunitar este afectată de discrepanțele create de standardele 
naționale privind drepturile fundamentale (a se vedea Melloni). Mai mult, utilizarea de tehnici comparative 
este adecvată în acest domeniu, în care tensiunile se petrec între puterile publice şi garanțiile personale: este 
de așteptat ca toate jurisdicțiile să fi subscris la anumite principii generale ale echității procedurale şi alte 
ordini juridice pot servi ca modele (a se vedea, de exemplu, cauzele Assange şi Legal Aid). Recunoașterea 
reciprocă a avut de asemenea un rol important în materia dreptului la un proces echitabil, din două motive. În 
primul rând, în unele cazuri participarea în procesul de cooperare judiciară, recunoscând astfel legitimitatea 
altor instanțe şi sisteme juridice, este inerentă în asigurarea unui proces echitabil (vezi de exemplu obligația 
de a trimite o cerere preliminară la CJUE aşa cum s-a stabilit în hotărârea Metropole din Spania). În al doilea 
rând, instrumentele UE, cum ar fi Decizia-cadru privind mandatul european de arestare prevede în mod 
explicit recunoașterea reciprocă, care, doar în anumite circumstanțe, intră în conflict cu standardele naționale 
privind dreptul la un proces echitabil (de exemplu cauza Radu).  

c) Libertatea de exprimare 

Pe baza jurisprudenței reprezentative domeniului libertății de exprimare, colectate în cadrul Proiectului, 
interpretarea conformă şi proporționalitatea au fost cel mai frecvent utilizate tehnici de cooperare judiciară. 
În soluționarea conflictelor dintre libertatea de exprimare şi dreptul la viață privată, tehnica interpretării 
conforme a fost folosită mai ales pentru a asigura conformitatea cu CEDO şi hotărârile Curții de la 
Strasbourg. Hotărârea CEDO din cauza Hannover I a adus o schimbare revoluționară în modul de 
interpretare al instanței din Germania, dar şi al altor instanțe naționale. 

Din cauza faptului că libertatea de exprimare este adesea analizată în raport cu alte drepturi 
fundamentale şi interese publice, cele mai importante instrumente la dispoziția judecătorului sunt analiza 
proporționalității şi marja de apreciere. Din perspectiva unui judecător național, aplicarea corectă a testului 
proporționalității (ex. conform recomandărilor CEDO) poate evita rezultatele controlului ulterior în fața 
instanțelor supranaționale (vezi cauza Lewandowska-Malec împotriva Poloniei). Marja de apreciere este 
instrumentul folosit de către CEDO prin care Curtea poate justifica discrepanțele cu privire la drepturile 
fundamentale la nivel național; totuși, în cazul libertății de exprimare în raport cu protecția dreptului la viață 
privată şi reputația altora, s-a acordat atenție în special nu doar naturii exercițiului de echilibrare (ca în saga 
von Hannover, în care CEDO a oferit îndrumări tocmai cu privire la modul în care interesele concurente pot 
fi echilibrate), dar și tipului regimului de sancționare aplicat la nivel național (ca în cauza Cumpănă şi 
Mazăre, în care CEDO a clarificat limitele marjei de apreciere atunci când este vorba despre răspunderea 
penală aplicabilă jurnaliștilor). Trebuie să se ia în considerare faptul că libertatea de exprimare este adesea 
invocată în cauzele între părți private: în aceste cazuri, judecătorul nu trebuie să determine aria de 
aplicabilitate a competențelor publice, ci să joace rolul de arbitru între interese private legitime (a se vedea, 
de exemplu, Sabam împotriva Scarlet şi Satamedia).  

4. Concluzii 

a) Obiectivul stabilirii unui nivel de protecție european uniform şi îmbunătăţit al 
drepturilor fundamentale 

Este evident că statele membre vor avea păreri diferite referitoare la protejarea drepturilor fundamentale, 
chiar şi din eșantionul ales pentru Proiectul JUDCOOP. 

Diversitatea cu privire la protejarea drepturilor fundamentale este uneori tolerată de CEDO, care nu 
impune o interpretare centralizată a Convenției, când diferitele practici specifice fiecărei țări sunt în limitele 
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„marjei de apreciere” a Înaltelor Părți Contractante, folosind adesea lipsa unui consens european pentru a 
justifica poziția deferențială. În schimb, principala preocupare a instituțiilor UE este de a păstra unitatea 
dreptului UE şi de a asigura aplicarea coerentă în toate statele membre. Prin urmare, când garanţiile de 
protecție a drepturilor fundamentale privesc instrumentele de drept UE, vor fi permise concepțiile specifice 
diferitelor state membre doar dacă nu încalcă dreptul UE. 

Multe dintre drepturile fundamentale ale UE provin din tradițiile juridice ale statelor membre. Totuși, 
cum s-a întâmplat şi în cazul conceptelor juridice ale UE, drepturile fundamentale ale UE nu sunt doar o 
sumă a tradițiilor juridice ale statelor membre.418 

În ceea ce priveşte dreptul la un proces echitabil, cauzele Radu şi Melloni sunt cauze de referință: ele 
subliniază concepția specifică țării respective cu privire la procesul echitabil, în privința proceselor in 
absentia şi detenția preventivă, ca încălcări grave. În Melloni, specificitatea națională nu a putut fi păstrată. 
În alte țări, aceste aspecte sunt reglementate într-un mod mai puțin rigid. Alte diferențe pot fi legate de 
importanța atribuită asistenței juridice şi serviciilor de traducere, protecția categoriilor vulnerabile, prezumția 
de nevinovăție şi valoarea probatorie a tăcerii în timpul procesului.419 

De asemenea, conceptul de viață privată şi relația cu libertatea de exprimare pot varia considerabil de la 
un stat membru la altul.420 Dialogul îndelungat între instanțele germane şi CEDO în cauzele von Hannover şi 
Axel Springer a vizat faptul dacă modelul german se încadrează în marja de apreciere garantată statelor în 
virtutea Convenției. În ceea ce priveşte dreptul UE, anularea recentă a Directivei privind reținerea datelor 
demonstrează că instituțiile UE au adoptat un standard strict, care nu susține limitări disproporționate.421 

În schimb, în ceea ce priveşte nediscriminarea, îngăduirea particularităților naționale este mai dificilă: în 
cele din urmă, dreptul la nediscriminare pune în aplicare dreptul la egalitate, care presupune înlăturarea 
oricărei diferențe de tratament nejustificabile. Diferențele relevante între statele membre depind de 
antecedentele de conformitate cu dreptul UE sau CEDO, mai degrabă decât de concepția diferită cu privire la 
egalitate.422 Totuși, există anumite excepții: măsurile care impun angajatorilor să răspundă nevoilor 
angajaților cu dizabilități sunt diferite în statele membre şi există anumite diferențe cu privire la modul în 
care egalitatea este percepută şi susținută de fiecare jurisdicție, de exemplu cu privire la importanța motivelor 
invocate pentru a justifica faptul că un tratament diferit nu este arbitrar.423 O altă abordare a egalității şi 
nediscriminării este cea adoptată în Franța:424 protecția grupurilor vulnerabile față de discriminare este, în 
sine, o formă de inegalitate, deoarece creează disparități. Principiul egalității trebuie să fie inspirat de 
universalitate: toți cetățenii trebuie să se bucure de el. 

Remediile la nivel național pot lua forma pe care statul o consideră oportună: încălcarea unui drept 
fundamental poate reprezenta o infracțiune, un act administrativ ilegal sau, pur şi simplu, un fapt ilicit care 
angajează răspunderea. Alegerea metodei aparține legiuitorului național, însă există o serie de limitări, cum 
ar fi principiul proporționalității. Una dintre limitări este protecția efectivă a drepturilor de origine UE. Dacă 
remediul prevăzut de legea procedurală națională diminuează protecția acordată persoanei în virtutea 

                                                   
418 S. Rodin, In the Classroom and the Courtroom, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2013 (4), editorial. 
419 Pentru câteva studii comparative care ilustrează prevederile şi practicile naţionale în aceste aspecte şi alte cauze, a se vedea DG 
Cercetare, Right to Defence and Fair Legal Procedures: in the Member States and the Candidate Countries (Dictus 2010). Versiunea 
anterioară este disponibilă la http://www.uni-mannheim.de/edz/pdf/dg4/LIBE115_EN.pdf. A se vedea, de asemenea, un studiu mai 
recent al Fair Trials International, Defence Rights in the EU (2012), disponibil la http://www.fairtrials.org/wp-
content/uploads/2012/10/ADR-Report_FINAL.pdf. În fine, a se vedea studiul Comisiei asupra evaluării impactului la privire la 
Proposal for measures on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial 
in criminal proceedings – Propunere pentru măsuri de consolidare a unor aspecte legate de prezumția de nevinovăție şi de dreptul 
de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, a se vedea documentul SWD(2013) 478 final, disponibil la http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0478:FIN:EN:PDF.  
420 Pentru prezentarea acestuia, a se vedea raportul comandat de Comisie, „Comparative study on the situation in the 27 Member 
States as regards the law applicable to non-contractual obligations arising out of violations of privacy and rights relating to 
personality” (2009), document JLS/2007/C4/028, disponibil la http://ec.europa.eu/justice/civil/files/study_privacy_en.pdf.  
421 A se vedea cauzele conexe C-293/12 şi C-594/12, Digital Rights împotriva Irlandei [2014], încă nepublicată. 
422 Pentru un studiu cuprinzător care susţine aceste generalizări, a se vedea „Developing Anti-discrimination Law in Europe - The 27 
EU Member States, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey compared” (2011), disponibil la http://www.non-
discrimination.net/content/media/Comparitive%20EN%202011.pdf.  
423 A se vedea The Concepts of Equality and Non-Discrimination in Europe: A practical approach, raport elaborat de C. McCrudden 
şi S. Prechal (2009), în special p. 11 și urm. 
424 A se vedea Sénat, Résolution européenne sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de 
l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation 
sexuelle, 17 noiembrie 2008. 
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dreptului UE, statul membru răspunde (vezi discuția privind suficiența unui avertisment ca sancțiune pentru 
declarații homofobe, în cauza ACCEPT). Mai mult, uneori impunerea de amenzi penale poate reprezenta, în 
sine, o măsură disproporționată, când valoarea protejată este în conflict cu un alt drept fundamental. De 
exemplu, incriminarea defăimării prin presă este considerată legală doar în circumstanțe excepționale (care 
implică incitarea la ură şi violență). În orice alt scenariu, va avea un efect disuasiv asupra libertății de opinie 
şi libertății presei (Cumpănă şi Mazăre împotriva României). Ca urmare, statul este obligat să adopte un 
regim diferit de sancțiuni. 

b) Rolul judecătorilor naționali 

Mandatul instanțelor naționale425 este limitat de îndatoririle lor multiple: acestea au obligația de a aplica 
o lege care cuprinde surse din diferite ordini juridice; acțiunea lor poate fi revizuită de CEDO şi poate duce 
la răspunderea statului pentru încălcarea dreptului UE;426 deciziile lor pot fi revizuite de instanțele naționale 
superioare.427 Astfel că judecătorii naționali au o sarcină delicată de a interpreta şi de a aplica normele ce au 
fost edictate pentru garantarea protecției drepturilor fundamentale, dar, uneori, în practică, se limitează la 
asigurarea unei interpretări şi aplicări coerente a drepturilor fundamentale, în detrimentul asigurării unor 
standarde superioare de protecție. 

Lipsa de coerență nu este dezirabilă, deoarece duce la apariția de standarde diferite de protecție şi, prin 
urmare, la ineficiența justiției – în special în domeniul comun al justiției sub auspiciile Uniunii Europene. 
Lipsa de coerență poate fi mai dăunătoare justiției şi încrederii în sistemele de protecție a drepturilor 
fundamentale decât o metodologie judiciară eronată în cauzele privind drepturile fundamentale. 

Pe de altă parte, existența coerenței nu este în mod necesar un lucru benefic, dacă, în scopul obținerii 
unui corp coerent de jurisprudență, organele de decizie tind să împărtășească o protecție de minimis a 
drepturilor omului. 

Aplicarea judiciară a drepturilor fundamentale ar trebui să vizeze mai mult decât unitate şi/sau aplicarea 
conformă a dreptului UE/Cartei drepturilor fundamentale a UE şi a CEDO, deoarece aplicarea uniformă a 
standardelor minime de protecție a drepturilor omului nu este în mod necesar în beneficiul persoanelor, ci, în 
principal, în beneficiul organelor executive ale UE. În mod ideal, ar trebui să vizeze asigurarea de standarde 
coerente şi înalte în domeniul drepturilor fundamentale. 

Totuși, există dovezi substanțiale ale faptului că instanțele naționale depășesc standardele minime şi sunt 
preocupate de protecția drepturilor omului dincolo de nivelul minim asigurat de cadrul juridic al UE, aşa 
cum este prezentat în Partea a II-a din prezentul Manual: cauzele Radu, Jeremy F, Satamedia, Curtea 
Constituțională a Austriei U466/11 şi alții, şi Curtea Administrativă din Slovacia, I U 377/2011, 28 martie 
2011.428 Domeniul pentru care instanțele naționale au încercat să impună un standard superior de protecție a 
drepturilor fundamentale, faţă de cel stabilit la nivelul Uniunii Europene, este spațiul de libertate, securitate 
și justiție, în special cu privire la chestiuni legate de protecția dreptului la un proces echitabil. De exemplu, 
Curtea Constituțională din Spania a propus doctrina dreptului absolut la un proces echitabil în conformitate 
cu care, atunci când o persoană este judecată in absentia, are garantat întotdeauna dreptul de a solicita 
rejudecarea cauzei în prezența sa (Melloni). În hotărârea sa pronunţată ulterior hotărârii preliminare a CJUE 
în cauza Radu, instanța de trimitere – Curtea de Apel București – a refuzat să predea un cetățean român 
condamnat de instanțele germane, în temeiul principiului ne bis in idem şi având în vedere perioada lungă de 
timp de la data comiterii presupusei infracțiuni. Acestea sunt doar câteva cazuri în care, prin utilizarea 
strategică a tehnicilor de cooperare judiciară, judecătorii naționali au asigurat atât convergența, cât şi 
creșterea nivelului de protecție a drepturilor fundamentale în jurisdicțiile naționale. Prin urmare, instanțele 
naționale ar trebui să se simtă libere să se angajeze în interacțiuni judiciare cu CJUE în privința nivelului de 
protecție a drepturilor fundamentale în cauze aflate în domeniul de aplicare a dreptului UE, și să prezinte 
Curții de la Luxemburg alegerile de interpretare pe care le fac. Numai din asemenea conversații judiciare 

                                                   
425 M. Claes, The National Courts' Mandate in the European Constitution, Hart Publishing, Oxford, 2006. 
426 Cauza C-224/01, Köbler [2003] Rec. I-10239; Cauza C-173/03 Traghetti del Mediterraneo [2006] I-5177. 
427 Conform hotărârilor Cartesio şi Elchinov ale CJUE, controlul efectuat de instanţe naţionale superioare nu poate pune în pericol 
relația directă între instanțele inferioare şi CJUE (Cauza C-210/06, Cartesio Oktató Szoláltató, [2008] Rec. I-9641; Cauza C-173/09, 
Elchinov, [2010] nepubl.) 
428 În această hotărâre, Curtea slovacă a afirmat că, deși art. 78 din TFUE prevede că Uniunea „dezvoltă o politică comună în 
domeniul dreptului de azil, al protecției subsidiare şi al protecției temporare...”, trebuie să urmeze standarde superioare de protecție a 
drepturilor omului din legislaţia naţională, conform doctrinei privind „marja largă de apreciere” şi principiul subsidiarității. 



 

 

149 PROIECT JUST/2012/FRAC/AG/2755 - COOPERARE JUDICIARĂ EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL 

DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN PRACTICA INSTANTELOR NATIONALE – POTENTIAL 

NEEXPLORAT 

 

 

continue cu CJUE și cu celelalte instanțe naționale drepturile fundamentale vor putea beneficia de o aplicare 
coerentă și la un standard înalt. 
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ANEXA 1 - Îndrumări cu privire la folosirea tehnicilor de interacțiune judiciară 
de către instanțele naționale în cauze în care sunt incidente drepturi 

fundamentale 

Introducere 

În contextul acestui Ghid practic, prin noţiunea „interacțiune judiciară"429 înţelegem un set de tehnici 
care sunt și pot fi utilizate de către instanțele naționale și instanțele europene, cu scopul de a promova 
coerență și coordonare (sau cel puțin de a diminua riscul conflictelor) în domeniul protecției drepturilor 
fundamentale. Acestea constituie o parte integrantă a Manualului Final elaborat în cadrul proiectului 
„Cooperarea judiciară europeană în materia drepturilor fundamentale în practica instanțelor naționale”, dar 
reprezintă, de asemenea, un document de sine stătător ușor de utilizat de către judecători. 

Tehnicile de interacțiune judiciară sunt deosebit de importante atunci când o cauză trebuie să fie 
soluționată ținând cont nu doar de legislația națională, ci și de una sau mai multe izvoare de drept 
supranaționale. Această situație intervine frecvent în cazul în care apar probleme privind protecția drepturilor 
fundamentale pe rolul unei instanțe naționale a unui stat membru al UE. Existența mai multor sisteme 
supranaționale care asigură protecția drepturilor fundamentale (CEDO și dreptul UE), conferă un mandat 
complex judecătorilor naționali. Acestora le este atribuit rolul de judecători naturali (juges naturels) atât ai 
dreptului UE, cât și ai CEDO. Faptul se datorează suprapunerii semnificative a domeniilor de aplicare a 
sistemelor supranaţionale (între ele însele, dar şi cu sistemele de drept naţionale) și existenţei regulilor 
diferite privind interpretarea normativă, ierarhia precum şi a modului în care trebuie soluţionate interacţiunile 
şi/sau conflictele. 

Prin urmare, ori de câte ori sunt chemați să se pronunțe cu privire la drepturile fundamentale, judecătorii 
statelor membre trebuie să: (i) înțeleagă dacă sursele supranaționale de protecție a drepturilor fundamentale 
sunt aplicabile în cauza pendinte și, în cazul unui răspuns pozitiv, care sunt acestea; (ii) determine domeniul 
normei de aplicare, sensul și nivelul de protecție a dreptului(-rilor) fundamental(-e) supranațional(-e) 
relevant(-e), ținând cont de jurisprudența a cel puțin unei instanțe supranaționale relevante (CJUE şi/sau 
CEDO); (iii) să asigure aplicarea efectivă a normei(-elor) supranaționale relevante, ceea ce ar putea necesita 
soluționarea conflictelor dintre regula(-ile) europeană(-e) și legislația națională; (iv) să pună în balanţă 
diferitele drepturi fundamentale și/sau interese generale. În cazul în care cauza intră sub incidența atât a 
dreptului UE cât și CEDO, analiza anterioară este multiplicată, iar judecătorii naționali trebuie să se angajeze 
într-un raţionament complex privind relațiile dintre cele două sisteme (și instanțele acestora). 

Prin utilizarea tehnicilor de interacțiune judiciară, instanțele naționale contribuie la asigurea eficienţei 
drepturilor fundamentale, precum și a coerenţei acestora în ceea ce priveşte nivelul de protecție la nivel 
European, eventual reducând, în același timp, durata procedurilor judiciare. Dacă nici o sursă supranațională 
nu este aplicabilă, cauza trebuie soluţionată în conformitate cu legislația internă, însă interacțiunea judiciară 
ar putea să intervină în continuare la nivel național, cu rezultate benefice similare.430 

                                                   
 
*Versiunea în engleză a acestui ghid a fost elaborată de către Filippo Fontanelli, Nicole Lazzerini și Mădălina Moraru, sub 
supravegherea Directorului Prof. Fabrizio Cafaggi și revizuit de experții echipei de proiect. Versiunea tradusă din engleză şi adaptată 
la contextul juridic naţional a fost editată de Mădălina Moraru şi Viorica Viţă (experţi legali la Centre for Judicial Cooperation, 
European University Institute, Florența, Italia); îi mulțumim dnei inspector judiciar Daniela Iancu pentru ajutorul acordat în 
selecţionarea şi colectarea jurisprudenţei relevante. Pentru detalii despre Centre for Judicial Cooperation, a se vedea 
http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Home.aspx. 
429 În acest Ghid, am preferat conceptul „interacțiunea judiciară”, mai neutru și cu un sens mai larg faţă de „dialogul judiciar”. 
„Interacțiunea Judiciară” cuprinde toate episoadele de contact (intenționate sau ocazionale) între instanțele judecătorești, în timp ce 
„dialogul judiciar” se referă în mare parte la episoadele de contact intenționate, formale, între instanțe. Cazurile unitare de 
interacțiune pot diferi în intensitate, rezultat și tipologie. În sens larg, „interacțiunea judiciară” poate fi înțeleasă ca fiind un set de 
tehnici utilizate de către instanțe și judecători pentru a promova coerența și coordonarea (sau, cel puțin, pentru a diminua riscul de 
conflicte) între sisteme legislative și judiciare diferite în vederea protejării unor bunurilor constituționale - precum drepturile omului - 
care sunt protejate la diferite niveluri de guvernare (nivelurile normative naționale, internaționale și supranaționale). 
430 Privind interacțiunea între instanțele naționale, vezi amplius secțiunea 4.a din partea a II-a a Manualului Final. A se reţine, de 
asemenea, că, în conformitate cu jurisprudența bine stabilită, CJUE are competența de a hotărî cu titlu preliminar, într-un set limitat 
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Judecătorii naționali pot folosi diverse tehnici pentru a rezolva conflictele dintre sursele interne, 
europene și internaționale cu privire la drepturile fundamentale. Tehnicile disponibile pentru judecătorii 
naționali într-un caz specific și ordinea lor de utilizare sunt condiționate de mai multi factori, cum ar fi: 
numărul surselor aplicabile, existența (ori lipsa) unui conflict veritabil între o dispoziție națională și o 
normă supranațională (adică, un conflict care nu poate fi rezolvat pe cale de interpretare). În conformitate cu 
structura generală a Manualului Final şi a proiectului în care acesta a fost elaborat, Ghidul ia în considerare 
două surse supranaționale: Carta Drepturilor Fundamentale a UE (în continuare Carta) și Convenția 
europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare, CEDO).431 

În ceea ce privește primul factor (numărul surselor de drept aplicabile), prezentul Ghid prezintă calea 
logică pe care un judecător național ar trebui să o urmeze, atunci când hotărăşte în cauze privind drepturile 
fundamentale, şi cel puțin o sursă supranațională este aplicabilă. Mai exact, Ghidul ia în considerare două 
scenarii. 

Scenariul 1 se referă la situaţiile în care speţa cade în sfera de aplicare a dreptului UE, situaţie care 
atrage în consecinţă aplicabilitatea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În acest caz, însă, nu 
este exclusă aplicabilitatea CEDO. Situaţia este o consecinţă a diverselor criterii care inspiră delimitarea 
domeniilor de aplicare a acestor două instrumente. Astfel, Carta se adresează statelor membre „numai în 
cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii” 432 (conform art. 51(1) din Cartă şi Focus 1, infra), pe 
când art.1 CEDO statuează că Înaltele Părţi Contractante „recunosc oricărei persoane [...] drepturile şi 
libertăţile definite în Titlul I al prezentei Convenţii”.433 Cu alte cuvinte, Convenția nu cunoaşte limitările 
ratione materiae care sunt aplicabile Cartei.434 Scenariul 2 se referă, în schimb, la situaţiile în care speţa nu 
intră în sfera de aplicare a dreptului UE, caz în care se va aplica CEDO, însă nu şi Carta. 435 

Următoarele tehnici de interacțiune judiciară vor fi, în principiu, disponibile judecătorilor naționali 
atunci când Carta și/sau CEDO sunt aplicabile, în complementar față de legislația națională: interpretare 
conformă, întrebarea preliminară (numai atunci când dreptul UE este aplicabilă), testul de 
proporționalitate, marja de apreciere, raționamentul comparativ, recunoașterea reciprocă, 
înlăturarea de la aplicare și deferenţa.436  

După cum a fost anticipat, ordinea utilizării acestor tehnici este în mare parte condiționată de existența 
(ori nu) a unui conflict veritabil între o dispoziția națională și norma supranațională. Spre exemplu, în cazul 
în care judecătorul național nu are îndoieli asupra sensului prevederii dreptului UE aplicabil, va aprecia dacă 
dispoziția națională este în mod clar compatibilă, sau, în orice caz, dacă există posibilitatea interpretării 
conforme (obligaţia interpretării conforme). Dacă interpretarea conformă nu este posibilă, ar putea decide să 
adreseze o întrebare preliminară către CJUE (de regulă, instanțele naționale de ultim grad de jurisdicţie au 
obligaţia să adreseze o trimitere preliminară).437 În cazul în care CJUE confirmă incompatibilitatea 

                                                                                                                                                                         
de situații care nu intră în sfera de aplicare a dreptului Uniunii, în special atunci când legislația națională se referă la conținutul 
anumitor prevederi ale legislației UE, făcând-o aplicabilă în mod direct și necondiționat situațiilor pur interne: conform de exemplu, 
Cauzei C-482/10 Cicala [2011] nepublicată, și Cauzei C-313/12 Romeo [2013], nepublicată. 
431 A se vedea Focus 1, Când trebuie judecătorul naţional să verifice compatibilitatea normei naţionale cu drepturile fundamentale ale 
UE? Partea I a prezentului Ghid. 
432 A se vedea „Când sunt aplicabile drepturile fundamentale UE în dreptul intern?” Secţiunea 1 mai jos. 
433 Există, de asemenea, restricții suplimentare, „structurale”, specifice anumitor drepturi fundamentale (sau, cel puțin, specifice 
modului în care sunt concepute de către unele sau altele surse de protecție). Spre exemplu, principiul nediscriminării reglementat de 
art. 14 CEDO nu este garantat ca drept autonom, dar interzice, cu toate acestea, orice discriminare în privinţa exercitării altor drepturi 
garantate de CEDO. 
434 În plus, există, de asemenea, unele limitări specifice drepturilor fundamentale. Pentru mai multe detalii cu privire la domeniul 
specific de aplicare a CEDO față de dreptul UE și național privind drepturile fundamentale vizate de proiect, a se vedea prezenta 
lucrare, Partea I.4.c) i. 
435 Mai exact, Carta nu are aplicabilitate independentă, „prin forță proprie”. Cu toate acestea, statele membre pot decide să extindă, în 
virtutea dreptului național, domeniul de aplicare al Cartei, în aşa mod „evadând” din domeniul său de aplicare astfel cum este definit 
la art. 51(1)1: a se vedea nota de subsol 2 de mai sus; conform de asemenea, Hotărârii Curții Constituționale a Austriei în cauzele U 
466/1 și U 1836/11, 14 martie 2012, în care Carta a fost privită ca un parametru în cadrul controlului de constituționalitate a 
legislației interne. Curtea Constituţională a României a admis, de asemenea, alicabilitatea de principiu a Cartei ca normă interpusă în 
cadrul controlului de constituţionalitate, a se vedea Decizia nr. 871/2010, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 433 din 
28.06.2010 (în speţă, dreptul naţional în litigiu nu intra sub incidenţa dreptului UE). 
436 Pentru o discuție cu privire la temiul juridic al acestor tehnici, funcţia lor, utilizarea strategică și consecințele acestora a se vedea 
Manualul Final, Secțiunea 2 din partea a II-a, "Lista de tehnici de interacțiune judiciară existente ca instrumente pentru soluționarea 
conflictelor referitoare la drepturile fundamentale", care prevede, de asemenea, exemple concrete de aplicare a acestora în domeniul 
nediscriminării, dreptul la un proces echitabil și libertatea de exprimare. 
437 Art. 267(3) TFEU. 
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dispoziţiei naţionale și norma UE are efect direct, instanța națională trebuie să înlăture de la aplicare 
dispoziţia internă. În schimb, o întrebare preliminară va fi prima opțiune în cazul în care sensul prevederii 
dreptului UE este neclar, făcând astfel dificilă evaluarea legalităţii dispoziției naționale în lumina dreptului 
UE. 

Aceste exemple demonstrează că, deși ordinea logică și cronologică a acestor tehnici este diferită în 
funcție de situație, trimiterea preliminară se combină de regulă cu interpretarea conformă sau cu înlăturarea 
de la aplicare. În același timp, se pare, că funcția trimiterii preliminare este văzută diferit din punctul de 
vedere al CJUE (care vede trimiterea preliminară ca principalul instrument pentru asigurarea interpretării 
uniforme și aplicarea corectă a dreptului UE), în contrast cu punctul de vedere al instanțelor naționale (care 
caută în primul rând să obțină o clarificare, pentru a evita, de exemplu, ca hotărârea să fie ulterior anulată sau 
casată în căile de atac, sau revizuită ca urmare a unui control de constituționalitate). 

Prezentul Ghid este structurat în două părți. Partea I oferă o schemă a procesului logico-juridic de 
deliberare în materia drepturilor fundamentale garantate de sistemele de drept supranaţionale, pe care 
judecătorul naţional ar trebui să o urmeze în cazul deliberării, luându-se în considerare cele două scenarii 
menționate mai sus. Ghidul individualizează căile de acțiune logico-juridico alternative, disponibile în 
funcție de următoarele situaţii: dispoziţia internă este în mod clar compatibilă cu norma(-ele) supranaționale 
vizate, în mod cert incompatibilă sau există îndoieli în privinţa compatibilităţii acesteia. O distincție 
suplimentară se va face, după caz, în funcție de natura îndoielii judecătorului național în privinţa 
compatibilităţii normei naţionale cu standardele supranaţionale. Partea a II-a discută cele două scenarii în 
profunzime, oferind detalii și indicații suplimentare, care ar trebui să asiste judecătorii naționali atunci când 
se ocupă de cauzele care implică drepturile fundamentale europene. 

Versiunea în limba engleză a prezentului Ghid este parte integrantă a Manualului Final „Judicial 
Interaction Techniques - their Potential and Use in European Fundamental Rights Adjudication”, elaborat în 
cadrul proiectului „European Judicial Cooperation in Fundamental Rights Practice of National 
Courts”(JUDCOOP). Această versiune, fidelă primei, este destinată în mod special instanțelelor române, 
cărora își propune să le ofere un document simplu și util în soluționarea problemelor cu care acestea se 
confruntă în mod frecvent.438 În acest scop, acest Ghid ia în considerare o serie de particularități ale dreptului 
românesc care afectează modul de utilizare a tehnicilor de interacțiune judiciară. Acesta este cazul, în 
special, privind relația dintre dispozițiile naționale, pe de o parte, și CEDO şi/sau dreptul UE, inclusiv Carta, 
pe de altă parte. În acelaşi scop, Ghidul cuprinde la final o scurtă descriere a fiecărei tehnici de interacțiune 
judiciară, însoțită de exemple practice, în special, jurisprudența instanțelor române și europene cu privire la 
cele trei drepturi de bază analizate în cadrul proiectul JUDCOOP: principiul nediscriminării, dreptul la un 
proces echitabilși libertatea de exprimare. 

1. Partea I. Calea logică de deliberare în cauzele privind materia drepturilor 
fundamentale europene garantate de surse supranaţionale în fața instanțelor 
naționale: schiță 

Gama tehnicilor de interacţiune judiciară la îndemâmna instanțelor naționale este diferită după cum 
cauza intră sau nu în sfera de aplicare a dreptului UE. Prin urmare, acesta este primul aspect care trebuie 
clarificat. 

A. Cauza intră în sfera de aplicare a dreptului UE ? 

NU → Cauza ar putea intra totuși în domeniul de aplicare al CEDO. În acest caz, a se vedea mai jos, 
punctul C. În caz contrar, cauza trebuie soluţionată potrivit legislației naționale. 

DA → Carta este aplicabilă în cauză. În plus, CEDO s-ar putea aplica de asemenea. A se vedea punctul 
B, infra.  

Raspunsul la această întrebare va fi afirmativ în cazul în care există o prevedere a dreptului UE (primară 
sau secundară), alta decât Carta aplicabilă în speţă. Caseta Focus 1 din Partea a II-a oferă detalii în privinţa 
„domeniului de aplicare a dreptului UE”, precum şi o serie de situaţii specifice preluate din jurisprudenţa 
CJUE. 

                                                   
438 Versiuni similare au fost redactate pentru uzul instanţelor aparţinând sistemelor de drept corespunzătoare ţărilor de provenienţă a 
partenerilor de proiect: Croaţia, Italia, Polonia şi Spania. 
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SCENARIUL 1 - Situații care intră în sfera de aplicare a dreptului UE439 

Prima întrebare relevantă pentru aceste situaţii este: în ce masură norma internă este compatibilă cu 
dreptul UE? Pentru a răspunde, judecătorul național trebuie să ia în considerare următoarele: i) există tehnici 
specifice de interpretare a dreptului Uniunii, și, în mod special, a Cartei; ii) în cazul în care o prevedere a 
Cartei pretinsă a fi încălcată corespunde unui drept fundamental garantat de către CEDO, trebuie să se 
acorde atenție și art. 52(3) din Cartă (obligaţia de interpretare conformă în paralel cu CEDO/jurisprudenţa 
CEDO);440 iii) cerințele de compatibilitate diferă în funcţie de relația dintre norma internă și norma dreptului 
UE, care aduce situația în sfera de aplicare a dreptului UE.441  

Întrebarea 1: Este norma internă compatibilă cu dreptul UE relevant? 

DA → judecătorul poate aplica norma internă. 

NU → există un conflict veritabil între o dispoziția națională și norma supranațională (care nu poate fi 
soluţionat pe cale interpretativă). A se vedea, prin urmare, Întrebarea 2. 

NECLAR → pentru că: 

i. interpretarea semnificaţiei dispoziției dreptului UE lasă loc la dubii 

Judecătorul național poate (instanțele de ultim grad de jurisdicție au obligaţia - art. 267 (3) TFUE) - să 
formuleze o trimitere preliminară către CJUE, solicitând interpretarea dispoziției dreptului UE a cărei 
semnificație este neclară.442 Trimiterea preliminară nu este necesară în cazul în care CJUE a clarificat deja 
sensul dispoziției.443 

Odată stabilită interpretarea corectă a dispoziției dreptului UE, judecătorul național trebuie să verifice 
dacă dispoziția națională este în mod clar compatibilă sau, în orice caz, dacă există posibilitatea interpretării 
acesteia în conformitate cu dreptul UE (a se vedea punctul ii) de mai jos). 

ii. dispoziția națională este susceptibilă de interpretări diferite 

Spre deosebire de situaţia prezentată la punctul i), în acest caz, judecătorul nu are îndoieli în privinţa 
sensului dispoziţiei dreptului UE aplicabile. De asemenea, în cazul în care există o interpretare a dispoziției 
interne care o face compatibilă cu dreptul UE, în lumina jurisprudenței CJUE, aceasta trebuie să fie adoptată. 
Dacă o astfel de interpretare nu este disponibilă, există un conflict: a se vedea Întrebarea 2, infra. 

iii. măsura internă restrânge un drept fundamental garantat de Cartă 

O astfel de prevedere națională este compatibilă cu dreptul UE în cazul în care satisface testul de 
proporționalitate prevăzut de art. 52(1) din Cartă potrivit căruia: „[o]rice restrângere a exercițiului drepturilor 
și libertăților recunoscute prin prezenta cartă trebuie să fie prevăzută de lege și să respecte substanța acestor 
drepturi și libertăți. Prin respectarea principiului proporționalității, pot fi impuse restrângeri numai în cazul în 
care acestea sunt necesare și numai dacă răspund efectiv obiectivelor de interes general recunoscute de 
Uniune sau necesității protejării drepturilor și libertăților celorlalți”. Astfel, restricția internă trebuie să fie: 
prevăzută de lege, să respecte esența dreptului fundamental limitat, să urmărească un scop legitim, să fie 
adecvată și necesară pentru atingerea acestuia. 

Pentru a evalua proporționalitatea măsurii, ar putea fi utilă o scurtă analiză a: 

- Jurisprudenței CJUE; 

                                                   
439 Această parte corespunde Scenariului 1 din Partea a II-a a prezentului Ghid. 
440 Art. 52(3) din Carta UE are următorul cuprins: „În măsura în care prezenta cartă conține drepturi ce corespund unor drepturi 
garantate prin Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, înțelesul și întinderea lor sunt 
aceleași ca și cele prevăzute de convenția menționată. Această dispoziție nu împiedică dreptul Uniunii să confere o protecție mai 
largă.” 
441 Mai multe detalii cu privire la modul de abordare a acestor puncte sunt descrise în prima casetă Focus 2, Partea a II-a 
„Interpretarea Cartei (a). Relaţia dintre compatibilitate şi problema nivelului de protecţie (b)” 
442 În cazul în care judecătorul naţional apreciază că în cauza pendinte se impune formularea unei trimiteri preliminare către CJUE 
pentru clarificarea scopului dispoziţiei neclare a dreptului UE, acesta va face aplicarea dispoziţiilor art. 412 paragr. 7 NCPC şi va 
dispune prin încheiere suspendarea de drept a judecăţii până la pronunţarea unei hotărâri preliminare de către CJUE: „Judecarea 
cauzelor se suspendă de drept: (...) în cazul în care instanţa formulează o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană”. 
443 Pentru mai multe detalii privind chestiunea existenței unei jurisprudențe clare stabilită de către CJUE cu privire la o anumită 
prevedere UE, pașii de urmat sunt cei statuaţi de către CJUE în CILFIT (Cauza 283/81 Srl CILFIT şi Lanificio di Gavardo v. 
Ministry of Health [1982] Rec. 3415), pentru mai multe detalii a se vedea Secțiunea 2 Partea a II-a a Manualului Final, „Excepții de 
la obligația de a adresa întrebări preliminare”.  
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- Jurisprudenței altor instanțe naționale; 

Cu toate acestea, în cazul în care judecătorul național nu poate rezolva propria îndoială, ea/el poate 
sesiza CJUE cu o trimitere preliminară, întrebând dacă dispozițiile relevante din Cartă admit o restricție 
precum cea în cauză. Instanțele naționale de ultim grad de jurisdicţie au obligaţia de a formula trimiterea în 
cazul în care problema nu a fost încă clarificată de către CJUE. 

CJUE ar putea oferi judecătorilor naționali linii directoare precise, sau mai degrabă să le acorde o marjă 
semnificativă de apreciere în evaluarea proporționalității. 

Întrebarea 2: Este posibilă înlăturarea de la aplicare a prevederii dreptului intern în conflict cu 
dreptul UE? 

Această întrebare se impune în cazul în care judecătorul naţional a identificat un conflict veritabil între 
norma internă şi norma supranaţională. În acest caz, utilizarea tehnicilor de interacţiune judiciară este 
generată de necesitatea rezolvării conflictului între norme şi nu de o eventuală divergenţă în interpretare. 
Răspunsul afirmativ presupune că dispoziția relevantă a dreptului UE este capabilă să producă efect direct, 
adică dispoziţia UE este clară, precisă și necondiționată. A se vedea caseta Focus 3, Partea a II-a.  

DA → judecătorul trebuie să aplice cu prioritate dreptul UE și să înlăturare de la aplicare dispozițiile 
naționale în conflict cu dreptul UE.444 

În cazul în care conflictul intervine cu o directivă a UE, înlăturarea de la aplicare este posibilă numai în 
cazul în care cererea este îndreptată împotriva unei autorități publice.445 

NU → Judecătorul român poate ridica din oficiu o excepţie de neconstituţionalitate în vederea anulării 
dispoziţiei de drept intern în baza dreptului UE, dacă norma comportă un anumit grad de relevanţă 
constituţională.446  

În temeiul dreptului UE, s-ar putea intenta o acțiune în despăgubiri împotriva statului membru pentru 
încălcarea dreptului UE (potrivit jurisprudenței Francovich a CJUE).  

Cu toate acestea, în cazul în care cauza cade și în domeniul de aplicare al CEDO, ar putea fi necesar să 
se ia în considerare efectele Convenției potrivit dreptului intern. A se vedea amplius sub Întrebarea 2 din 
secţiunea C, infra. 

 

SCENARIUL 2 - Situații care nu intră în domeniul de aplicare a dreptului UE, dar intră în 
domeniul de aplicare al CEDO 

Aceste situaţii corespund Scenariului 2 din partea a II-a a prezentului Ghid. 

Întrebarea 1: Este dispoziţia internă compatibilă cu dispozițiile relevante din CEDO, de asemenea, 
în lumina jurisprudenței CEDO? 

DA → judecătorul național o poate aplica. 

NU→ există un conflict. A se vedea Întrebarea 2 de mai jos. 

NECLAR→ pentru că: 

i. dispoziţia internă restrânge un drept fundamental prevăzut de CEDO 

Dacă dreptul fundamental în cauză se numără printre cele care sunt susceptibile de limite, dispoziția 
internă este compatibilă dacă satisface testul proporționalității, după cum este formulat de CEDO. Dispoziția 

                                                   
444 Înlăturarea de la aplicare a dispozițiilor naționale în conflict cu dreptul UE se impune potrivit art. 148 (2) și (4) din Constituția 
României (norma de aderare), potrivit căruia dispozițiile obligatorii ale legislației UE au prioritate față de dispozitiile contrare din 
legile interne, iar Statul Român, inclusiv autoritatea judecătorească se obligă să garanteze aducerea la îndeplinire a acestei norme 
constituționale. 
445 Pentru mai multe informații cu privire la efectul orizontal al drepturilor fundamentale UE, a se vedea caseta Focus 3, Partea a II-a 
(„Efectul direct al prevederilor legislației UE, în genreal și al prevederilor Cartei, în special”) 
446 A se vedea Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 668/2011, paragr. 2, potrivit căreia: „folosirea unei norme de drept 
european în cadrul controlului de constituţionalitate ca normă interpusă celei de referinţă implică, în temeiul art. 148 alin. (2) şi (4) 
din Constituţia României, o condiţionalitate cumulativă: pe de o parte, această normă să fie suficient de clară, precisă şi neechivocă 
prin ea însăşi sau înţelesul acesteia să fi fost stabilit în mod clar, precis şi neechivoc de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi, pe 
de altă parte, norma trebuie să se circumscrie unui anumit nivel de relevanţă constituţională, astfel încât conţinutul său normativ să 
susţină posibila încălcare de către legea naţională a Constituţiei”. 
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internă trebuie: să fie prevăzută de lege, să urmărească un scop legitim, să fie necesară într-o societate 
democratică, să fie proporțională în sens restrâns. 

Pentru a evalua proporționalitatea măsurii, este deosebit de util să aruncăm o privire la jurisprudența 
CEDO. Acest lucru, deoarece marja de apreciere de care instanțele naționale s-ar putea bucura în 
soluţionarea testului de proporționalitate variază în funcţie existenţa un consens european în materia limitelor 
dreptului fundamental, în baza căreia CEDO determină marja de apreciere pe care aceasta este dispusă să o 
lase la latitudinea Înaltelor Părți Contractante și instanțelor acestora (pentru mai multe detalii privind 
proporționalitatea, marja de apreciere și cooperarea „pe linie verticală” între instanțele naționale și CEDO, a 
se vedea Scenariul 2 în Secțiunea 2). 

ii. dispoziţia internă este susceptibilă de sensuri diferite  

Judecătorul național trebuie să opteze pentru construcția(-ile) din legislația națională asigurând 
conformitatea cu CEDO, de asemenea, în lumina jurisprudenței relevante CEDO, în cazul în care aceasta 
există.447 

Întrebarea 2: Este posibilă înlăturarea de la aplicare a normei naționale în conflict cu CEDO? 

Judecătorul național trebuie să verifice dacă ordinea juridică națională admite înlăturarea de la aplicare a 
dispozițiilor naționale în conflict cu CEDO.448  

DA → judecătorul național poate să anuleze dispoziția internă. 

NU → ar putea fi examinată posibilitatea ridicării unei excepţii de neconstituționalitate, care va trata 
problema încălcării CEDO, fie direct, având CEDO drept standard de revizuire sau indirect, având Convenția 
ca reper pentru interpretarea dispoziției constituționale în cauză. 

2. Partea a II-a. Noţiuni fundamentale pentru aplicare practică a ghidului 

După cum am subliniat în Partea I, primul aspect care trebuie clarificat pentru determinarea corectă a 
gamei de tehnici care pot (sau ar trebui) să fie utilizate de către instanța națională este de a se stabili dacă 
respectiva cauză intră în sfera de aplicare a dreptului UE. 

Focus 1 – Când trebuie judecătorul naţional să verifice compatibilitatea normei naţionale cu 
drepturile fundamentale ale UE? 

 
În conformitate cu art. 51(1), al Cartei drepturilor fundamentale a UE intitulat „Domeniul de aplicare", 

drepturile și principiile prevăzute de aceasta sunt obligatorii pentru statele membre „numai în cazul în care 
acestea pun în aplicare dreptul Uniunii". Prin hotărârea din 26 februarie 2013, în cauza C-617/10 Åkerberg 
Fransson, nepublicată, CJUE a interpretat această dispoziție în sensul că „drepturile fundamentale garantate 
de Cartă trebuie (...) să fie respectate în cazul în care legislația națională intră în domeniul de aplicare a 
dreptului Uniunii Europene (paragr. 21)”.449  

                                                   
447 A se vedea art. 20(2) Constituţia României: “Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului 
în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.” 
448 Curtea Constituţională a subliniat în Decizia nr.146/2000 modul în care instanţele naţionale ar trebuie să interpreteze relaţia dintre 
CEDO şi legislaţia naţională: „ratificarea de către România a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, a făcut ca această convenţie să facă parte din dreptul intern, situaţie în care 
raportarea la oricare dintre textele sale este supusă aceluiaşi regim cu cel aplicabil raportărilor la dispoziţiile din Legea 
fundamentală”. In plus controlul de constituţionalitate a legilor interne direct în baza CEDO este o practică frecventă a Curţii 
Constituţionale a României, a se vedea: Decizia nr. 81/1994; Decizia nr.317/2003; Decizia nr. 1258/2009 în care a fost supusă 
controlului de constituţionalitate Legea nr. 298/2008 de transpunere a Directivei 2006/24/CE privind păstrarea datelor generate sau 
prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice, în 
baza art. 8 CEDO; Decizia nr. 1039/2012. 
449 În acelaşi sens s-a pronunţat CJUE şi asupra trimiterilor preliminare adresate de Curtea de Apel Constanţa şi Tribunalul 
Dâmboviţa în cauzele Corpul Național al Polițiștilor (C-434/11) și, respectiv, Cozman (C-462/11). Curtea a statuat ca este vădit 
necompetentă de a examina validitatea legislaţiei naționale prin care au fost impuse reduceri salariale anumitor categorii de 
funcționari publici în lumina art. 17 alin.1, 20 şi 21(1) din Cartă, întrucât actele normative invocate în speţă nu pun în aplicare dreptul 
UE potrivit art. 51(1) din Cartă. De asemenea, Curtea a statuat că, în această situaţie, este inclusiv vădit incompetentă de a examina 
conformitatea măsurilor legislative naţionale în lumina prevederilor şi jurisprudenţei CEDO. 
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În două hotărâri recente, (respectiv, 06 martie 2014, Cruciano Siragusa, C-206/13, nepublicată, şi 27 
martie 2014, Emiliano Torralbo Marcos, C-265/13, nepublicată), CJUE a subliniat că „noțiunea de ‘punere 
în aplicare’ în sensul art. 51 din Cartă necesită un anumit grad de legătură [cu dreptul UE]" (paragr. 24), și 
atunci când o situație juridică nu intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii, Curtea nu este 
competentă să o examineze, iar dispozițiile eventual invocate ale Cartei nu pot constitui, prin ele însele, 
temeiul acestei competențe” (paragr. 30). Corespunzător, Carta se aplică, în cauza pendinte, în fața 
judecătorului național, în cazul în care o normă a dreptului UE, alta decât Carta ar fi pretins încălcată. În 
cuvintele judecătorului Allan Rosas: 

„Carta este aplicabilă doar în cazul în care cauza se referă nu doar la o prevedere a Cartei, ci și la o altă 
normă de drept al Uniunii. Trebuie să existe o prevedere sau un principiu de drept primar sau secundar al 
Uniunii, care este în mod direct relevantă în cauză. Aceasta, de fapt, este prima concluzie: problema nu se 
referă în primul rând la aplicabilitatea Cartei în sine, ci mai degrabă la relevanța altor norme de drept ale 
Uniunii”.450 

Mai jos, urmează o listă de situații, selectate din jurisprudența CJUE, în care Carta este aplicabilă, 
deoarece cauza presupune, de asemenea, aplicarea unei alte norme UE diferită de dreptul fundamental a 
cărui violare este pretinsă (normă de declanșare): 
• cauze privind măsurile naționale adoptate în scopul punerii în aplicare a unui regulament UE (de 

exemplu, Hotărârea din 13 iulie 1989, Wachauf, C-5/88 Rec., p. 2609, Hotărârea din 13 aprilie 2000, 
Kjell Karlsson, C-292/97, Rec., p. I-2737) sau a dreptului primar a Uniunii Europene (prevederi ale 
TUE/TFUE); 

• cazuri privind măsurile naționale adoptate în vederea punerii în aplicare a unei directive (ex. hot din 10 
iulie 2003, Booker Aquacultur and Hydro Seafood, cauzele conexate C-20/00 și 64/00, Rec., p. I-7411, 
Hotărârea din 15 ianuarie 2014, Association de médiation sociale, C-176/12, nepublicată, Hotărârea din 
22 noiembrie 2012, Elbal Moreno, C-385/11, nepublicată); 

• cauze privind măsurile naționale care se comportă în mod substanțial ca măsuri de punere în aplicare, 
deși nu au fost adoptate în acest scop (statele membre nu trebuie să adopte măsuri specifice în scopul 
punerii în aplicare a unei directive în cazul în care ordinea juridică internă este deja în conformitate cu 
directiva) sau măsuri naționale care oricum au ca efect punerea în aplicare a unei obligații a statelor 
membre în conformitate cu dreptul UE, chiar dacă sunt adoptate înainte de norma UE care impune o 
obligație specifică asupra statelor membre (ex. obligația de a adopta sancțiuni menite să asigure 
colectarea efectivă a TVA-ului: Åkerberg Fransson, cit.); 

• cauze privind măsurile naționale care intră în domeniul de aplicare ratione materiae și personae a unei 
directive, înainte de expirarea termenului de transpunere (dar rețineți că aceasta nu este încă o 
jurisprudență bine stabilită: a se vedea hotărârea Mangold, C-144/04); 

• cauze privind măsurile naționale care derogă de la dreptul UE prevăzute de legislația primară sau 
secundară a UE pe motive de interes public (ex. art. 36 TFUE /cerințe obligatorii, art. 45 (3) TFUE, art. 4 
Decizia-cadru privind MEA, limite ale dreptului la libera circulație a cetățenilor UE și familiile acestora, 
prevăzute în Directiva 2004/38/CE; cconform Hotărârii din 18 iunie 1991, Elliniki Tiléorassi AE (ERT), 
C-260/89, Rec., p. I-2925, Hotărârea din 22 decembrie 2010, Sayn-Wittgenstein, C-208/09, Rec., p. I-
13693, Pfleger, Case C‑390/12, Hotărârea din 30 aprilie 2014); în cazul în care măsura națională 
urmărește derogarea de la dreptul UE, cu scopul de a proteja un drept fundamental, atunci este necesară 
identificarea unui echilibru între obiectivul urmărit de legislația UE (libertatea fundamentală a UE451 sau 
obiectiv specific urmărit de legislația secundară a UE452) afectată și a dreptului fundamental în cauză; 

• cauze privind dispozițiile naționale de drept procedural care afectează sau reglementează exercitarea 
drepturilor (ordinare) garantate de dreptul UE (cum ar fi dreptul de a obliga statul membru la repararea 

                                                   
450 A. Rosas, ‘When is the EU Charter of Fundamental Rights applicable at the national level?’, Jurisprudence, 2012, p.1269 şi urm. 
451 A se vedea Hotărârea din 12 iunie 2003, Schmidberger, C-112/00, Rec., p. I - 5659, Hotărârea din 14 octombrie 2004, Omega 
Spielhallen, C-36/02, Rec., p. I-9609. 
452 A se vedea Hotărârea din 27 iunie 2006, EP v Council, C-540/03 şi Hotărârea din 4 martie 2010, Chakroun, Case C-578/08 
referitor la derogări de la Directiva 2003/86/EC privitor la reîntregirea familiei. 



158 PROIECT JUST/2012/FRAC/AG/2755 - COOPERARE JUDICIARĂ EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL 

DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN PRACTICA INSTANTELOR NATIONALE – POTENTIAL 

NEEXPLORAT 

 

daunelor cauzate persoanelor fizice sau juridice prin faptul neimplementării la timp a unei directive: a se 
vedea Hotărârea din 22 decembrie 2010, DEB, C-279/09, Rec., I-13849). 
A se reţine, de asemenea, că, potrivit jurisprudenței bine stabilite, CJUE este competentă de a decide cu 

titlu preliminar, de asemenea, într-un set limitat de situații care nu intră în sfera de aplicare a dreptului 
Uniunii, în special atunci când legislația națională se referă la conținutul anumitor prevederi ale dreptului 
UE, făcându-le aplicabile în mod direct și necondiționat situațiilor pur interne: conform, inter alia, cauzelor 
reunite C-297/88 & C-197/89 Dzodzi v. The Belgian State [1990] Rec. I-3783, Hotărârii din 21 decembrie 
2011, Cicala, C-482/10, nepublicată și Hotărârii din 7 noiembrie 2013, Romeo, C-313/12, nepublicată.453 

 

Scenariul 1 – Situaţii care intră în sfera de aplicare a dreptului UE 

Cauza pendinte în faţa unei instanțe naționale intră în sfera de aplicare a dreptului Uniunii și implică un 
drept fundamental prevăzut de Cartă. În unele cazuri, disputa poate implica, de asemenea, aplicarea CEDO. 

Pentru a înțelege dacă măsura națională este compatibilă cu Carta, un judecător național trebuie să ia în 
considerare două elemente.  

În primul rând, trebuie să stabilească sensul dispoziţiei Cartei în cauză.454 În acest scop, ar trebui să 
procedeze potrivit regulilor de interpretare aplicabile dreptului UE (spre exemplu, principiul efectului util) și 
Cartei în special (a se vedea art. 52 Cartă).  

În cazul în care sensul unei dispoziții a dreptului UE (inclusiv prevederile Cartei) este ambiguu, un 
judecător național poate cere CJUE clarificarea acestuia printr-o trimitere preliminară. Instanţele de ultim 
grad de jurisdicţie trebuie să formuleze întrebarea, cu excepția cazului în care CJUE s-a pronunţat deja 
asupra problemei de drept, potrivit art. 267(3) din TFUE.  

În al doilea rând, cerințele de compatibilitate a legislației naționale cu Carta variază în funcție de relația 
dintre legislația națională și dreptul UE în cazul dat. Cu alte cuvinte, hotărârea de compatibilitate nu 
presupune în mod automat că nivelul de protecție oferit de legislația națională coincide exact cu cel garantat 
de Cartă. Acesta este corolarul interpretării Curţii de Justiție UE în cazul art. 53 din Cartă, intitulat „Nivelul 
de protecţie”. 

Aceste două elemente (interpretarea Cartei şi nivelul de protecţie al dreptului fundamental), funcționale 
pentru a stabili dacă dispoziția națională este compatibilă cu dreptul UE, sunt abordate în caseta următoare, 
respectiv în secţiunile (a) și (b). 

Focus 2 – Interpretarea Cartei (a). Relaţia dintre compatibilitate şi problema nivelului de protecţie 
(b) 

 
(a) Pentru a determina conținutul prevederilor Cartei, aceasta trebuie să fie interpretată în conformitate 

cu propriile sale reguli de interpretare (art. 52 din Cartă), luându-se în considerare, de asemenea, explicațiile 
Cartei,455 și jurisprudența CJUE cu privire la interpretarea acestor dispoziții. Jurisprudenţa CJUE oferă un 
punct de referință util și indispensabil pentru instanța națională. Studiul jurisprudenței Curții de Justiție UE 

                                                   
453 Operațiunea de delimitare a sferei de aplicare a legislaţiei UE s-ar putea dovedi uneori dificilă. A se vedea Cauza Agafiței C- 
310/10 din 7 iulie 2010, nepublicată, cu privire la sfera de aplicare a directivelor UE în domeniul nediscriminării (Directivele 
2000/43 şi 2000/78). 
454 Instanța ar putea avea îndoieli cu privire la interpretarea unei dispoziții a Cartei, dar, de asemenea, în privinţa sensului unei alte 
dispoziții a dreptului Uniunii în lumina Cartei. În ambele cazuri, interpretarea solicitată de către CJUE este funcțională, pentru a 
stabili compatibilitatea dispoziției naționale cu dreptul UE. Spre exemplu, în Cauza C-279/09, DEB [2010], p. I - 13849, instanța a 
cerut (în esență), interpretarea art. 47 din Cartă, punând la îndoială compatibilitatea art. 47 cu dispoziția internă, potrivit căreia 
exercitarea unei acțiuni de tip Francovich în antrenarea responsabilităţii statului membru a fost supusă plăţii în avans a cheltuielilor 
de judecată, iar persoanele juridice au fost excluse de la asistență juridică. Dimpotrivă, în Cauza C-149/10, Chatzi [ 2010 ], p. I - 
8489, judecătorul național a solicitat CJUE să clarifice interpretarea art. 2 (2) din Acordul-cadru privind concediul parental 
(prevăzute într-o anexă a Directivei 96/34/CE), având în vedere art. 24 din Cartă privind drepturile copilului instanța de trimitere a 
pus la îndoială compatibilitatea legislației naționale de punere în aplicare a Acordul-cadru, care a acordat mamelor de gemeni o 
singură perioadă de concediu pentru creșterea copilului. Deoarece Carta are același statut ca și tratatele (art. 6 (1) din TUE), legislația 
UE trebuie să fie compatibilă cu drepturile fundamentale prevăzute de aceasta. Aceasta implică faptul că, în măsura în care este 
posibil, legislația UE trebuie să fie interpretată în conformitate cu Carta. 
455Explicaţiile pot fi găsite la: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007X1214(01)&qid=1400009220238&from=EN 
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ar putea permite soluționarea problemei de drept, fără a se recurge la trimiterea preliminară (reducând astfel 
considerabil durata procesului),456 în acelaşi timp, evitând riscul de aplicare incorectă a dreptului UE.  

Dintre normele privind interpretarea Cartei statuate de art. 52 o atenție specială merită dispoziţiile art. 
52(3). Acestea prevăd regulile de interpretare a drepturilor fundamentale garantate de Cartă, care au 
corespondent un drept fundamental garantat de CEDO. În conformitate cu art. 52(3) din Cartă, semnificația 
și domeniul de aplicare a drepturilor fundamentale ale Cartei care corespund unor drepturi garantate de 
CEDO trebuie să fie aceleași cu cele ale acesteia din urmă. Un judecător național ar trebui, prin urmare, să 
stabilească și dacă dispozițiile relevante ale Cartei corespund unui drept fundamental prevăzut de CEDO. În 
acest caz, ar trebui să se ia în considerare, de asemenea, jurisprudența CEDO privind interpretarea dispoziției 
corespunzătoare din CEDO. Cu toate acestea, art. 52(3), din Cartă, adaugă că regula interpretării paralele cu 
CEDO „nu împiedică dreptul Uniunii să confere o protecție mai largă”. În consecință, un judecător național 
nu ar trebui să urmeze jurisprudența CEDO atunci când acesta oferă o protecție mai restrânsă decât cea 
prevăzută de către CJUE. 

Pentru a asista judecătorul naţional în aplicarea art. 52(3) al Cartei, Explicațiile Cartei pun la dispoziție o 
listă a prevederilor Cartei care corespund (total sau parțial), cu drepturile fundamentale protejate de CEDO. 

 
(b) Carta se aplică în cazul în care o măsură internă se încadrează în sfera de aplicare a dreptului 

UE.457  

După cum s-a anticipat, aplicarea Cartei presupune că în cauză este aplicabilă o normă a dreptului UE, 
distinctă de o prevedere a Cartei (sau un principiu general al dreptului UE). Această normă distinctă a 
dreptului UE (normă de declanșare) poate stabili o legătură de o intensitate variată între dispoziţiile naționale 
și dispoziţiile UE, influenţând astfel hotărârea de compatibilitate între dispoziția națională în cauză și Carta. 
În funcție de relația dintre situația de fapt și dreptul UE, se pot identifica trei scenarii: 

i) acțiunea statelor membre este „în întregime determinată de dreptul UE” (Melloni, N.S, Radu.): în acest 
scenariu, măsura națională pune în aplicare măsurile UE (sau o prevedere a acestora) care determină nivelul 
exact de protecție care trebuie acordat dreptului(-rilor) fundamental(-e) în cauză. Cu alte cuvinte, legiuitorul 
UE a avut în vedere echilibrarea - prin măsura UE sau dispoziția în cauză – a două drepturi fundamentale 
contradictorii, sau a unui drept fundamental și a unui obiectiv de interes general (ex. dreptul acuzatului 
versus eficacitatea mandatul european de arestare [Melloni,458 Radu459], dreptul de a solicita azil versus 
distribuirea sarcinilor între statele membre ale UE (interesul statului solicitat de a delega cererea statului de 
intrare) [N.S.]460).  

În mod evident, nivelul de protecţia a drepturilor fundamentale stabilit de legiuitorul european prin 
măsura de drept UE trebuie să respecte prevederile Cartei. Prin urmare, în cazul în care judecătorul național 
consideră că standardul de protecție vizat de măsura UE nu este în conformitate cu prevederile Cartei, 
validitatea actului UE poate fi pusă sub semnul întrebării prin intermediul trimiterii preliminare. În special, 
un judecător național, care se îndoiește în privința validității unei măsurii/prevederi UE nu o poate lăsa 
deoparte fără a solicita cu titlu preliminar interpretarea CJUE, chiar și atunci când judecătorul a quo nu este 
o instanță de ultim grad de jurisdicție, după cum, potrivit jurisprudenţei Foto-Fost, CJUE este unica instanţă 
competentă să decidă asupra invalidităţii sau ineficacităţii unei dispoziţii a dreptului UE. Dimpotrivă, în 
cazul în care validitatea măsurii UE nu este în discuție, judecătorul național trebuie să se asigure că 
dispoziția națională este în conformitate cu nivelul de protecție stabilit de măsura/dispoziția UE. În cazul în 
care se diminuează acest nivel de protecție, prevederea dreptului intern nu este compatibilă cu prevederile 
Cartei (potrivit Hotărârii N.S.). În mod similar, dispoziția internă nu este conformă cu dreptul UE în cazul în 
care conferă dreptului(-rilor) fundamental(-e) un nivel mai ridicat de protecție decât cel vizat de măsura UE 
și prin acest nivel ridicat subminează aplicarea efectivă a măsurii UE (potrivit Hotărârii Melloni, Radu). 

                                                   
456 In cazul în care se trimite o întrebare preliminară in regim de urgenţă, timpul de soluţionare este considerabil redus, CJUE putând 
soluţiona cauza în termen de 2, maxim 3 luni. A se vedea pentru mai mult detalii Manualul Final secţiunea Tipuri de trimiteri 
preliminare – ordinare, accelerate și de urgență. 
457 Conform casetei Focus 1 “Când trebuie judecătorul naţional să verifice compatibilitatea normei naţionale drepturile fundamentale 
ale UE?” 
458 Cauza C-399/11, Melloni [2013], nepublicată, paragr. 59. 
459 Cauza C-396/11 Radu [2013], nepublicată, p paragr.ct. 41-43.  
460 Cauza C-411/10, N.S. [2011], ECR I-13905. 
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ii) acțiunea statelor membre „nu este determinată în totalitate de dreptul UE” (DEB, Fransson, 
ACCEPT): în acest scenariu, dispoziția internă, a cărei conformitate cu prevederile Cartei este analizată, 
corespunde unei măsuri a UE (norma de declanşare) care lasă statelor membre dreptul să determine nivelul 
de protecție a drepturilor fundamentale (ex. dispozițiile naționale de drept procedural care reglementează 
exercitarea drepturilor (ordinare) conferite de dreptul UE în fața instanțelor naționale (DEB) sau a 
dispozițiilor naționale de stabilire a sancțiunilor menite să se asigure că obiectivele urmărite/drepturile 
conferite de o măsură UE sunt realizate/ protejate în mod corespunzător (Fransson461, ACCEPT462). În aceste 
cazuri, statele membre (inclusiv judecătorii naţionali) trebuie să se asigure că măsura internă este în 
conformitate cu prevederile Cartei sau, similar, prevede o limitare a drepturilor fundamentale care satisface 
testul de proporționalitate prevăzut la art. 52(1), din Cartă. Spre deosebire de scenariul anterior, statele 
membre pot decide de a spori nivelul de protecție stabilit de Cartă (spre exemplu, pentru că în Constituție se 
acordă o protecție mai extinsă a dreptului(rilor) fundamental(e) implicate). Cu toate acestea, măsura UE 
trebuie să fie în continuare respectată463 și, după caz, drepturile fundamentale concurente nu trebuie să fie 
restricționate în mod nejustificat. Mai mult decât atât, în cazul sancțiunilor naționale pentru încălcarea 
drepturilor UE (ACCEPT, Fransson), sau în cazul normelor procedurale naţionale care reglementează 
exerciţiul dreptului UE, cele din urmă trebuie să respecte două principii fundamentale ale dreptului UE: 
echivalența și efectivitatea. Pe de o parte, principiul protecţiei echivalente cere judecătorilor naționali să lase 
deoparte normele procedurale naționale care stabilesc condiții mai dezavantajoase pentru exercitarea 
drepturilor care decurg din dreptul UE, în comparație cu drepturile echivalente din legislația națională. Pe de 
altă parte, în conformitate cu principiul efectivității, dispozițiile procedurale naționale nu trebuie să facă 
imposibilă sau excesiv de dificilă protejarea drepturilor (de asemenea, obișnuite), prevăzute de dreptul UE.464 
Caracterul imposibil sau excesiv de dificil al normelor procedurale naționale este stabilit având în vedere 
„rolul acestor dispoziții în cadrul procedurii, progresul și caracteristicile speciale, privit în ansamblu, în 
fața diverselor instanțe naționale".465 

iii) statele membre caută să pună în aplicare o derogare legitimă de la dreptul UE (ERT, Sayn 
Wittgenstein): măsurile interne de punere în aplicare a derogărilor prevăzute de dreptul UE primară sau 
secundară (a se vedea trimiterile din caseta Focus 1) trebuie să fie proporționale: acestea trebuie să găsească 
un just echilibru între scopul (legitim) urmărit și disaplicarea regulii dreptului UE. Toate măsurile naționale 
derogatorii de la dreptul UE trebuie să respecte Carta.466 Prin urmare, orice restricție a drepturilor 
fundamentale prevăzute de acestea în vederea unui interes legitim trebuie să satisfacă testul proporționalității 
(art. 52(1)). 

 

Întrebarea 1: Este dispoziţia naţională compatibilă cu dreptul UE? 

A) În cazul în care dispoziția națională este compatibilă cu dreptul UE (în sensul i), ii), sau iii) din 
caseta Focus 2 supra), judecătorul național o poate aplica. 

                                                   
461 Fransson, caseta Focus 1. 
462 Cauza C-81/12 ACCEPT [2013], nepublicată; În Cauza ACCEPT, CJUE a statuat că deşi statele membre se bucură de autonomie 
în stabilirea masurilor naţionale de implementare a Directivelor antidiscriminare, inclusiv a măsurilor contravenţionale, acestea 
treabuie să respecte exigenţele efectivităţii, proporţionalităţii şi disuasivităţii, privite în ansamblu, în lumina prevederilor şi scopului 
urmărit de către Directivă (paragr. 61). De asemenea, CJUE a subliniat că instanţele naţionale au obligaţia de a verifica dacă aceste 
exigenţe sunt îndeplinite, intrepretând, pe cât posibil, prevederile naţionale în lumina legislaţiei UE (paragr. 73). 
463 La p paragr.ct. 29 Cauza Fransson, CJUE a subliniat că “atunci când o instanță a unui stat membru este chemată să controleze 
conformitatea cu drepturile fundamentale a unei dispoziții sau a unei măsuri naționale prin care, într-o situație în care acțiunea 
statelor membre nu este în întregime determinată de dreptul Uniunii, se pune în aplicare acest drept în sensul art. 51 (1) din cartă, 
autoritățile și instanțele naționale sunt libere să aplice standarde naționale de protecție a drepturilor fundamentale, cu condiția ca 
această aplicare să nu compromită nivelul de protecție prevăzut de Cartă, astfel cum a fost interpretată de Curte, și nici supremația, 
unitatea și caracterul efectiv al dreptului Uniunii.” 
464 Cauza C-199/82 Amministrazione delle Finanze dello Stato v. San Giorgio [1983] Rec. 353. 
465 Cauzele conexate C-431-434/93 Van Schijndel [1995] Rec. I-4736, paragr. 19, Cauza C-312/93 Peterbroeck [1995] Rec. I-
454599, paragr. 1414, Cauza C-276/01 Joachim Steffensen [2003] ECR I-373535, paragr. 66, Cauza C-125125125/01 Peter Pflücke 
and Bundesanstalt für Arbeit [2003] Rec. I-9375, paragr. 3333, Cauza C-63/01 Samuel Sidney Evans and The Secretary of State for 
the Environment, Transport and the Regions, and The Motor Insurers’ Bureau [2003] Rec.I-1417, paragr. 46. 
466 A se vedea Hotărârea din 27 iunie 2006, EP v Council, C-540/03 şi Hotărârea din 4 martie 2010, Chakroun, Case C-578/08 
referitor la derogari de la Directiva 2003/86/EC privitor la reîntregirea familiei. 
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Rețineți că o dispoziție națională compatibilă cu dreptul UE ar putea fi incompatibilă cu CEDO, sau cu 
obligațiile care decurg din alte tratate internaționale care obligă statul membru în cauză. Deși CJUE și CEDO 
au fost din ce în ce mai deschise către referinţe reciproce de-a lungul ultimilor ani, cu toate acestea, ar putea 
exista sau apărea divergențe în interpretarea anumitor drepturi fundamentale de către cele două instanţe 
supranaționale.467 În unele dintre aceste cazuri, este posibil să se respecte atât obligațiile internaționale, spre 
exemplu, îmbrățișând cele mai înalte standarde garantate de dreptul UE, în cazul în care marja de apreciere 
potrivit CEDO ar permite menținera sau introducera unui nivel mai scăzut de protecție. În alte cazuri însă, 
precum cel în care dreptul UE permite restricții cu privire la un drept fundamental (restricţie justificată, spre 
exemplu, de necesitatea de a asigura eficacitatea reglementărilor privind libertățile economice: precum este 
cazul protecţiei libertăţii de stabilire, de a presta servicii și a dreptului la grevă), care nu sunt permise potrivit 
jurisprudenței CEDO. În acest caz, judecătorul național ar putea fi obligat să aleagă între respectarea 
dreptului UE și respectarea altor obligații internaționale. În aceste situații tehnicile de interacțiune judiciară 
ar putea fi de folos, a se vedea cazul Satamedia (libertatea de exprimare) sau Griesmar (principiul 
nediscriminării).468 

B) Nu este clar dacă prevederea internă este compatibilă cu prevederea(-ile) relevante din dreptul 
UE. Spre exemplu, judecătorul național poate avea îndoieli cu privire la sensul dispozițiilor dreptului UE 
aplicabile în cauză.469 În acest caz, ea/el poate solicita CJUE interpretarea dispozițiilor relevante ale Cartei 
(sau dispoziției/măsurii de drept UE, care aduce situația în sfera de aplicare a dreptului UE), printr-o 
întrebare preliminară (art. 267 din TFUE).470 În cazul în care cauza este pendinte în fața unei instanțe 
naționale împotriva căreia nu mai exista nici o cale de atac, atunci există o obligație de a formula întrebarea 
preliminară (trimitere preliminară). Dimpotrivă, întrebarea preliminară nu este obligatorie dacă CJUE a 
clarificat anterior sensul dispoziției(-ilor) în cauză (CILFIT471). Astfel, înainte de a formula o trimitere, este 
util a consulta jurisprudența anterioară a CJUE (cooperare pe linie verticală). Odată stabilit sensul 
prevederii(-ilor) dreptului UE, judecătorul național va evalua dacă prevederea națională este compatibilă, sau 
în orice caz, dacă este posibilă interpretarea conformă. Dacă acestea nu sunt posibile, există un conflict și 
Întrebarea 2 de mai jos trebuie analizată. 

Judecătorul național poate pune la îndoială compatibilitatea unei dispoziții naționale care restrânge un 
drept fundamental prevăzut de Cartă cu dreptul UE. Rețineți că o măsură care restrânge un drept al Cartei 
poate fi totuși compatibilă cu acesta (a se vedea punctele ii) și iii) din caseta Focus 2, supra), sub rezerva 
cerințelor art. 52(1), din Cartă care prevede testul proporționalității. Pentru a stabili proporţionalitatea 
măsurii, următoarele întrebări trebuie să fie adresate: 

Este măsura naţională prevăzută de lege ? (a se reține că noţiunea de “lege” este o noțiune autonomă a 
dreptului Uniunii Europene, care nu corespunde neapărat cu accepţiunea naţională a „legii” în sensul formal 
al termenului; va fi necesar să se ia în considerare jurisprudența Curții de Justiție - inclusiv CEDO, din 
jurisprudenţa căreia este împrumutată condiţia - pentru a determina dacă suntem sau nu în prezența unei 
“legi”, potrivit art. 52(1) din Cartă)472 

Asigură prevederea internă esența dreptului fundamental al UE al cărui exercițiu este limitat? 

În cazul unui răspuns pozitiv, are măsura în vedere un obiectiv de interes general recunoscut de Uniune, 
sau este aceasta necesară pentru protejarea drepturilor și libertăților altora? (interes legitim) 

În cazul unui răspuns pozitiv, este prevederea internă adecvată pentru a atinge scopul urmărit? 
(adecvare) 

În cazul unui răspuns pozitiv, este prevederea internă cea mai puțin restrictivă din cele disponibile pentru 
a atinge acel obiectiv în ceea ce privește limitarea dreptului prevăzut de Carta UE? (necesitate) 

                                                   
467 A se vedea exemplele privind conflictul de interpretare între CJUE și CEDO în cazul principiului nediscriminării, dreptul la un 
proces echitabil și libertatea de exprimare, în secțiunea 4b în partea a II-a a Manualului Final.  
468 Aceste două cazuri sunt detaliate în Partea I a Manualului Final în caseta „Interacţiunile Judiciare dintre CJUE şi CEDO”; Cauza 
Satamedia este detaliată şi în Close Up 10 in varianta în engleză a Manualului Final. 
469 Sau cu o altă dispoziție a dreptului Uniunii, care trebuie să fie interpretată în lumina Cartei. 
470 Consideraţi, de exemplu, cazul în care dispoziția relevantă a dreptului UE este susceptibilă de sensuri diferite și viabilitatea 
interpretări conforme depinde de sensul de interpretare al dispoziției dreptului UE îmbrățișat. Având în vedere că CJUE este instanța 
supremă de interpretare a dreptului UE (a se vedea art. 19 (1) din TUE), judecătorul național nu poate opta, din proprie inițiativă, 
pentru interpretarea dreptului UE care asigură conformitatea cu ordinea juridică internă. 
471 Cauza 283/81 CILFIT [1982] Rec. 3415. 
472 A se vedea pentru detalii, Opinia AG Cruz Villalón în Cauza C-20/10 Scarlet Extended [2011] Rec. I-11959, paragr. 88-100.  
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În cazul unui răspuns pozitiv, limitarea dreptului fundamental trebuie să fie justificată de importanța 
satisfacerii interesului concurent. (proporționalitate în sens restrâns) 

În cazul în care oricare dintre componentele testului de proporționalitate de mai sus nu este îndeplinită, 
dispoziția internă nu este compatibilă cu dreptul UE: a se vedea secţiunea D, infra. 473 

Pentru a determina proporționalitatea dispoziției interne, este utilă analiza interpretării aceluiași drept 
fundamental al UE în deciziile anterioare ale CJUE (cooperare pe verticală), sau ale altor instanțe naționale 
în cazurile care implică probleme de drept similare (raționament comparativ). 

În cazul în care judecătorul național nu poate găsi un răspuns la dubiile acestuia făcând apel la 
jurisprudența altor instanțe, acesta poate sesiza CJUE cu o trimitere preliminară (instanțele naționale ale 
căror decizii nu sunt supuse vreunei căi de atac au această obligaţie), întrebând dacă dispozițiile relevante ale 
Cartei admit o limitare precum cea în cauză (întrebare preliminară). Deşi decizia finală privind 
proporționalitatea măsurii interne este întotdeauna lăsată la aprecierea judecătorului național, jurisprudența 
arată că gradul de control exercitat de către CJUE variază. În unele cazuri, CJUE oferă indicații foarte 
precise și, în fapt, arată dacă prevederea internă a fost proporțională sau nu. Dimpotrivă, cu alte ocazii, 
Curtea lasă o marjă semnificativă de apreciere instanței naționale în testul de proporționalitate (deferenţă).474 

C) Judecătorul național nu are îndoieli în ceea ce privește sensul dispoziției(-ilor) aplicabile ale 
dreptului UE, dar dispoziția internă este susceptibilă de interpretări diferite. Când este posibil, 
judecătorul național trebuie să adopte interpretarea care pune dispoziția internă în concordanţă cu dreptul 
UE, inclusiv în lumina jurisprudenței CJUE (interpretare conformă). În cazul în care interpretarea 
conformă nu este viabilă, există un conflict: a se vedea Întrebarea 2, infra. 

D) În cazul în care măsura națională nu este în mod clar compatibilă cu dreptul UE: a se vedea 
Întrebarea 2, infra. 

Întrebarea 2: Este posibilă înlăturarea de la aplicare a dispoziţiei naţionale în conflict cu 
dispoziţiile UE? 

În cazul în care nu poate rezolva conflictul pe cale de interpretare, judecătorul naţional trebuie să 
stabilească dacă este posibilă înlăturarea de la aplicare a dispoziţiei naţionale în conflict cu dreptul UE. 
Înlăturarea de la aplicare este posibilă doar dacă dispoziţia relevantă a dreptului UE are efect direct. În 
consecinţă, primul pas este de a stabili dacă norma dreptului UE îndeplineşte criteriile necesare efectului 
direct în cadrul litigiilor naţionale, după cum au fost stabilite de către CJUE. 

 

Focus 3 – Efectul direct al dreptului UE, în general și al prevederilor Cartei, în special 
 
Prevederile dreptului UE clare, precise și care nu fac obiectul unor condiții de implementare pot fi 

invocate de către persoanele fizice și juridice în fața instanțelor naționale, pentru a obține înlăturarea de la 
aplicare a dispozițiilor naționale aflate în conflict. Vorbim, după caz, de efectul direct vertical și orizontal 
după cum efectul direct al unei dispoziții de drept al UE este invocat în cadrul unui proces iniţiat de o 
persoană fizică sau juridică în contradictoriu cu un stat membru (rectius, una din entitățile sale) sau în 
litigiile dintre particulari. Rețineți că CJUE a aprobat o noțiune largă pentru „stat”, în domeniul efectului 
direct vertical: după cum s-a pronunţat în cauza C-282/10 Dominguez, paragr. 39: „printre entitățile față de 
care se pot invoca dispozițiile unei directive de natură a avea efecte directe figurează un organism care, 
indiferent de forma sa juridică, a fost însărcinat în temeiul unui act al autorității publice să îndeplinească, sub 
controlul acesteia din urmă, un serviciu de interes public și care dispune, în acest scop, de puteri exorbitante 
în raport cu normele aplicabile în relațiile dintre particulari”. 

În privinţa efectului orizontal, există unele limitări. În special, prevederile directivelor UE (și deciziile 
UE) nu pot fi invocate în contextul litigiilor dintre persoanele de drept privat, în scopul anulării legislației 
naționale în conflict (ex. Dominguez, cit., paragr. 37). Dimpotrivă, tehnica interpretării conforme poate fi 

                                                   
473 Pentru o decizie recentă a CJUE care pune în aplicare art. 52, paragr. 1, din Cartă a se vedea Hotărârea în cauzele conexate C-
293/12 şi C-594/12, Digital Rights [2014], nepublicată. 
474 A se vedea Hotărârea din 14 octombrie 2004, Omega Spielhallen, C-36/02, Rec., p. I-9609 şi Hotărârea din 30 aprilie 2014, 
Pfleger, C‑390/12. 
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invocată, de asemenea, în scopul asigurării, în cadrul unui litigiu între persoane private, conformităţii 
legislației naționale cu prevederile unei directive. Însă trebuie avut în vedere că: „obligația instanței naționale 
de a se referi la conținutul unei directive atunci când interpretează și aplică normele relevante de drept intern 
este limitată la principiile generale de drept și nu poate servi drept bază pentru interpretarea dreptului 
național contra legem” (ex. Hotărârea din 15 aprilie 2008, Impact, C-268/06, Rec. I-2483). 

Când interpretarea conformă nu poate fi invocată într-un litigiu între particulari, pentru rezolvarea unui 
conflict între o directivă și legislația națională, singura cale de atac la dispoziția particularilor potrivit 
dreptului UE este acțiunea în antrenarea răspunderii statului, în conformitate cu jurisprudența Francovich (C-
479/93, Francovich, Rec., p. I-3843). Anumite cerințe trebuie să fie îndeplinite, şi anume: scopul dispoziţiei 
dreptului UE, care nu a fost pusă în aplicare în conformitate cu dreptul intern trebuie să fie acela de a conferi 
un drept persoanei în cauză, conținutul dreptului trebuie să fie clar și trebuie să existe o legătură de 
cauzalitate între încălcarea dreptului de către stat și paguba suferită. Încălcarea trebuie să fie, de asemenea, 
suficient de gravă, dar această cerință este întotdeauna îndeplinită în cazul în care directiva nu a fost 
implementată (transpusă) sau a fost incorect implementată în dreptul naţional. 

În cazul Cartei, art. 52, alin. 5, din Cartă exclude în mod expres efectul direct al prevederilor Cartei care 
consacră „principii”. Cu toate acestea, nici Carta şi nici explicațiile acesteia nu oferă o listă exhaustivă a 
dispozițiilor Cartei care stabilesc „principii”. Doar în scopuri ilustrative, explicația Articolului 52, alin. 5, din 
Cartă, menţionează Articolele 25, 26, și 37 ale Cartei ca exemple de „principii”. De asemenea, aceeiaşi 
explicaţie adaugă că: „în unele cazuri, un articol din Cartă poate conține atât elemente de drept cât și de 
principiu, ex. 23, 33 și 34”. Prin urmare, ar putea fi utilă sesizarea CJUE (printr-o întrebare preliminară), 
pentru clarificarea naturii prevederii Cartei relevante în cauză. Este, de asemenea, relevantă menţionarea 
faptului că clasificarea unui drept fundamental garantat de Carta drept „principiu”, nu afectează dispozițiile 
în cauză de relevanţă juridică. În acest sens, art. 52(5) din Cartă prevede că:  

"Dispozițiile prezentei carte care conțin principii [...] [pot fi invocate în fața unei instanțe judecătoreşti] 
numai în scopul interpretării și controlului legalității unor astfel de acte.” 

Astfel, „principiile” Cartei pot (rectius, trebuie) constitui parametri de interpretare și de validitate a 
actelor Uniunii sau actelor legislative naţionale care pun în aplicare acte ale UE, care la rândul lor pun în 
aplicare aceste „principii” (spre exemplu, o directivă - sau o prevedere din cadrul acesteia – în domeniul de 
aplicare a principiului). În mod similar, actele naționale care intră în sfera de aplicare a Cartei și pun în 
aplicare „principiile” trebuie să fie compatibile cu acestea din urmă. 

A se reține că, în hotărârea recentă din 15 ianuarie 2014, în cauza C-176/12, Association de médiation 
sociale, CJUE a confirmat că cel puțin unele prevederi ale Cartei pot avea efect direct, inclusiv în litigiile 
dintre particulari (dacă cazul intră în sfera de aplicare a dreptului UE).475 Pentru a avea efect direct, dispoziția 
din Carta trebuie să fie „suficientă per se pentru a conferi particularilor un drept individual pe care îl pot 
invoca ca atare" (paragr. 47). CJUE a afirmat, de asemenea, că interdicția discriminării pe temei de vârstă în 
temeiul art. 21(1) din Cartă, satisface acest test, în timp ce art. 27, privind dreptul lucrătorilor la informare și 
consultare în cadrul întreprinderii, nu. Dacă o altă dispoziție a Cartei este invocată în cauza pendinte, ar 
putea fi utilă sesizarea printr-o trimitere preliminară a CJUE pentru a preciza dacă dispoziţia Cartei are sau 
nu efect direct. 

 

A) În cazul în care prevederea relevantă a dreptului UE are efect direct, judecătorul național trebuie 
să o aplice cu prioritate și să exclude de la aplicare norma internă de conflict (înlăturarea de la aplicare).476 

                                                   
475 A se vedea caseta Focus 1 mai sus „Când trebuie judecătorul naţional să verifice compatibilitatea normei naţionale cu drepturile 
fundamentale ale UE?”. 
476 În ceea ce priveşte temeiul legal al înlăturării de la aplicare cerut de către norma UE, a se vedea: Art. 4(3) TEU, Hotărârea 
Simmenthal, C-106/77, paragr. 24: “[o] instanță națională care este chemată să aplice dispozițiile de drept comunitar are obligația de 
a asigura efectul deplin al acestor dispoziții, refuzând din proprie inițiativă, dacă este necesar, să aplice orice dispoziție a legislației 
naționale contrară normei comunitare, chiar dacă adoptată ulterior, și nu este necesar ca instanța să solicite sau să aștepte înainte de 
ânlăturarea de la aplicare anularea acestei prevederi pe cale constituționala.”; iar în ceea ce privește rangul normelor interne care pot 
fi înlăturate de la aplicare, conform jurisprudenţei bine stabilite începând cu International Handelsgesellschaft, C-11/70, paragr. 3, 
CJUE a stabilit că: “Legea care decurge din Tratat, un izvor legal independent, nu poate, din cauza naturii sale, să fie înlocuit prin 
norme de drept intern, indiferent de natura acestora, fără a-și pierde caracterul de drept comunitar și fără ca temeiul juridic al 
Comunității în sine să fie pus sub semnul întrebarii. Pe cale de consecință, validitatea unui act comunitar și efectele acestuia în statele 
membre nu pot fi afectatate de acuzațiile că [această măsură] ar fi contrară drepturilor fundamentale, astfel cum acestea au fost 
formulate de Constituția unui stat membru sau principiile de natură constituțională.” 
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Înlăturarea de la aplicare a dispozițiilor naționale în conflict cu dreptul UE se impune potrivit art. 148 (2) 
și (4) din Constituția României (norma de aderare), potrivit căruia dispozițiile obligatorii ale legislației UE 
au prioritate față de dispozitiile contrare din legile interne, iar Statul Român, inclusiv autoritatea 
judecătorească, se obligă să garanteze aducerea la îndeplinire a normei constituționale. Aplicarea cu 
prioritate a dispozițiilor Cartei, se impune în temeiul art. 148 din Constituție și nu a art. 20(2) care garantează 
aplicarea prioritară a dispozițiilor tratetelor internaționale privitoare la drepturile omului (inclusiv CEDO). În 
acest sens s-a pronunțat Curtea Constituțională în Decizia nr. 12/2013.477  

B) În cazul în care nu este clar dacă prevederea relevantă a dreptului UE are efect direct, ar putea 
fi utilă adresarea problemei către CJUE prin intermediul unei întrebări preliminare. 

C) În cazul în care prevederea relevantă a dreptului UE nu are efect direct atunci nu se poate 
dispune înlăturarea de la aplicare a normei naţionale. Trebuie avut în vedere faptul ca în această situaţie nu 
se poate cere nici intervenţia Curţii Constituţionale care să înlăture de la aplicare norma internă neconformă 
întrucât în baza jurisprudenţei clare a Curţii: norma [unională] trebuie să fie suficient de clară, precisă şi 
neechivocă prin ea însăşi sau înţelesul acesteia să fi fost stabilit în mod clar, precis şi neechivoc de Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene478 pentru a putea constitui temeiul unui control de constituţionalitate. Se poate 
observa că această prima condiţie stabilită de către Curtea Constituţională pentru a admite o excepţie de 
neconstituţionalitate se suprapune cu condiţiile stabilite de către CJUE pentru stabilirea efectului direct al 
unei norme UE, care, în situaţia de faţă, nu sunt îndeplinite.  

Pe de altă parte, potrivit dreptului UE, singurul remediu disponibil, in abstracto, este o acțiune în 
răspundere a statului, în conformitate cu jurisprudența Francovich dacă condiţiile relevante sunt îndeplinite: 
prevederea dreptului UE conferă un drept, conţinutul dreptului poate fi dedus din norma violată, există o 
legătură de cauzalitate între eşecul statului şi prejudiciul suferit.479 

Cu toate acestea, în cazul în care cauza este, de asemenea, în domeniul de aplicare al CEDO, ar putea fi 
necesară luarea în considerare a efectului CEDO în ordinea juridică internă. În cazul în care ordinea juridică 
internă admite înlăturarea de la aplicare a dispozițiilor naționale în conflict cu CEDO, atunci norma națională 
poate fi lăsată neaplicată (a se vedea mai jos, Întrebarea 2, Scenariul 2). 

Rețineți că regula UE ar putea fi în contrast cu prevederile Constituției interne. Din punctul de vedere al 
UE, acestă circumstanţă nu are niciun impact asupra aplicarării cu prioritate a dreptului UE şi, pe cale de 
consecinţă, asupra obligaţiei judecătorului naţional, care trebuie să delibereze fără a distinge dacă norma 
conflictuală este de rang constituţional sau nu. În acest sens, potrivit jurisprudenței bine stabilite a CJUE, s-a 
statuat că: "în virtutea principiului supremației dreptului UE, [...] normele de drept intern, chiar de ordin 
constituțional, nu pot submina eficiența dreptului UE pe teritoriul acelui stat".480 

                                                   
477 Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 28.02.2013. În această decizie, Curtea Constituţională s-a pronunţat și asupra condițiilor în 
care Carta poate constitui temei legal al controlului de constituționalitate şi anume: doar în măsura în care dispozițiile acesteia 
„asigură, garantează şi dezvoltă prevederile constituţionale în materia drepturilor fundamentale cu alte cuvinte, în măsura în care 
nivelul lor de protecţie este cel puţin la nivelul normelor constituţionale în domeniul drepturilor omului.” 
478 Regula generală stabilită de către Curtea Constituţională în ceea ce priveşte constatarea neconcordanţelor între norma internă şi 
norma UE este acea conform căreia: „constatarea unor eventuale neconcordanţe între legea internă şi reglementarea europeană în 
această materie, şi aplicarea, în consecinţă, a principiului priorităţii normelor de drept european mai favorabile, reprezintă, prin 
prisma dispoziţiilor art. 148 alin. (2) şi (4), coroborate cu art. 126 alin. (1) din Constituţie, atributul exclusiv al autorităţii 
judecătoreşti. Instanţa judecătorească este singura competentă ca, în exercitarea rolului său de înfăptuire a justiţiei, să interpreteze 
ansamblul prevederilor legislative interne şi europene incidente speţei deduse soluţionării şi să le aplice în urma evaluării elementelor 
de fapt specifice cauzei. Totodată, în temeiul art. 148 alin. (4) din Legea fundamentală, legiuitorul este singurul îndrituit să intervină 
pe plan legislativ dacă sunt constatate neconcordanţe între legea internă şi actul normativ de drept european cu caracter obligatoriu” 
(Decizia nr 125/2013). De la această regulă Curtea Constituţională a stabilit o excepție: „folosirea unei norme de drept european în 
cadrul controlului de constituţionalitate ca normă interpusă celei de referinţă implică, în temeiul art.148 alin. (2) şi (4) din Constituţia 
României, o condiţionalitate cumulativă: pe de o parte, această normă să fie suficient de clară, precisă şi neechivocă prin ea însăşi sau 
înţelesul acesteia să fi fost stabilit în mod clar, precis şi neechivoc de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi, pe de altă parte, norma 
trebuie să se circumscrie unui anumit nivel de relevanţă constituţională, astfel încât conţinutul său normativ să susţină posibila 
încălcare de către legea naţională a Constituţiei — unica normă directă de referinţă în cadrul controlului de constituţionalitate.” (a se 
vedea Decizia nr. 354 din 24 septembrie 2013). 
479 A se vedera caseta Focus 1 privind efectul direct, supra. Cauza C-479/93 Francovich [1995] ECR I-3843. 
480 Melloni, cit., paragr. 59. În plus, conform Hotărârii Križan, C-416/10, paragr. 71:„Norma națională care obligă [instanțele 
ordinare] să urmeze poziția juridică a [Curții Constituționale a Republicii Slovace] nu poate, așadar, să împiedice instanța de 
trimitere să sesizeze Curtea cu o cerere de decizie preliminară în orice moment al procedurii pe care îl consideră adecvat și să se 
îndepărteze, dacă este cazul, de aprecierile exprimate de Ústavný súd Slovenskej Republiky care s-ar dovedi contrare dreptului 
Uniunii.” 
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În privinţa acestei ultime ipoteze, (norma UE în conflict cu prevederile Constituției), apare oportună o 
precizare în lumina celor statuate de CJUE în hotărârile Fransson și Melloni, referitoare la interpretarea art. 
53 din Cartă (menționate la punctele i) și ii) caseta Focus 2). Din analiza coraborată a cauzelor, rezultă că în 
cazul în care situaţia de fapt intră în sfera de aplicare a Cartei, acest lucru nu implică în mod automat 
inaplicabilitatea nivelului național de protecție a drepturilor fundamentale, care ar trebui abandonat în 
favoarea Cartei. De fapt, acest lucru se impune doar în cazul în care situația este "complet determinată de 
dreptul UE" (ipoteza Melloni, Radu), dar, nu şi atunci când, dimpotrivă, situaţia "nu este complet 
determinată de dreptul UE" (ipoteza Fransson) sau atunci când principiul eficienţei dreptului european nu 
este periclitat (Jeremy F). Aşadar, dacă cauza se încadrează în primul caz, nu este loc pentru aplicarea 
standardelor naționale diferite și, pe cale de consecinţă, standardul național în conflict cu dreptul UE trebuie 
să fie înlăturat (din punctul de vedere al dreptului UE, nu prezintă relevanţă faptul că norma națională 
exprimă un nivel de protecție distinct al dreptului fundamental în cauză garantat de către Constituție). În 
schimb, în cel de-al doilea si al treilea caz, poate fi aplicat standardul național de protecție, în măsura în care 
acesta nu aduce atingere priorităţii, unităţii și caracterului efectiv al dreptului UE (paragr. 60 Melloni). În 
cazul în care această ultimă condiție nu este îndeplinită, instanța națională nu ar trebui să înlocuiască 
standardul de protecţie UE cu cel național. Cu toate acestea, motivul pentru care nu se impune înlăturarea de 
la aplicare, nu este natura constituțională a normei naţionale care stabileşte nivelul de protecţie al dreptului 
fundamental; ci, pentru că, mai degrabă, nu există un conflict real între dreptul UE și legislația națională 
întrucât nivelul naţional de protecţie superior celui european poate fi satisfăcut fără a se aduce atingere 
dreptului unional (a se vedea Jeremy F). 

Scenariul II – Situaţii care nu intră în sfera de aplicare a dreptului UE, dar care implică un drept 
fundamental garantat de CEDO 

Cauza pendinte pe rolul instanței naționale nu intră în sfera de aplicare a dreptului Uniunii și implică un 
drept fundamental garantat de CEDO sau un Protocol adiţional la CEDO obligatoriu pentru statul membru al 
judecătorului a quo.481 

Întrebarea 1: Este măsura internă compatibilă cu dispozițiile relevante din CEDO (sau a unui 
Protocol adiţional)? 

Pentru a răspunde la această întrebare, judecătorul național trebuie să stabilească sensul prevederii 
CEDO (sau a Protocolului adiţional), relevante în cauză. În acest scop, trebuie să ia în considerare, de 
asemenea, jurisprudența CEDO. 

A) În cazul în care măsura internă este în conformitate cu CEDO, aceasta poate fi 
aplicată/confirmată. 

Rețineți că o măsură internă care presupune o limitare a unui drept fundamental acordat de CEDO este 
compatibilă cu acesta din urmă, dacă sunt îndeplinite două condiții: dreptul fundamental în cauză este 
susceptibil de limitări, iar testul stabilit de către CEDO pentru a verifica limitele de admisibilitate este 
îndeplinit. Acest test presupune că ingerinţa: 

• este prevăzută de lege; 

• urmărește un scop legitim (rețineți că, spre deosebire de Cartă, prevederile CEDO care consacră drepturi 
fundamentale susceptibile de restricții stabilesc ele însele scopul care poate fi considerat ca fiind legitim; 
prin urmare, aceste obiective stabilesc o listă exhaustivă); 

• este necesară într-o societate democratică, spre exemplu, există o necesitate socială imperioasă care 
impune ingerinţa; 

• este proporțională; în special, proporționalitatea impune că: 1) măsura de drept intern este necesară 
pentru a atinge scopul declarat; 2) nu există măsuri mai puțin invazive; 3) esența dreptului fundamental 
afectat este protejată.  

Pentru a evalua proporționalitatea măsurii naționale, ar putea fi util să se consulte jurisprudența CEDO în 
cazuri similare (cooperare pe linie verticală). Aceasta pentru că, în cadrul sistemului CEDO, 
responsabilitatea principală pentru aplicarea Convenției este atribuită autorităților publice naționale, inclusiv 

                                                   
481 Statutul ratificării protocoalelor adiţionale CEDO poate fi monitorizat la: 
 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA=3&CM=7&CL=ENG 
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instanțelor naționale. Mai mult, CEDO lasă uneori Înaltelor Părți Contractante o anumită marjă de apreciere 
în ceea ce privește identificarea justului echilibru între un drept fundamental și un obiectiv de interes 
public/un drept fundamental concurent. În aceste cazuri, autoritățile publice naționale trebuie să identifice 
soluția cea mai potrivită pentru a satisface dreptul fundamental a cărui protecție este prioritară, în acelaşi 
timp, fără a restricționa în mod nejustificat interesul/ dreptul fundamental concurent. Întinderea, dacă nu 
însăși existența, marjei de apreciere variază în funcție de existenţa unui consens în dreptul și practica 
Înaltelor Părți Contractante privind gradul de protecție de care se bucură un drept fundamental din Convenție 
în considerarea aspectelor specifice („Consensul european"). Un corolar al doctrinei marjei de apreciere este 
că aplicarea CEDO nu cunoaşte în mod neapărat o consacrare uniformă în toate Înaltele Părți Contractante. 
Acest fapt marchează diferenţa cu dreptul și Carta UE în ansamblu, a căror aplicare este mai puțin 
preocupată de particularitățile locale, în lumina principiului supremației dreptului UE. În același timp, 
trebuie subliniat faptul că marja de apreciere este un mecanism de deferenţă a sistemelor juridice și/sau 
practicilor naționale faţă de CEDO, dar aceasta nu garantează imunitatea faţă de Convenție. Recunoașterea 
unei marje de apreciere a statelor membre nu exclude controlul exercitat de către CEDO.482 

B) În cazul în care sensul prevederii interne rămâne susceptibil de interpretări diferite, judecătorul 
național trebuie să opteze pentru interpretarea, care asigură respectarea CEDO (dacă este disponibilă), de 
asemenea, în lumina jurisprudenței CEDO (interpretare conformă). Temeiul juridic al obligației de 
intepretare conformă îl reprezintă art.20(2) Constituţia României precum și deciziile Curţii Constituţionale 
stabilind o astfel de obligaţie în sarcina judecatorului de la instanţele ordinare.483 

C) În cazul în care dispoziția internă nu este compatibilă cu CEDO, și nu este posibilă interpretarea 
conformă, există un conflict și judecătorul național trebuie să procedeze potrivit Întrebării 2. 

Întrebarea 2: Este posibilă înlăturarea de la aplicare a normei naționale în conflict cu CEDO? 

Rețineți că răspunsul la această întrebare variază de la un stat la altul, fiind strâns legat de rangul oficial 
și efectele atribuite CEDO în sistemul național de drept.484 Cu alte cuvinte, este de competența exclusivă a 
Înaltelor Părţi Contractante de a stabili dacă, în cazul unui conflict între dispoziția națională și prevederile 
CEDO, judecătorul național poate dispune înlăturarea de la aplicare a normei interne (procedând astfel 
potrivit situaţiei unui conflict între prevederile naționale și norma UE cu efect direct) sau dacă se impune 
ridicarea unei excepții de constituționalitate. 

În cazul în care ordinea juridică internă permite înlăturarea de la aplicare a unei prevederi 
interne în conflict cu CEDO, dispoziția internă trebuie să fie exclusă de la aplicare (înlăturarea de la 
aplicare).  

În ordinea juridică a României, atât CEDO cât şi jurisprudenţa Curţii au un rol privilegiat făcând parte 
din „blocul de constituționalitate” în virtutea art. 11 coroborat cu art. 20 din Constituţia României. Potrivit 
dispozițiilor constituționale, în cazul unui conflict între dispozițiile legii interne și dispozițiile CEDO acestea 
din urmă au prioritate, cu excepția cazului în care dispozițiile legii naționale oferă un nivel de protecție mai 
ridicat.485  

De asemenea, potrivit jurisprudenței bine stabilite a Curții Constituționale, Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului are aplicabilitate directă în ordinea juridică națională. În acest sens Curtea 
Constituțională statuând că:  

                                                   
482 Această chestiune a fost clarificată de mai multe ori de către CEDO. Spre exemplu, în Cauza Attila Vajnai v. Ungariei, decizia din 
8 iulie 2008, cerere nr. 33629 / 06, Curtea a considerat următoarele: „Testul de necesitate într-o societate democratică cere Curții să 
determine dacă ingerința în cauză a corespuns unei nevoi sociale. Înaltele Părți Contractante se bucură de o anumită marjă de 
apreciere în evaluarea existenței unei astfel de necesități, dar aceasta merge mână în mână cu o supraveghere europeană, atât legea, 
cât și deciziile de aplicare, chiar și cele pronunţate de către o instanță independentă. Prin urmare, Curtea este împuternicită să ia 
decizia finală cu privire la conformitatea unei restricții cu libertatea de exprimare protejată prin art. 10 al Convenției. [... ] În special, 
Curtea trebuie să determine dacă motivele invocate de autoritățile naționale pentru a justifica ingerința au fost „relevante și 
suficiente” şi dacă măsura luată a fost „proporțională cu scopurile legitime urmărite”. În acest sens, Curtea trebuie să se convingă că 
autoritățile naționale, bazându-se pe o evaluare acceptabilă a faptelor relevante, au aplicat standarde care au fost în conformitate cu 
principiile enunțate în art. 10”. 
483 A se vedea Decizia nr.146/2000 şi nota de subsol nr. 18. 
484 A se vedea nota de subsol nr. 18. 
485 Spre deosebire de CEDO, în cazul special al Cartei, aceasta este aplicabilă ca normă interpusă în cadrul controlului de 
constituţionalitate în temeiul art 148 şi nu al art. 20 din Constituție, cu toate consecinţele ce decurg din această calificare. A se vedea 
în acest sens Decizia nr. 871/2010 a Curţii Constituţionale. 
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„[...] ratificarea de către România a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
135 din 31 mai 1994, a făcut ca această convenţie să facă parte din dreptul intern, situaţie în care raportarea 
la oricare dintre textele sale este impusă aceluiaşi regim cu cel aplicabil raportărilor la dispoziţiile din Legea 
fundamentală.”486  

În consecință, orice persoană care pretinde o violare a unui drept fundamental după cum este garantat de 
către CEDO poate invoca în mod direct prevederile CEDO în fața instanței de judecată şi își poate întemeia 
în mod direct pretențiile în baza CEDO după cum este interpretată în jurisprudența Curții. 

Consecinţele aplicabilității directe a dispoziţiilor CEDO în dreptul intern sunt, în principiu, următoarele: 

• judecătorul național este obligat să interpreteze prevederea națională pe cât posibil în lumina 
prevederilor şi jurisprudenţei CEDO (interpretare conformă). 

• judecătorul național îşi poate întemeia hotărârea în mod direct în baza dispoziţiilor CEDO pentru a da 
efect drepturilor garantate de prevederile şi jurisprudenţa CEDO. 

• în principiu, judecătorul naţional confruntat cu o dispoziţie internă care contravine în mod vădit CEDO 
şi jurisprudenţei bine stabilite a CEDO este împuternicit să înlăture de la aplicare norma internă şi să 
aplice cu prioritate norma CEDO. 

Cu toate acestea, nu există un punct de vedere unitar în practica judiciară cu privire la înlăturarea de la 
aplicare a dispoziţiilor naţionale în conflict cu CEDO de către instanțele ordinare.  

În Decizia recentă a Curţii Vlad şi alţii v. României (Hotărârea din 23 noiembrie 2013, cererile 
40756/06, 41508/07 and 50806/07, paragr. 116-119, definitivă în 26.02.2014), Curtea a salutat practica 
judiciară recentă a instanţelor judiciare române de a-şi întemeia hotărârile direct în baza Convenţiei, însă a 
apreciat că, deşi dispoziţiile CEDO se bucură de aplicabilitate directă în dreptul intern, această circumstanţă 
nu constituie întotdeauna un remediu efectiv, apt de a repara prejudiciul suferit ca urmare a violarării 
dreptului la un proces echitabil, soluţionat în termen rezonabil, în sensul Convenţiei, dat fiind caracterul 
neunitar al acestei practici judiciare. 

Pe cale alternativă, dacă în urma interpretării conforme, judecătorul național constată că un conflict vădit 
între norma națională şi prevederile CEDO persistă, acesta poate, de asemenea, sesiza Curtea Constituțională 
cu o expepție de neconstituționalitate. Ridicarea unei excepţii de neconstituţionalitate ar putea urmări 
evitarea jurisprudenței divergente, și, în subsidiar, asigurarea principiului previzibilității legii şi certitudinii 
legale. Curtea Constituţională va trata problema încălcării CEDO, indirect, având Convenția ca reper pentru 
interpretarea dispoziției constituționale în cauză (interpretare conformă). În măsura în care există un 
conflict între norma internă (incusiv norma constituţională) şi CEDO Curtea Constituţională va acorda 
prioritate acelei din urmă tratînd problema încălcării CEDO în mod direct (având CEDO ca standard de 
revizuire), cu excepţia cazului în care norma internă prevede un standard de protecţie mai favorabil.  

Rezultă că, în cazul unui conflict între nivelul intern de protecție a dreptului fundamental („standard”) și 
standardul CEDO, care nu poate fi soluţionat prin interpretare, practica judiciară bine stabilită sugerează că 
instanța nu ar putea proceda automat la înlăturarea standardul național (așa cum trebuie, totuși, să procedeze 
în cazul unui conflict între legislația națională și standardele UE susceptibile de efect direct), ci va sugera o 
problemă de constituționalitate. 

În acest context, se impune o precizare în perspectiva aderării UE la CEDO. Carta drepturilor 
fundamentale UE are aceeași forţă juridică cu tratatele, portivit art.6(1) TUE. Totodată, al doilea paragraf 
prevede că: “Uniunea aderă la [CEDO]”. Dispoziţia conferă, în primul rând, competența UE de a adera la 
CEDO, pe care aceasta nu o avea anterior (a se vedea Avizul 2/94 CJUE). Mai mult, aceasta impune o 
obligație explicită a Uniunii de a adera la CEDO (sau mai degrabă, de a face tot posibilul pentru a permite 
aderarea UE la CEDO). În cele din urmă, al treilea paragraf afirmă că: “Drepturile fundamentale, astfel cum 
sunt garantate prin [CEDO] și astfel cum rezultă din tradițiile constituționale comune statelor membre, 
constituie principii generale ale dreptului Uniunii.” 

                                                   
486 Decizia nr. 146/2000 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 15.11.2000. 
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La rândul său, CJUE s-a pronunțat în privința raportului dintre obligațiile rezultate din art 6 TUE și 
impactul acestora asupra relației dintre CEDO şi sistemele de drept ale statelor membre, în cauza C-571/10 
Kamberaj, statuând că: 

62 […] art. 6 (3) TUE nu reglementează raportul dintre CEDO și ordinile juridice ale statelor membre și 
nu stabilește nici consecințele care trebuie deduse de instanța națională în cazul unui conflict între drepturile 
garantate de această convenție și o normă de drept național. 

63 Prin urmare, trebuie să se răspundă la a doua întrebare că referirea la CEDO cuprinsă în art. 6 (3) 
TUE nu obligă instanța națională ca, în cazul unui conflict între o normă de drept național și CEDO, să 
aplice direct dispozițiile convenției respective, înlăturând aplicarea normei de drept național incompatibile cu 
aceasta. 

În mod similar, privind relevanța CEDO pentru interpretarea dispozițiilor Cartei, în hotărârea 26 
februarie 2013, cauza C-617/10 Fransson, CJUE a afirmat că: 

44 În ceea ce privește, mai întâi, consecințele care trebuie deduse de instanța națională dintr-un conflict 
între dreptul național și CEDO, trebuie amintit că deși, așa cum confirmă art. 6 (3) TUE, drepturile 
fundamentale, astfel cum sunt acestea garantate de CEDO, constituie principii generale ale dreptului Uniunii 
și deși art. 52 (3) din Cartă impune să se dea drepturilor conținute în aceasta, corespunzătoare drepturilor 
garantate de CEDO, același înțeles și aceeași întindere precum cele pe care le conferă convenția amintită, 
aceasta din urmă nu constituie, atât timp cât Uniunea nu a aderat la ea, un instrument juridic integrat formal 
în ordinea juridică a Uniunii. În consecință, dreptul Uniunii nu reglementează raporturile dintre CEDO și 
ordinile juridice ale statelor membre și nu stabilește nici consecințele care trebuie deduse de instanța 
națională în cazul unui conflict între drepturile garantate de această convenție și o normă de drept național (a 
se vedea în acest sens hotărârea din 24 aprilie 2012, Kamberaj, C-571/10, punctul 62). 

De asemenea, ar putea fi prezumat faptul că, efectele aderării UE la CEDO vor fi limitate la cazurile care 
intră sub incidența domeniului de aplicare a dreptului UE. În fapt, art. 6, alin. 2 TUE precizează în mod 
explicit că aderarea nu va afecta repartizarea competențelor între Uniune și statele membre, astfel cum sunt 
definite în tratate (în special, extinderea competențelor Uniunii în raport cu statele membre). 

3. Principalele tehnici de interacțiune judiciară: prezentare de ansamblu și exemple 
practice din jurisprudența instanțelor române 

a) Tehnici de interacțiune diponibile atât în cazul unui conflict între norma națională și 
prevederile CEDO, cât și între dispozițiile naționale și dreptul UE 

Interpretare conformă: Este o tehnică de interpretare comună instanțelor naționale, potrivit căreia 
acestea trebuie să interpreteze dreptul național în conformitate cu Constituția și ordinea publică, alegând, în 
cazul mai multor interpretări posibile, acea interpretare care nu este în conflict cu prevederile constituționale. 
În același timp, instanțele naționale sunt obligate să aplice prevederile naționale într-o manieră consistentă cu 
prevederile dreptului UE și CEDO, relevante în cauză. Prin utilizarea tehnicii interpretării conforme, un 
judecător naţional trebuie să aleagă dintre diferitele interpretări posibile ale normei interne pe cea care nu 
este în conflict cu dispozițiile UE sau cu CEDO având în vedere înțelesul și interpretarea dată acestor 
dispoziții de către CJUE și/sau CEDO. În situaţia în care atât legislaţia naţională, cât şi cea UE sunt relevante 
în cauză (în special în cazul dispozițiilor naţionale care transpun dreptul UE) interpretarea conformă 
reprezintă un instrument esențial pentru determinarea înţelesului autonom al noțiunilor de drept UE şi, pe 
cale de consecință, pentru găsirea unui numitor comun între dreptul UE şi cea naţională. 

Exemplul 1. Interpretarea conformă a normei naționale cu norma CEDO, după cum este 
interpretată prin jurisprudența CEDO 

 
Sindicatul liber, Curtea de Apel Târgu Mureş, Decizia nr. 1322/R din 3 iunie 2009 
 
În cauză, s-a pus problema discriminării pe criteriu de sex, având ca bază diferenţa vârstei de pensionare 

între bărbaţi şi femei prevăzută de legislaţia naţională.  
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Speţa ilustrează un caz de interpretare conformă pe două niveluri: intern şi extern. La nivel intern, 
instanţa de drept comun utilizează tehnica interpretării conforme a legislaţiei cu jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale. La nivel extern, soluţiile Curţii Constituţionale trimit la jurisprudenţa CEDO şi procedează 
la o interpretare conformă a prevederilor legislaţiei naţionale cu aceasta din urmă.  

În fapt, reclamanta a sesizat instanţa cu o cerere prin care a cerut instanţei să anuleze decizia de 
respingere a cererii privind continuarea duratei contractului de muncă după împlinirea vârstei de pensionare 
(care diferă pentru femei şi bărbaţi). Reclamanta a susţinut că o astfel de practică este nelegală pentru că 
aceasta contravine principiului egalităţii în drepturi şi constituie discrimnare pe criteriu de sex.  

În soluţionarea speţei, instanţa naţională a adoptat tehnica interpretării conforme cu precedentele Curţii 
Constituţionale, care, la rîndul lor, interpretează dispoziţiile consituţionale în lumina jurisprudenţei CEDO. 

În acest sens, prin deciziile 191/2008 şi 1007/2008, Curtea Constituţíonală a constatat, în primul rând, că 
CEDO a avut o atitudine flexibilă în această problemă. Ulterior, făcând referire la Cauzele Walker (nr. 
34979/97, ECHR 2000-I) şi Stec (nr. 65731/01 şi 65900/01), Curtea Constituţională a constatat că CEDO: 
„punând în balanţă art. 14 din Convenţie, referitor la interzicerea discriminării, cu prevederile art. 1(2) din 
primul Protocol adiţional la Convenţie, în care se consacră dreptul larg de care legislativul trebuie să se 
bucure în reglementarea politicilor sociale şi economice, a statuat că existenţa unei diferenţe între vârstele de 
pensionare pentru bărbaţi şi femei, [...] nu era contrară dispoziţiilor art. 14 din Convenţie. [...] De asemenea, 
[CEDO] a arătat şi că schimbările, în sensul egalizării vârstelor de pensionare, trebuie să fie prin însăşi 
natura lor graduale şi că este dificil dacă nu chiar imposibil să se stabilească precis un moment anume când 
nedreptatea cauzată bărbaţilor prin instituirea unor vârste diferite de pensionare va începe să depăşească 
necesitatea de a corecta dezavantajele situaţiei femeilor.” Pe cale de consecinţă, Curtea Constituţională a 
concluzionat că raportat la jurisprudenţa CEDO şi la contextul social din acel moment, dispoziţiile legii 
naţionale care prevăd o diferenţă între vârsta de pensionare între femei şi bărbaţi nu contravin Constituţiei.  

La rândul său, Curtea de Apel Târgu Mureş, prin utilizarea tehnicii interpetării conforme, a adoptat o 
poziţie similară cu cea a Curţii Constituţionale, respingând pretenţiile reclamantei şi statuând că diferenţa 
vârstei de pensionare între bărbaţi şi femei nu contravine principiului egalităţii şi pe cale de consecinţă, nu 
constituie discriminare.  

Trebuie, însă, avut în vedere că atât decizia Curţii Constituţionale cât şi cea a Curţii de Apel Târgu 
Mureş nu fac referire la jurisprudenţa evolutivă a CJUE. În acest sens, a se vedea hotărârea Curţii de Apel 
Bucureşti (a se vedea secţiunea ii) infra, caseta „Exemplu de înlăturare de la aplicare”) care face o 
interpretare a dispoziţiei legislative în litigiu atât în lumina CEDO cât şi a UE, într-un efort de a reconcilia 
ambele standarde de protecţie ale dreptului la nediscriminare pe criteriu de sex. 

 
Cauza Radu, Curtea de Apel Constanţa, Decizia nr. 26/P/11.03.2013 
 
În speţă, Curtea de Apel Constanţa a ridicat problema justului echilibru între dreptul inculpatului la un 

proces echitabil (dreptul de a fi audiat) şi eficacitatea Deciziei-cadru 2002/584/JAI privind Mandatul 
European de Arestare (MEA). Curtea de Apel a solicitat, în esenţă, clarificarea CJUE, întrebând CJUE 
printr-o trimitere preliminară dacă drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate în conformitate cu art. 
6 din TUE și art. 6, 48 și 52 din Cartă pot fi invocate pentru a justifica refuzul de executare a unui MEA, 
chiar dacă acest temei de neexecutare nu este prevăzut expres nici în Decizia-cadru 2002/584/JAI şi nici în 
legea naţională de transpunere a Deciziei-cadru.  

CJUE (Cauza C-396/11 [2013], nepublicată) a apreciat că legiuitorul european a stabilit un just echilibru 
între protecţia drepturilor fundamentale şi eficacitatea mandatului european de arestare, astfel încât dreptul 
învinuitului/inculpatului de a fi audiat nu poate fi invocat drept temei de neexecutare a MEA. 

În urma hotărârii preliminare a CJUE, instanța de trimitere, prin Decizia nr. 26/P/11.03.2013, a respins 
executarea celor patru MEA, optând pentru o interpretare conformă cu CEDO, în detrimentul hotărârii clare 
a CJUE. 

Pentru unul dintre mandate, Curtea de Apel şi-a întemeiat refuzul în baza principiul ne bis in idem (a se 
vedea art. 3 (2) Decizia-cadru 2002/584/JAI privind MEA, motive de neexecutare obligatorii). Pentru 
celelalte trei mandate, Curtea de Apel şi-a întemeiat refuzul în esenţă pe două argumente. În primul rând, 
Curtea a apreciat că principiul recunoașterii reciproce și Decizia-cadru 2002/584/JAI MAE sunt supuse 
limitelor prevăzute de art. 6 din TUE și a Cartei. În continuare, Curtea a apreciat că autoritatea judiciară din 
statul de executare poate refuza predarea și executarea unui mandat european de arestare, în cazuri 
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excepționale, altele decât cele limitativ prevăzute de către Decizia-cadru 2002/584/JAI MEA și norma 
națională de transpunere. Respectarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt garantate de CEDO, Cartă şi 
standardul de protecţie naţional, a fost apreciat ca fiind un astfel de caz excepțional. În al doilea rând, 
Curtea a considerat că predarea ar constitui o ingerință disproporționată în exerciţiul dreptului la libertate și a 
dreptului la respectarea vieţii private şi de familie, având în vedere perioada lungă de timp scursă între 
comiterea infracțiunii și urmărirea penală (12 ani), precum si faptul ca executarea pedepsei privative de 
libertate in România ar permite inculpatului sa fie mai aproape de familia sa. De asemenea, Curtea a apreciat 
că urmărirea penală în România ar asigura o mai bună exercitare a dreptului la apărare. (A se vedea în acelaşi 
sens Melloni, cit. supra.) 

A se avea în vedere că interpretarea conformă a dreptului național cu dreptul UE impune instanțelor 
naționale să ia în considerare regulile și limitele specifice de interpretare astfel cum au fost definite de către 
CJUE. În primul rând, în conformitate cu definiția dată de CJUE, obligația interpretării conforme cere 
instanței naționale să interpreteze dreptul național în lumina textului și a finalității dispoziției relevante din 
dreptul UE, cu scopul de a atinge rezultatul prevăzut de acea normă.487 În acest sens, instanța națională 
trebuie să ia în considerare ansamblul legislației naționale (nu doar norma națională de punere în aplicare a 
dreptului UE), evaluând modul în care aceasta poate fi aplicată astfel încât să nu se ajungă la un rezultat 
contrar celui urmărit de norma de drept UE.488 

În cazul în care legislația națională recunoaște tehnici de interpretare concepute pentru evitarea 
conflictelor între dispozițiile de drept intern, sau pentru limitarea domeniului de aplicare al unei dispoziții în 
caz de incompatibilitate cu o altă dispoziție, instanța națională trebuie să utilizeze aceleași tehnici pentru a da 
efect rezultatului urmărit de dreptul UE. Cu toate acestea, prin interpretarea conformă, instanța națională nu 
poate adopta o interpretare contra legem489 sau care ar încălca principiile generale ale dreptului, în special 
cele ale securității juridice și neretroactivității.490 De asemenea, prin interpretarea conformă nu se poate 
adopta o soluție mai puțin favorabilă în domeniul legii penale.491 Interpretarea conformă a unei dispoziții de 
drept național cu prevederile unei directive este posibilă, inclusiv în litigiile între privaţi492 (caz în care 
prevederile directivei nu se bucură de efect direct orizontal, în principiu, și pe cale de consecință nu pot fi 
invocate în mod direct în fața instanței, a se vedea caseta Focus 2 Partea a II-a). 

Exemplul 2. Interpretarea conformă a normei naționale cu norma UE, după cum este interpretată 
în jurisprudența CJUE 

 
Cauza Radu, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Decizia nr. 2372/2013 din 17 iulie 2013 
 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a admis recursul împotriva hotărîrii Curții de Apel Constanţa (a 

se vedea caseta Exemplul 1, supra), a dispus casarea acesteia, iar în urma rejudecării a dispus predarea 
persoanei solicitate în vederea executării a trei mandate europene de arestare, emise de autorităţile germane.  

Procedând astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a utilizat tehnica interpretării conforme a normei 
naţionale cu ansamblul dreptului UE astfel cum fusese interpretat de către CJUE în aceeaşi cauză trimisă 
spre interpretare de către Curtea de Apel Constanţa, dând prioritate motivelor de interes general ale UE - 
principiului recunoașterii reciproce şi principiului efectivităţii dreptului UE. Curtea a constatat că decizia 
Curții de Apel face o aplicare greșită a legii de transpunere a Deciziei-cadru 2002/584/JAI care nu prevede 
drepturile fundamentale în general printre temeiurile de neexecutare a unui mandat european de arestare. În 
continuare, Curtea a constatat că limitările drepturilor fundamentale au fost necesare și proporționale, având 
în vedere elementele de fapt ale cauzei: „având în vedere gravitatea acuzaţiilor care se aduc persoanei 
solicitate [...], dar şi valoarea însemnată a prejudiciului total cauzat atât la momentul săvârşirii faptelor, dar şi 
în prezent, se constată că este necesară şi nu este disproporţionată ingerinţa în exerciţiul drepturilor 

                                                   
487 A se vedea cauzele conexe, C-397/01 – 403/01, Pfeiffer, ECR I-08835 [2004] si Cauza C- 106/89 Marleasing v La Comercial 

Internacional de Alimentación [1990], ECR I-4135, paragr. 8. 
488 A se vedea, Cauza C-131/97, Carbonari et al., ECR I-1103, [1999], paragr. 50. 
489 Cauza C- 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, ECR 3969 [1987]. 
490 Cauza C-105/03, Maria Pupino, ECR I-5285 [2005]. 
491 Cauza C-403/02, Berlusconi and Others, ECR I-0000, [2005] paragr. 74. 
492 Cauza C-152/84, Marshall, [1986] ECR 723 şi Cauza C-14/83, Von Colson. 
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fundamentale ocrotite de lege”. În acest fel Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin intermediul tehnicii 
interpretării conforme, a făcut o aplicare imediată a hotărârii CJUE în cauza Radu. 

Raționamentul comparativ: tehnica raționamentului comparativ ajută judecătorul național în 
soluţionarea unui conflict de drept în cazul în care modalitatea de utilizare a interpretării conforme nu este 
clară, sau este necesar a se observa cum s-a făcut aplicarea unui instrument european de către alte instanţe 
naţionale, în vederea pronunțării unei hotărârii legale și în cunoștință de cauză. Aceasta tehnică ar putea 
interveni în cazul în care instanța națională se confruntă cu o problemă de drept care a fost tratată de către 
instanțele altor state membre, sau când poate fi prezumat în mod rezonabil că problema de drept este una 
comună la nivelul instanțelor UE (spre exemplu, determinarea conținutului obligației de a proteja un drept 
fundamental, stabilirea unui just echilibru între două drepturi fundamentale, sau între un drept fundamental și 
un interes general). De asemenea, raționamentul comparativ se impune pentru susținerea legalității deciziei 
judecătorului național, în special în cazul cooperării judiciare în materie civilă şi penală în spațiul UE. 
Această tehnică are o deosebită importanță în materia protecției drepturilor fundamentale supranaționale, 
care sunt comune tuturor statelor membre ale UE și care se bucură de o eterogenitatea juridică pronunţată în 
spațiul juridic european. În utilizarea raționamentului comparativ, judecătorii naţionali trebuie să ia în 
considerare diferențele şi analogiile dintre contextul național şi cel al statului de referinţă. Acest aspect este 
important pentru: 1) a alege o hotărâre pronunţată în străinătate care ar putea fi utilă pentru pronunțarea unei 
hotărâri în cauza pendinte 2) a adapta soluțiile pronunţate într-un alt context juridic propriei ordini juridice.  

Exemplul 3. Utilizarea raționamentul comparativ 
 
RM, Curtea de Apel Bucureşti, Hotărârea penală nr. 197/F privind mandatul european de arestare 

(MEA) 
 
În cauză, Curtea de Apel Bucureşti confruntată cu o cerere de punere în executare a unui mandat 

european de arestare emis de către autorităţile bulgare a aplicat tehnica raţionamentului comparativ, pentru a 
determina scopul noţiunii de „autoritate judiciară competentă” astfel cum este reglementată, pe de o parte, de 
prevederile Deciziei-cadru 2002/584/JAI şi de prevederile legislaţiei naţionale de transpunere române şi 
bulgare, pe de altă parte.  

Procedând astfel, Curtea a respins cererea de punere în executare a MEA, constatând că, urmare a 
analizei aprofundate a prevederilor legislaţiei bulgare de transpunere a Deciziei-cadru 2002/584/JAI, 
mandatul european de arestare fusese emis de o autoritate judiciară necompetentă- procuror- contrar 
prevederilor legii naţionale bulgare care stabileşte competenţa de emitere a unui astfel de mandat în sarcina 
instanţei judecătoreşti.  

De asemenea Curtea a amintit jurisprudenţa bine stabilită a CEDO privind scopul noţiunii de 
„magistrat” aplicabilă inclusiv în cazul punerii în aplicare a unui MEA, potrivit art.6 TEU şi art.1 alin 1 al 
Deciziei-cadru 2002/584/JAI care stabileşte că: „decizi[a]-cadru nu poate avea ca efect modificarea 
obligației de respectare a drepturilor fundamentale și a principiilor juridice fundamentale, astfel cum sunt 
acestea consacrate de art. 6 din [TEU]”. (asupra imperativului garantării drepturilor fundamentale în materia 
MEA, a se vedea cauza Melloni, analizată în caseta Focus 2, supra, prezentul Ghid) 

 
Curtea Constitițională a Spaniei, Decizia 198/2012, privind căsătoria între persoane de același sex  
 
Un alt caz deosebit de interesant de utilizare a tehnicii raţionamentului comparativ este decizia din 6 

noiembrie 2012, nr. 198 a Curții Constituționale a Spaniei, care a afirmat constituționalitatea unui 
amendament al Codului Civil cu scopul de a permite căsătoria între persoane de același sex. Pentru a-şi 
sprijini concluzia, Curtea Constituțională a folosit, printre altele, raţionamentul comparativ. În primul rând, 
acesta a citat o hotărâre a Consiliului Privy, împrumutând metafora care prezintă Constituția asemeni unui 
„growing tree”- un copac în creștere (Edwards v. AG Canada [1930] AC 123, 1 DLR 98 (PC). Apoi a notat 
utilizarea acestei analogii în hotărârea Curții Supreme a Canadei privind căsătoria între persoane de același 
sex (Reference re Same-Sex Marriage, [2004] 3 SCR 698, 2004 SCC 79). În plus, Curtea a efectuat o analiză 
de drept cuprinzătoare a mai multor state care recunosc căsătoria între persoane de același sex, fie printr-o 
lege sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești (a se vedea referirea la Curtea Supremă Massachusetts -. 
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Goodridge v. Department of Public Health, 798 NE2d 941 (Mass., 2003) - și la Curtea Constituțională a 
Sloveniei - Decizia 02 iulie 2009 Blažič and Kern v. Slovenia UI-425/06-10). 

Testul de proporționalitate: instanța națională aplică această tehnică când este în prezența unei măsuri 
naționale care restrânge un drept fundamental garantat de Carta și/sau CEDO. Cu excepția cazului în care 
dreptul fundamental în cauză nu permite limitări (cum ar fi dreptul la viață și interzicerea torturii și a 
tratamentelor inumane sau degradante), măsurile naționale de limitare sunt compatibile cu Carta/CEDO, doar 
dacă îndeplinesc testul de proporționalitate. Cu privire la drepturile fundamentale garantate de Cartă, testul 
de proporţionalitate este expres prevăzut la art. 52(1), afirmat de către CJUE, inclusiv cu privire la drepturile 
fundamentale garantate de CEDO. O descriere detaliată a pașilor de urmat în aplicarea celor două teste de 
proporţionalitate se găseşte în Partea a II-a a prezentului Ghid.493 

Una dintre diferențele esenţiale dintre cele două instrumente, în ceea ce privește regimul limitelor admise 
este că, spre deosebire de Cartă, CEDO identifică în mod specific, pentru fiecare drept dacă recunoaște 
limitările şi motivele pentru care acestea din urmă sunt permise. Cu toate acestea, această diferență este doar 
aparentă, întrucât art. 52(3) din Cartă stabileşte că drepturile garantate de Cartă care corespund CEDO, 
trebuie interpretate în conformitate cu CEDO care reprezintă standardul minim de protecţie în ceea ce 
priveşte această listă de drepturi corespodente.  

Exemplul 4. Testul de proporţionalitate în jurisprudenţa CEDO  
 
Cumpănă şi Mazăre v. României, Hotărârea din 17 decembrie 2004, cererea. nr. 33.348/96, § § 

111-119 
 
Cauza ilustrează modul de aplicare a testului de proporţionalitate CEDO în cazul unei ingerinţe în 

dreptul la libertatea de exprimare al profesionaliştilor mass-media; test deosebit de strict în comparaţie cu cel 
utilizat de Curte în cazul ingerinţelor în alte drepturi garantate de CEDO. 

Aşadar, pe langă paşii clasici ai testului de proporţionalitate CEDO (măsura de drept intern este necesară 
pentru a atinge scopul declarat; nu există măsuri mai puțin invazive; esența dreptului fundamental afectat 
este protejată) în cazurile care implică sancțiuni penale, contravenţionale și civile împotriva jurnaliştilor, 
analiza include un pas suplimentar, care se referă la natura şi gravitatea pedepselor, inclusiv la efectele 
acestora asupra individului profesionist mass-media cât şi asupra activităţii jurnalistice privite în ansamblu.  

Mai exact, decizia CEDO în cauza Cumpănă și Mazăre v. României, a introdus în analiza 
proporţionalităţii așa-numitul "efect de răcire/cheeling effect". Acest element descurajant se referă la frica 
indusă profesionaliştilor mass-media de către iminenţa pedepsei închisorii (sancţiuni privative de libertate) în 
cazul raportării unei chestiuni de interes public, ceea ce declanşează un „efect de răcire” privind libertatea de 
exprimare jurnalistică.  

În analiza proporţionalităţii, Curtea a constatat că: „deşi stabilirea pedepselor este în principiu de 
competenţa instanţelor naţionale, aplicarea pedepsei închisorii pentru o infracţiune în domeniul presei nu este 
compatibilă cu libertatea de exprimare a jurnaliştilor, garantată de art. 10 din Convenţie, decât în 
circumstanţe excepţionale [...] Nici un element din prezenta cauză, care este o cauză tipică de calomniere a 
unei persoane în contextul dezbaterii unui subiect de interes public, nu este de natură să justifice aplicarea 
pedepsei cu închisoarea. Prin însăşi natura sa, o astfel de pedeapsă are, fără îndoială, un efect descurajant, iar 
faptul că reclamanţii nu au executat-o nu schimbă în nici un fel această concluzie [...] În ceea ce priveşte 
interzicerea exercitării profesiei de jurnalist timp de un an, aplicată reclamanţilor, care a fost menţinută, 
Curtea reaminteşte jurisprudenţa sa constantă conform căreia măsurile prin care se limitează în prealabil 
activitatea ziariştilor trebuie examinate în amănunt şi nu se justifică decât în circumstanţe excepţionale, 
[...][circumstanţe care] nu se po[t] justifica doar prin riscul recidivei din partea reclamanţilor.”  

Pentru dezvoltarea acestei linii de jurisprudenţă a se vedea în special cauzele Długołęcki v. Poloniei 
(cererea nr. 23806/03 [2009]), Lahtonen v. Finlandei (cererea nr. 29576/09 [2012]), Belpietro v. Italiei 
(cererea nr. 43612/10, [2013]); în aceste cazuri, testul de proporţionalitate a implicat analiza „circumstanțelor 
excepționale” de aplicare a unei sancţiuni penale în cazul profesioniștilor mass-media exclusiv în 
conformitate cu art. 10 CEDO, găsind aplicarea sancțiunii privative de libertate ca fiind contrară Art. 10 
CEDO, în cazul în care alte drepturi fundamentale nu au fost grav afectate, cum ar fi, spre exemplu cazul 

                                                   
493 A se vedea în special în privinţa testului de proporţionalitate prevăzut de art.52(1) din Cartă, în scenariul 1, Întrebarea 1, punctul 
B). Pentru testul de proporţionalitate CEDO a se vedea Scenariul 2, Întrebarea 1, punctul A. 
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incitării la ură sau violență. A se remarca „marja de apreciere” limitată în această materie (pentru mai multe 
detalii privind tehnica marjei de apreciere, a se vedea caseta Exemplu 8, infra) 

 

Exemplul 5. Testul de proporţionalitate în jurisprudenţa CJUE, conform disp. art. 52(1) din Cartă 
 
Digital Rights Ireland Ltd, cauzele conexate C-293/12 și C-594/12, decizia CJUE din 08 aprilie 2014 
 
Prin această hotărâre, CJUE a declarat nevalidă Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea 
serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele publice de comunicații publice. 

Prin urmare, suntem în prezenţa unui caz de verificare a proporţionalităţii unui act de drept UE, potrivit 
art. 52(1) din Cartă și nu a unei măsuri naționale. Cu toate acestea, condițiile limitărilor drepturilor 
fundamentale prevăzute la art. 52(1) din Cartă se vor aplica în mod similar atât actelor UE cât şi măsurilor 
naționale de transpunere care intră în sfera de aplicare a Cartei, astfel cum sunt definite prin art. 51(1) (a se 
vedea caseta Focus 1 din Partea a II-a).  

Directiva 2006/24/CE are drept obiectiv armonizarea legislaţiei statelor membre în ceea ce privește 
păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații electronice 
accesibile publicului sau de rețele publice de comunicații, în scopul asigurării disponibilităţii acestora pentru 
prevenirea, cercetarea, descoperirea și urmărirea penală a infracțiunilor grave, cum ar fi cele legate de 
criminalitatea organizată și terorism, respectând, în același timp, drepturile consacrate în art. 7 și 8 ale Cartei.  

Potrivit CJUE, deși Directiva nu permite păstrarea conținutului comunicării, ci doar a datelor de trafic, 
datele de localizare, precum și alte date conexe necesare pentru identificarea abonatului sau a utilizatorului, 
aceasta presupune o ingerinţă deosebit de gravă în drepturile fundamentale prevăzute la art. 7 („Respectarea 
vieții private și de familie”) și 8 („Protecția datelor cu caracter personal”) din Cartă.  

Examinând proporționalitatea ingerinței în conformitate cu testul de proporţionalitate de la art. 52(1) din 
Cartă, Curtea a decis că s-a adus o atingere conținutului esențial al drepturilor fundamentale în discuție, 
tocmai pentru că Directiva nu permite accesul la conținutul comunicărilor, și, de asemenea, nu impune 
furnizorilor nicio regulă privind protecția și siguranța datelor. Cerința ca limitarea să răspundă unui obiectiv 
de interes general al Uniunii este satisfăcută, acest interes fiind considerat lupta împotriva formelor grave de 
criminalitate. Cu toate acestea, în opinia Curții, legiuitorul UE a depășit limitele impuse de principiul 
proporționalității. După ce a declarat că, „ținând seama, pe de o parte, de rolul important pe care îl are 
protecția datelor cu caracter personal în lumina dreptului fundamental la respectarea vieții private și, pe de 
altă parte, de amploarea și de gravitatea ingerinței în acest drept cauzate de Directiva 2006/24, puterea de 
apreciere a legiuitorului Uniunii este redusă”, Curtea a statuat că Directiva nu conține reguli clare și precise 
care ar reglementa ingerinţa măsurii în drepturile fundamentale consacrate la art. 7 și 8 din Cartă, care să 
asigure că ingerinţa se încadrează în limitele strictului necesar.  

Într-adevăr, Directiva se aplică, fără a distinge, tuturor persoanelor, mijloacelor electronice de 
comunicare şi datelor de trafic; nu conține niciun criteriu obiectiv de limitare a numărului de persoane care 
au acces și pot utiliza ulterior datele stocate, în raport de scopul urmărit; sau alte criterii similare pentru a 
determina durata de stocare a datelor (în intervalul 6-24 luni); accesul la datele stocate nu este supus unui 
control prealabil de către o instanță sau de o altă entitate independentă; de natură să garanteze împotriva 
riscului de abuz sau utilizare ilegală a datelor.  

Pentru aceste motive, Curtea a decis că, prin adoptarea Directivei 2006/24/EC, legiuitorul Uniunii 
Europene a depășit limitele impuse de respectarea principiului proporționalității, în lumina art. 7, 8 şi 52(1) 
din Cartă. 

 
Google Spain CJUE, Marea cameră, Cauza C-131/12, din 13 mai 2014, nepublicată 
 
Trimiterea preliminară a fost formulată în cadrul litigiului între Google Spain SL şi Google Inc., pe de o 

parte şi Agenţia Spaniolă de protecţie a datelor şi dl. González, pe de altă parte, cu privire la anularea 
deciziei celei din urmă, prin care s-a dispus că aceste două societăţi sunt obligate să elimine anumite date cu 
caracter personal privitoare la persoana dlui González şi să împiedice accestul la acestea pe viitor. Agenţia a 
constatat că operatorii motoarelor de căutare în cauză pot fi obligaţi să impiedice accesul la date fără a fi 
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necesară şi ştergerea datelor de pe site-ul web pe care acestea figurează în temeiul prevederilor legale privind 
vânzarea la licitaţie publică. Aceasta a apreciat că măsura se impune plecând de la riscul sporit de violare a 
dreptului la respectarea vieţii private şi protecţia datelor cu caracter personal datorată uşurinţei cu care aceste 
date pot fi acccesate şi combinate de motorul de căutare, afectând în mod evident drepturile petentului. 

Sesizată cu trimiterea preliminară, CJUE a confirmat poziţia autorităţilor spaniole.  
În primul rând, CJUE a constatat că activitatea unui motor de căutare este calificată drept „prelucrare de 

date cu caracter personal”, iar operatorul unui asemenea motor de căutare trebuie să fie considerat „operator” 
în sensul Directivei 95/46/EC.  

Odată stabilită aplicabilitatea Directivei, CJUE a procedat la analiza atingerii aduse dreptului la 
respectarea vieţii private şi dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, prevăzute de art. 7, respectiv 8 
din Cartă, garantate în subsidiar în prevederile art. 6, 7, 12, 14 și 28 ale Directivei 95/46/EC.  

În acest sens Curtea a reamintit propria jurisprudenţă prin care a statuat că:  
„[...] dispozițiile Directivei 95/46, în măsura în care reglementează prelucrarea unor date cu caracter 

personal care pot aduce atingere libertăților fundamentale și în special dreptului la viață privată, trebuie 
interpretate în mod necesar în lumina drepturilor fundamentale care, potrivit unei jurisprudențe constante, fac 
parte integrantă din principiile generale de drept a căror respectare o asigură Curtea și care sunt în prezent 
înscrise în cartă.”( paragr. 68) 

Aplicată la cazul specific de prelucrare a datelor personale de către un motor de căutare, CJUE reţine că 
reunirea şi organizarea informaţiei de către un asemenea motor este aptă de a uşura considerabil accesul la 
datele personale ale unei persoane, formând cu usurinţă un profil detaliat al acesteia. Acest fapt este de 
natură să „afecteze semnificativ și în mod adițional în raport cu cea a editorilor de site-uri web drepturile 
fundamentale la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal.”( paragr. 37-38) 

Odată constatată ingerinţa, CJUE procedează la analiza proporţionalităţii acesteia, constatând că:  
„[a]vând în vedere gravitatea potențială a acestei ingerințe, trebuie să se constate că ea nu poate fi 

justificată doar prin interesul economic al operatorului unui astfel de motor privind prelucrarea respectivă. 
Totuși, întrucât eliminarea unor linkuri din lista de rezultate ar putea avea, în funcție de informația în cauză, 
repercusiuni asupra interesului legitim al utilizatorilor de internet potențial interesați de a avea acces la 
această informație, în situații precum cele în discuție în litigiul principal trebuie căutat un echilibru just în 
special între acest interes și drepturile fundamentale ale persoanei vizate, prevăzute la art. 7 și 8 din Cartă. 
Deși, desigur, drepturile persoanei vizate protejate prin aceste articole prevalează, ca regulă generală, și 
asupra interesului menționat al utilizatorilor de internet, acest echilibru poate să depindă însă, în cazuri 
particulare, de natura informației în discuție și de caracterul sensibil al acesteia în ceea ce privește viața 
privată a persoanei vizate, precum și de interesul publicului de a dispune de informația respectivă, care poate 
varia în special în funcție de rolul jucat de persoana menționată în viața publică.” (paragr. 81) 

Prin această decizie, CJUE adoptă un nivel de protecţie deosebit de ridicat al dreptului la viaţă privată şi 
al dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, fapt anunţat din start, chiar înainte de efectuarea 
raţionamentului juridic asupra problemei de drept (paragr. 66). Procedând astfel, CJUE stabileşte cu titlu de 
principiu că drepturile fundamentale prevalează asupra intereselor de ordin economic. În mod excepţional, 
orice ingerinţă trebuie să fie temeinic motivată de interesul publicului de a accesa acele informaţii precum şi 
de rolul persoanei vizate în viaţa publică.  

Decizia subliniază legătura între nivelul de protecţie („standard”) garantat de dreptul UE şi cel garantat 
de CEDO în materie. Astfel, în cauza Delfi v. Estoniei (cererea 64569/09 [2013]), confruntată cu o problemă 
de drept similară, CEDO a constatat că sancţionarea contravenţională a operatorului unei platforme online de 
ştiri pentru eşecul de a controla şi cenzura conţinutul injurios al unor comentarii postate de terţi, constituie o 
ingerinţă justificată şi proporţională în dreptul la libertatea de exprimare. Cu toate acestea, CEDO nu s-a 
antrenat într-o analiză minuţioasă a naturii platformei online de știri, lăsând astfel o marjă largă de apreciere 
Părţilor Contractante. CEDO a tratat platforma de ştiri drept editor după cum a fost calificată potrivit 
legislaţiei şi instanţelor naţionale, fără a lua în calcul natura de platformă gazdă - „hosting”- a acesteia. 

b) Tehnici de interacțiune diponibile în cazul unui conflict între norma națională și norma 
de drept al UE 

Trimiterea preliminară: Este reglementată de art. 267 TFUE și este principalul mecanism de cooperare 
directă între instanțele statelor membre și CJUE, cu scopul de a asigura interpretarea uniformă și aplicarea 
corectă a dreptului UE. Trimiterea preliminară permite instanței naționale să adreseze Curții de Justiție 
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întrebări cu privire la interpretarea dispozițiilor de drept primar, precum şi privind interpretarea şi validitatea 
dreptului secundar al UE. Problemele de interpretare sunt de multe ori instrumentale în stabilirea 
compatibilităţii legislației naționale cu dispozițiile relevante ale dreptului UE. În principiu, judecătorii ale 
căror decizii nu sunt supuse unei căi de atac sunt obligaţi a formula o trimitere preliminară, în vreme ce 
restul judecătorilor au doar dreptul de a adresa întrebări preliminare. Cu toate acestea, în cazul în care o 
instanță națională are îndoieli în privinţa validităţii unei prevederi UE, aceasta nu poate declara norma de 
drept UE în cauză nevalidă (și, decide înlaăurarea acesteia de la aplicare), fără a întreba CJUE în prealabil, 
indiferent dacă decizia în cauză este dată cu sau fără drept de apel. În schimb, instanțele de ultim grad de 
jurisdicţie sunt scutite de obligaţia formulării unei trimiteri preliminare în cazul în care CJUE a clarificat 
sensul normei relevante într-un caz similar (acte clair). Cu toate acestea, instanța națională poate considera 
că, norma UE este clară doar în măsura în care este convinsă că înțelesul clar al normei se impune, dincolo 
de dubii, în acelaşi mod oricărui judecător european, inclusiv Curţii de Justiție a Uniunii Europene.494 

Exemplul 6. Trimiterea preliminară 
 
ACCEPT, Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa civilă nr. 4180 din 23 decembrie 2013 
 
Disputa în faţa Curţii de Apel Bucureşti a avut la bază declarațiile publice homofobe ale unui fost 

acționar al clubului de fotbal „FC Steaua Bucureşti” în privinţa orientării sexuale a unui fotbalist pe care 
clubul de fotbal ar fi urmat să îl angajeze. Urmare a declaraţiilor, clubul de fotbal nu s-a distanțat de la 
declarațiile homofobe. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a sancționat declarațiile 
discriminatorii cu un avertisment prin Hotărârea nr. 276 din 13 octombrie 2010, având în vedere prescripţia 
termenului de 6 luni de la comiterea actului discriminatoriu prevăzut de Ordonanța de Guvern 137/2000. În 
decembrie 2010, ASOCIAȚIA ACCEPT, a sesizat Curtea de Apel București solicitînd anularea Deciziei 
CNCD ca fiind contrară prevederilor dreptului UE în materia nediscriminării.  

Pentru lămurirea scopului dispoziţiilor directivelor aplicabile în cauză, prin încheierea din 12.10.2011 
Curtea de Apel Bucureşti a formulat o trimitere preliminară către CJUE.  

În esenţă, prin întrebările formulate, Curtea de Apel a urmărit să se asigure dacă:  
• declaraţiile în cauză ar putea constitui o discriminare directă în conformitate cu art. 2 (2) din Directiva 

(2000/78/CE) privitoare la relaţiile de muncă sau, dacă ar putea cel puțin, conduce la stabilirea unei 
prezumții de discriminare (prin analogie cu interpretarea CJUE dată art. 2 (2) Directiva privind egalitatea 
rasială (2000/43/CE) în cauza Firma Feryn, unde Curtea a constatat că declarațiile făcute de un angajator 
constituie o discriminare directă).  

• inversarea sarcinii probei ar constitui o probatio diabolica, în sensul că aceasta impune ingerinţa în viaţa 
privată a persoanei discriminate.  

• limitarea perioadei în care se poate dispune sancţionarea contravenţională a actelor discriminatorii la 6 
luni de la săvârşirea faptei, termen prevăzut de dispozițiile naționale de transpunere a Directivei, 
frustrează aplicarea corectă a drepturilor protejate de aceasta. 

Prin hotărârea preliminară în cauza C-81/12 din 25 aprilie 2013, CJUE a statuat următoarele:  
Declarațiile discriminatorii nu trebuie să provină neapărat din partea persoanei care deține puterea legală 

de a implementa politicile de recrutare, iar clubul de fotbal nu este scutit de la obligația de a răsturna 
prezumția de a fi acționat în mod discriminatoriu, doar pentru că, la prima vedere declarația nu este făcută de 
persoana care poate acționa în numele clubului. CJUE a subliniat că natura (discriminatorie sau nu) a 
declarației trebuie să fie evaluată luând în considerare impactul acesteia asupra societății în general. CJUE a 
mai constatat că în percepţia publicului, autorul declaraţiilor a menținut aceeași relație cu clubul de fotbal şi 
după pierderea calităţii de acţionar.  

De asemenea CJUE a apreciat că acceptarea declaraţiei ca probă prima facie a discriminării, potrivit 
Directivei 2000/78/CE, nu are un efect disproporționat asupra persoanei şi nu constituie o probatio 
diabolica. Autorul declarațiilor poate răsturna prezumţia de discriminare prin administrarea dovezilor 
disponibile în mod rezonabil, spre exemplu, făcând dovada că s-a distanțat imediat de la declarațiile 
homofobe. 

                                                   
494 Cauza, C-283/81, CILFIT, paragr. 16-20. 
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În cele din urmă, CJUE a recunoscut autonomia statelor membre în stabilirea sancțiunilor actelor 
discriminatorii, dar a subliniat că sancțiunile simbolice nu pot fi considerate a satisface cerințele eficienței, 
proporționalităţii și disuasivităţii, în lumina textului și a finalității Directivei 2000/78/CE.  

Urmare a hotărârii preliminare, Curtea de Apel București, prin sentința civilă nr 4180 din 23 decembrie 
2013, analizând interpretarea dată de CJUE, a înţeles că CJUE a recunoscut valoarea juridică a 
avertismentului, care ar putea constitui o sancțiune efectivă, proporțională și descurajantă/disuasivă. Ulterior, 
Curtea de Apel a arătat că este de competența instanței naționale să aprecieze caracterul adecvat al măsurii, 
în cauză. Pornind de la interpretarea CJUE, Curtea de Apel a constatat in concreto că avertismentul a fost o 
măsură adecvată, care îndeplineşte exigențele de eficacitate, proporționalitate și disuasivitate. Hotărârea 
Curții de Apel a fost în continuare atacată în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde este pendinte. 

 
Cauza Agafiței C-310/10 din 7 iulie 2010, nepublicată 
 
Operațiune de delimitare a sferei de aplicare a dreptului UE se poate dovedi uneori dificilă. În speţă, mai 

mulți judecători au invocat că au suferit o discriminare, în temeiul directivelor UE în domeniul 
nediscriminării (Directivele 2000/43 şi 2000/78) pe criteriul socio-profesional. CJUE a respins întrebările 
preliminare şi a declarat trimiterea preliminară inadmisibilă constatând că motivul de discriminare invocat - 
categoria socio-profesională și locul de muncă – se încadrează în afara domeniului de aplicare a dreptului 
UE. Legislaţia UE anti-discriminare, spre deosebire de prevederile CEDO, adoptă un sistem închis al 
motivelor de discriminare, acestea fiind expres şi limitativ prevăzute în art. 19 TFEU si prevederile 
corespunzătoare de drept secundar al UE. Faptul că motivul de discriminare este prevăzut în legislaţia 
naţională anti-discriminare (Ordonanţa de urgenţă 137/2000) nu este suficient pentru a declanșa aplicarea 
Cartei UE și jurisdicția CJUE. Mai mult, Curtea îşi reiterează jurisprudenţa bine stabilită (Cauza C-130/95 
Giloy [1997] Rec., I-4291, paragr. 28), amintind că în situaţiile în care reglementările pur naţionale adoptă o 
soluţie legislativă, prevăzută de legislaţia UE în vigoare, imperativul principiului interpretării conforme a 
dreptului UE impune instanţelor naţionale interpretarea reglementării în cauză în conformitate cu 
interpretarea adoptată în dreptul UE şi jurisprudenţa CJUE şi atrage în consecinţă competenţa acesteia, însă 
apreciază că prezenta situaţie nu se regăseşte în cauza pendinte. 

 
Jeremy F- Decizia nr 2013-314P QPC din 04 aprilie 2013 
 
În speţă, Consiliul Constituţional al Franţei - Conseil Constitutionnel - prin Decizia nr 2013-314P QPC 

din 04 aprilie 2013, a sesizat CJUE cu o trimitere preliminară potrivit procedurii preliminare de urgenţă.  
Consiliul Constituțional a întrebat în esență dacă Decizia-cadru 2002/584/JAI privind MEA se opune 

unor dispoziții interne care instituie un drept de apel cu efect suspensiv împotriva unei decizii de a executa 
un mandat european de arestare sau a unei decizii de aprobare a prelungirii unui astfel de mandat.  

CJUE a statuat că Decizia-cadru 2002/584/JAI nu împiedică, în principiu, statele membre să prevadă o 
cale de atac cu efect suspensiv împotriva unei decizii de executare a unui mandat european de arestare sau 
împotriva unei decizii de aprobare a prelungirii unor asemenea mandate, atâta timp cât decizia finală de 
predare sau decizia de prelungire se încadrează în termenele prevăzute la art. 17 din Decizia-cadru 
2002/584/JAI.  

Întrucât instanţa franceză a utilizat procedura specifică de urgenţă, a obţinut o hotărâre lămuritoare din 
partea CJUE în mai puţin de 3 luni de la trimiterea preliminară. 

Înlăturarea de la aplicare: Aceasta este, probabil, tehnica care impune cel mai mare grad de ingerinţă a 
dreptului supranațional în dreptului național, întrucât obligă instanțele naționale să nu aplice norma națională 
care este în contradicție cu o dispoziție a dreptului UE susceptibilă de efect direct. După cum am menţionat, 
în sistemul român de drept instanțele de drept comun pot în principiu înlătura legislația națională în conflict 
cu o prevedere a CEDO (după cum este interpretată în lumina jurisprudenţei CEDO). Cu toate acestea, 
practica judiciară înclină spre soluţia ridicării unei excepţii de neconstituţionalitate. În acest caz, instanța de 
judecată trebuie să ridice problema constituționalității standardului național raportat la prevederile 
Constituției, precum și la prevederile relevante ale CEDO, care acționează în acest caz ca un „parametru 
interpus” în controlul de constituționalitate. Dimpotrivă, în cazul dreptului UE, orice instanță națională poate 
(sau, mai degrabă, ar trebui) să înlăture normele naționale în conflict cu prevederile dreptului UE, fără a se 
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pune problema unei excepții de neconstituţionalitate.495 În acest sens, Curtea Constituțională, a statuat în 
repetate rânduri, că înlăturarea de la aplicare a normei naţionale în conflict cu dreptul UE este de competenţa 
instanţelor de drept comun, care sunt obligate să aplice cu prioritate norma UE. Înlăturarea de la aplicare a 
normei naţionale nu ridică o problemă de constituţionalitate, atâta timp cât nu implică un anumit grad de 
„relevanţă constituţională”.496 

Obligația de a înlătura de la aplicare intervine atunci când judecătorul naţional este în prezența unui 
conflict real şi evident între standardul naţional şi cel prevăzut de dreptul UE (nu şi atunci cînd există 
posibilitatea de interpretare a dispoziţiilor naționale în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului 
UE: interpretare conformă), și numai în cazul în care norma dreptului UE produce efecte directe (a se vedea 
caseta Focus 3, Partea a II-a a prezentului Ghid). În orice caz, înlăturarea de la aplicare nu afectează 
valabilitatea regulii din punctul de vedere al dreptului național, ci doar se opune aplicării acesteia, în cauza 
pendinte. Consecinţele juridice pe plan naţional cât şi „soarta” standardului național înlăturat de la aplicare 
nu sunt reglementate de dreptul UE. 

Exemplul 7. Înlăturarea de la aplicare 
 
Sindicatul Liber, Curtea de Apel Bucureşti, Hotărârea 2892/R din 18 iunie 2010 
 
În cauză, s-a pus problema discriminării pe criteriu de sex, având ca bază diferenţa vârstei de pensionare 

între bărbaţi şi femei prevăzută de legislaţia naţională. Reclamanta a susţinut că încetarea contractului de 
muncă având drept singur motiv atingerea vârstei de pensionare (diferită pentru bărbaţi şi femei) şi refuzul 
prelungirii contractului de muncă până la atingerea vârstei de pensionare aplicabilă bărbaţilor, este nelegală 
deoarece contravine principiului egalităţii în drepturi şi constituie discrimnare pe criteriu de sex.  

În soluţionarea cauzei, Curtea de Apel București şi-a întemeiat decizia pe interpretarea dată de către 
CJUE Directivei 76/207/CEE în cauza Marshall (CJUE, C-152/84 Marshall [1986]) cu privire la punerea în 
aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în 
muncă, formare și promovare profesională și condițiile de muncă (înlocuită prin Directiva 2006/54/EC). În 
cauza Marshall, CJUE a apreciat că o politică generală prin care contractul de ocupare a forței de muncă a 
unei femei este reziliat doar pentru că aceasta a atins vârsta de pensionare, vârstă care diferă pentru bărbați și 
pentru femei, constituie o discriminare pe criterii de sex în temeiul Directivei. În conformitate cu acestă 
constatare a CJUE, Curtea de Apel București a înlăturat de la aplicare dispoziţiile interne şi a acordat efect 
direct Directivei 2002/73/CE. Curtea a condamnat angajatorul, a dispus repunerea reclamantei în drepturile 
salariale precum și plata daunelor-interese (în sens contrar a decis Curtea de Apel Târgu Mureş, interpretând 
speţa în lumina jurisprudenţei CEDO astfel cum a fost interpretată de către Curtea Constitutională, a se 
vedea Exemplul 1 „Exemplu de interpretare conformă a normei naționale cu norma CEDO”, supra). 

c) Tehnici de interacțiune disponibile în cazul unui conflict între norma națională și 
prevederile CEDO 

Marja de apreciere: Este o tehnică (în esență, de auto-cenzurare) utilizată de către CEDO pentru a 
păstra specificul naţional (legal, politic, cultural, etic, social) al Înaltelor Părți Contractante. Tehnica constă, 
de fapt, în lăsarea autorităților naţionale (inclusiv, instanțelor de judecată), unei marje de apreciere în 
interpretarea și punerea în aplicare a dispozițiilor privind limitările și derogările permise de CEDO. Tehnica 
intervine, în special, în situaţiile care impun stabilirea un just echilibru între două drepturi fundamentale, sau 
în cazul în care CEDO nu recunoaște existența unei viziuni comune care se desprinde din analiza cadrului 
legal și practica Înaltelor Părți Contractante, operaţiune definită în literatura de specialitate drept – „consens 
european”. 

                                                   
495 In baza art. 4(3) TEU, a doctrinei Simmenthal (Cauza C-106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA 
[1978] ECR 629) şi a art. 148(2) Constituţia României. 
496 Potrivit deciziilor 1596/2009, 137/2010, 1249/2010, 668/2011 „sarcina aplicării cu prioritate a reglementărilor comunitare 
obligatorii în raport cu prevederile legislaţiei naţionale revine instanţei de judecată. Este o chestiune de aplicare a legii, şi nu de 
constituţionalitate. Curtea a constatat că, în raporturile dintre legislaţia comunitară şi cea naţională (cu excepţia Constituţiei), se poate 
vorbi numai de prioritate de aplicare a celei dintâi faţă de cealaltă, chestiune ale cărei constatare şi aplicare intră în competenţa 
instanţelor judecătoreşti.” 
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Una dintre implicațiile doctrinei marjei de apreciere este că aplicarea CEDO nu se bucură în mod 
necesar de o interpretare uniformă în sistemele de drept ale Înaltelor Părți Contractante. În acest sens, 
sistemul de protecție stabilit de CEDO este în mod clar diferit de cel al sistemului de drept UE, potrivit 
căruia punerea în aplicare a standardelor naționale de protecție diferite de cele ale Cartei este permisă numai 
în absența unui eventual prejudiciu adus „primatului, unităţii și eficacităţii dreptului UE”, și doar în cazul în 
care legiuitorul UE nu a stabilit deja nivelul („standardul”) de protecţie.497 

Exemplul 8. Utilizarea doctrinei marjei de apreciere în jurisprudenaţa CEDO 
 
Decizia din 08 iulie 2008, cererea. n. 33629/06, Attila Vajnai v. Ungariei, § § 43-45 
 
„Testul necesităţii într-o societate democratică impune Curții sarcina de a stabili dacă ingerința 

corespunde unei necesități sociale imperioase. Înaltele Părţi Contractante dispun de o marjă de apreciere în 
aprecierea existenţei unei asemenea necesităţi, însă această marjă merge mână în mână cu supravegherea 
europeană, atât a actelor legislative, cât și deciziilor de punere în aplicare a acestora, inclusiv cele pronunţate 
de către o instanță independentă. Prin urmare, Curtea este împuternicită să pronunţe o decizie finală cu 
privire la reconcilierea ingerinţei cu libertatea de exprimare protejată prin art. 10 [CEDO] [...] În exercitarea 
sarcinii sale de de supraveghere, Curtea nu urmăreşte să înlocuiască instanțele naționale competente, ci mai 
degrabă să revizuiască în conformitate cu art. 10 [CEDO], deciziile pe care [instanţele naţionale] le-au luat 
potivit marjei de apreciere[...]. În special, Curtea trebuie să determine dacă motivele invocate de autoritățile 
naționale pentru justificarea ingerinței au fost „relevante și suficiente”, şi dacă măsura luată a fost 
„proporțională cu scopul legitim urmărit”[...]. În acest sens, Curtea trebuie să se convingă că autoritățile 
naționale, bazându-se pe o evaluare acceptabilă a faptelor relevante, au aplicat standarde în conformitate cu 
principiile enunțate în art. 10 [CEDO]". 

 
Decizia din 07 februarie 2012, cererea. nr. 40660/08 și 60641/08, Von Hannover v. Germania (Nr. 

2), § § 104-107 
 
„Curtea reamintește că alegerea mijloacelor necesare pentru a asigura respectarea art. 8 CEDO în 

domeniul relațiilor dintre indivizi este, în principiu, o chestiune care se încadrează în marja de apreciere a 
statelor membre [...]. Cu toate acestea, această marjă merge mână în mână cu o supraveghere europeană [de 
exemplu, de către organele Convenției], care cuprinde atât actele legislative cât şi a deciziilor de aplicare a 
acestora, inclusiv cele pronunţate de către o instanță independentă. În exercitarea rolului său de 
supraveghere, sarcina Curții nu este de a înlocui instanțele naționale, ci mai degrabă de a verifica, ținând cont 
de cazul în ansamblu, dacă deciziile luate de acestea sunt compatibile cu normele relevante din [CEDO]. [...] 
În cazul în care punerea în balanţă [între două drepturi fundamentale în conflict garantate de CEDO] a fost 
efectuată de către autoritățile naționale, în conformitate cu criteriile stabilite de Curte, în jurisprudența sa, 
substituirea de către instanțelr naționale a propriului raţionament trebuie să fie susţinut de motive solide.” 

 
Decizia din 08 aprilie 2014, cererea. nr. 17120/09, Dhahbi v. Italiei  
 
Cazul se referă la refuzul autorităților italiene de a acorda unui cetățean tunisian dreptul de ședere pe 

termen lung pentru a obține o subvenție pentru familie (care, potrivit reclamantului, se impunea potrivit 
Parteneriatului euro-mediteranean, ratificat de Italia prin Legea din 03 februarie 1997, nr. 35), precum și 
refuzul nemotivat al Curții Supreme de Justiție italiene de a formula o trimitere preliminară cu privire la 
interpretarea prezentului acord. CEDO a considerat că Italia este responsabilă pentru încălcarea art. 6 
(dreptul la un proces echitabil), cît și a art. 14 (nediscriminarea). În special, în ceea ce privește ultimul 
aspect, Curtea, după ce a constatat că refuzul subvenției a avut la bază exclusiv naționalitatea solicitantului, a 
exclus existența unei justificări obiective și rezonabile a tratamentului diferit acordat lui Dhahbi în raport cu 
alţi cetățenii italieni, în pofida marjei largi de apreciere a autorităților naționale în materia politicii securităţii 
sociale.  

                                                   
497 Asupra rolului standardelor naționale de protecție în situații care intră în sfera de aplicare a Cartei, a se vedea caseta Focus 2, 
Partea a II-a a prezentului Ghid.  
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„În ceea ce privește ‘motivele bugetare’, invocate de guvernul [italian], Curtea recunoaște că protejarea 
intereselor bugetului de stat este un obiectiv legitim. Cu toate acestea, acest obiectiv nu poate, în sine, 
justifica diferența de tratament denunţată. Trebuie să se stabilească dacă există un raport rezonabil de 
proporționalitate între scopul legitim urmărit mai sus și mijloacele folosite pentru a-l atinge. În această 
privință, Curtea amintește că refuzul autorităților de a acorda beneficiul subvenției familiei se bazează numai 
pe faptul că recurentul nu poseda cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene. De asemenea, este cert că 
un cetățean italian în aceleași condiții cu solicitantul ar fi beneficiat de ajutorul în cauză. Prin urmare, 
naționalitatea este singurul criteriu de diferența. Or, Curtea reiterează că doar motive deosebit de presante ar 
putea justifica o diferență de tratament bazată exclusiv pe naționalitate. În aceste condiții, și în ciuda marjei 
largi de apreciere de care se bucură autoritățile naționale din domeniul securității sociale, argumentele 
invocate de guvernul italian nu sunt suficiente pentru a convinge Curtea de existența, în acest caz, a unui 
raport rezonabil de proporționalitate, care ar aduce situaţia de faţă în conformitate cu exigenţele art. 14 din 
Convenție” (paragr. 53). 

d) Înlăturarea de la aplicare în baza CEDO de către instanţele române 

Exemplul 9. Înlăturarea de la aplicare în baza CEDO  
 
Curtea de Apel Bacău, Decizia 1152 din 17 decembrie 2009 – contestație în anulare – omisiunea 

instanței de recurs de a cerceta apărările părților 
 
Curtea de Apel Bacău a constatat admisibilitatea contestaţiei în anulare, având ca temei aplicabilitatea 

directă a art. 6 din CEDO (dreptul la un proces echitabil) și înlăturarea de la aplicare a dispozițiilor art. 318 
teza a II-a din Codul de procedură civilă, ca fiind incompatibile cu dispoziţiile art. 6 sub aspectul „egalității 
armelor” și dreptului la motivarea hotărârii. 

În motivarea deciziei, instanța a reținut următoarele: 
„Prin art. 6 din CEDO (ratificat prin Legea 30/94) a fost consacrat dreptul la un proces echitabil, aceasta 

presupunând în abordarea Curţii Europene printre altele şi ,,egalitatea armelor” şi „dreptul la motivarea 
hotărârii judecătorești”. 

Curtea Europeană a reţinut în cauza Dombo E. B.V. contra Olandei din 27.10.1993 că acest principiu 
cere ca ,,fiecare parte la un proces să beneficieze de o posibilitate rezonabilă de a-şi expune cauza în faţa 
instanţei în condiţii în care să nu o dezavantajeze semnificativ vis-a-vis de partea adversă. Prin art. 318 teza 
II Cod procedură civilă s-a consacrat doar pentru recurent posibilitatea de a-şi valorifica susţinerile 
formulate prin cererea de recurs şi omise de instanţă, legiuitorul deschizând calea contestaţiei în anulare doar 
uneia din părţi, intimatul din aceeaşi cauză neputându-şi valorifica susţinerile omise a fi cercetate. Prin art. 
318 s-au avut în vedere ipotezele în care recurentului nu i s-a acordat ,,satisfacţie echitabilă” şi i s-a respins 
recursul sau i s-a admis doar în parte recursul, iar instanţa de recurs a omis să cerceteze toate motivele, 
legiuitorul punând într-o poziţie dezavantajoasă intimatul căruia, urmare a admiterii recursului părţii adverse 
i se respinge acţiunea, dar nu i se deschide calea contestaţiei atunci când apărările sale nu au fost 
analizate.“ 

Așadar, Curtea de Apel a interpretat Art.318 teza a II-a Cod procedură civilă ca rupând echilibrul impus 
de principiul egalităţii armelor, câtă vreme intimatul care nu a obţinut ,,satisfacţie echitabilă” nu are 
posibilitatea să invoce omisiunea de a-i fi analizate apărările, dispoziţia internă fiind contrară astfel art. 6 
CEDO din perspectiva ,,egalităţii armelor”. […] 

[…] Omisiunea instanţelor de a cerceta argumentele părţilor [de a motiva hotărârea] a fost analizată de 
Curtea Europeană în cauzele S.-Troija v. Spaniei, Perez v. Franţei, E. der Hurk v. Țărilor de Jos, Albina v. 
României, Curtea reţinând „art. 6 implică în sarcina instanţei obligaţia de a proceda la un examen efectiv al 
tuturor argumentelor și elementelor de probă ale părţilor”. 

În baza temeiurilor enumerate mai sus, instanţa, aplicând direct dispoziţiile art. 6 CEDO, a concluzionat 
că omisiunea de a cerceta argumentele părţilor „nu poate fi diferenţiată după calitatea acestora şi trebuie să 
producă efecte similare pentru toate părţile. Pe cale de consecinţă, în respectarea dreptului la un proces 
echitabil pentru menţinerea ,,egalităţii armelor”, curtea găseşte ca admisibilă contestaţia în anulare prin care 
intimatul invocă omisiunea cercetării argumentelor invocate.” 
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ANEXA 2 - Clasificarea jurisprudenţei colectate în funcție de tipul de conflicte 

1. Cauzele care tratează în principal interacţiunea dintre prevederile legale 

• Curtea Supremă (Marea Britanie), Home Office împotriva Tariq [2011] Curtea Supremă a Regatului 
Unit 35, 13 iulie 2011, şi alte cauze conexe; 

• Curtea Constituţională (Croaţia), hotărârea U-III/5270/2012, D.A.P.T. (reclamant) împotriva 
Republicii Croaţia şi hotărârea U-III / 464 /2013, A. Z. (reclamant) împotriva Republica Croaţia; 

• Curtea Constituţională (Austria), hotărâreaU466/11 şi alţii, 12 martie 2012; 

• Saga Pinto Act (Italia): CEDO, cererea nr. 36813/97, Scordino împotriva Italiei [2004], 29 iulie 
2004, şi cererea nr. 69789/01, Brusco împotriva Italiei [2001], 6 septembrie 2001; Curtea Suprema 
(Italia), nr. 1338 – 1341, 26 ianuarie 2004 (sesiunea plenară), şi nr. 14, 18 Aprilie 2008 (prima 
secțiune, civilă); 

• Înalta Curte (Irlanda), P.M. (Botswana) împotriva Ministerului Justiției şi Reformei Legislative, 
Procurorului General şi Irlandei [2012] IEHC 34, 31 ianuarie 2012; 

• Tribunalul din Milan (curtea de primă instanță, Italia), hotărârea din 9 august 2007 (concedierile pe 
caz de sarcină; discriminare pe motive de sex); 

• Tribunalul din Pavia (curtea de primă instanță, Italia), dispoziţia din 9 septembrie 2009, Manara 
împotriva INPS (discriminarea pe motive de dizabilitate); 

• Curtea Constituţională (Spania), STC 198/2012, 6 noiembrie 2012 (căsătoria între persoane de 
acelaşi sex; discriminarea pe motive de orientare sexuală); 

• Curtea Constituţională (Polonia), hotărârea K 63/07, 15 iulie 2010 (vârsta de pensionare; 
discriminare pe motive de vârstă); 

2. Cauzele care prezintă utilizarea strategică a tehnicilor de cooperare verticală între 
instanţe, sau în cazul în care trimiterea preliminară a fost evidentă 

• Curtea Constituţională (Spania), STC 199/2009, Wilson Adran John, 28 septembrie 2009, şi ATC 
86/2011, Melloni (Dispoziţie, trimitere la CJUE), 9 iunie 2011; CJUE, C-399/11, Stefano Melloni 
împotriva Ministerio Fiscal , 26 februarie 2013 

• CJUE, Cauza C-396/11, Proceduri referitoare la executarea mandatelor europene de arestare emise 
împotriva lui Ciprian Vasile Radu, 29 ianuarie 2013; hotărârea Curţii de Apel Constanța (România) 
ca urmare a hotărârii preliminare a CJUE din cauza Radu, precum şi hotărârea Înaltei Curţi din 
România prin Decizia din 17 iulie 2013;  

• CJUE, Cauza C-168/13 PPU, Jeremy F împotriva Primului Ministru, 30 mai 2013, şi Consiliul 
Constituţional (Franța), nr 2013-314, Jeremy F. împotriva Primului Ministru, 14 iunie 2013; 

• Curtea Supremă a Regatului Unit, R împotriva Horncastle & Ors [2009] Curtea Supremă a Regatului 
Unit 14, 9 decembrie 2009, şi Curtea de Apel (Marea Britanie) R împotriva Ibrahim [2012] Curtea 
de Apel a Angliei şi Țării galilor, Crim 837, 27 aprilie 2012; 

• Curtea Supremă de Casaţie si Justiţie (România), hotărârea nr. 5043/2012, Circul Globus Bucureşti; 

• CJUE, Cauza C-366/99, Joseph Griesmar împotriva Ministre de l'Economie, des Finances et de 
l'Industrie şi Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'Etat et de la Décentralisation, 29 
noiembrie 2001; 

• CJUE, Cauza C-104/09, Pedro Manuel Roca Álvarez împotriva Sesa Start España ETT SA, 30 
septembrie 2010; 

• CJUE, Cauza C-555/07, Seda Kücükdeveci contro Swedex GmbH & Co. KG., 19 ianuarie 2010; 
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3. Cazurile în care a fost folosit raționamentul comparativ 

• Curtea Constituţională (Polonia), hotărârea din cauza SK 26/08, 5 octombrie 2010 (punerea în 
aplicare necorespunzătoare a Deciziei-cadru privind MEA ); 

• Curtea Constituţională (Croaţia), hotărârea U-I/722/2009, 15 aprilie 2011 (cazul Legea privind 
asistența judiciară); 

• Curtea Supremă (Marea Britanie), Assange împotriva Autorității Procurorului Suedez [2011] Înalta 
Curte de Justiție a Angliei şi Țării Galilor 2849, 30 mai 2012;  

• Curtea de Apel Bucureşti (România), dosarul nr. 3374/2/2012 R.M. (Acest dosar se află în această 
categorie mai degrabă ca urmare a asemănărilor cu cauza Assange, decât a utilizării raționamentului 
comparativ) 

• Curtea de Apel (Employment Appeal Tribunal, Marea Britanie) a Consiliului Falkirk împotriva 
Whyte [1997] IRLR 560, 30 iunie 1997. 

4. Cauze care demonstrează rolul central al dialogului judiciar, în conținutul dreptului 
la un proces echitabil - de exemplu, obligația de a participa în anumite forme de 
dialog judiciar, cum ar fi trimiterea preliminară sau recunoașterea reciprocă 

• Curtea Constituţională (Italia), hotărârea nr. 227, 21 iunie 2010 a constituţionalității legislaţiei de 
implementare a MEA); 
• CEDO, cerere nr. 39594/98, Kress împotriva Franței, 7 iunie 2001, cererea nr. 54984/09, Marc-
Antoine împotriva Franței, 4 iunie 2013; 
• Curtea Constituţională (Spania), STC 145/2012, Iberdrola, 2 iulie 2012, şi STC 78/2010, Metropole, 
20 octombrie 2010; 

5. Cauze care demonstrează importanța testului de proporționalitate şi/sau a doctrinei 
privind marja de apreciere în domeniul nediscriminării 

• Curtea Constituţională (Croaţia), hotărârea U-I / 4170 / 2004, Damir Jelušić (reclamant) împotriva 
Republicii Croaţia, 29 septembrie 2010; 
• Curtea Supremă (Marea Britanie), Seldon (Recurent) împotriva Clarkson Wright and Jakes 
(Parteneriat) (Respondent) [2012] Curtea Supremă a Regatului Unit, 16, 30 aprilie 2012 

6. Cauzele privind conflictele între drepturile fundamentale 

• Echilibrul între diferitele garanții privind libertatea de exprimare: libertatea mass-media, în contextul 
protecției surselor jurnalistice: 

• CEDO, cererea nr. 33400/96, Ernst şi alții împotriva Belgiei, 15 iulie 2003; 

• Libertatea de exprimare şi dreptul la viață privată şi viață de familie: 

• CEDO, cererea nr. 59320/00, Von Hannover împotriva Germaniei I, 24 iunie 2004; 

• CEDO, cererea nr. 40660/08, şi 60641/08 Von Hannover împotriva Germaniei II, 7 februarie 
2012; 

• CEDO, cererea nr. 8772/10, Von Hannover împotriva Germaniei III, 19 septembrie 2013; 

• CEDO, cererea nr. 39954/08, Axel Springer AG împotriva Germaniei, 7 februarie 2012; 

• Reputația şi onoarea între drepturile fundamentale şi cele de interes public (în cazul de calomnie): 

• CEDO, cererea nr. 33348/96, Cumpănă şi Mazăre, 15 martie 2004; 

• CEDO, cererea nr. 43612/10, Belpietro împotriva Italiei, 24 septembrie 2013; 

• CEDO, cererea nr. 39660/07, Lewandowska-Malec împotriva Poloniei, 18 septembrie 2012; 

• Curtea Constituţională (Croaţia), hotărârea în cazul U-III/2858/2008 



 

 

183 PROIECT JUST/2012/FRAC/AG/2755 - COOPERARE JUDICIARĂ EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL 

DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN PRACTICA INSTANTELOR NATIONALE – POTENTIAL 

NEEXPLORAT 

 

 

• Libertatea de exprimare şi protecția datelor: 

• CJUE, cauza C-73/07 Satamedia, 16 decembrie 2008; 

• Tribunalul din Milano (prima instanță, Italia), hotărârea nr. 5820/2013 din 26 aprilie 2013; 

•  CJUE, cauza C-131/12 Google Spania (Avizul AG Jääskinen, 25 iunie 2013); 

•  Libertatea de exprimare privind drepturile de proprietate intelectuală: 

• CJUE, Cauza C-70/10 Scarlet Extended NV, 24 noiembrie 2011; 

• CJUE, Cauza C-283/10 Circul Globus Bucureşti (2011), 24 noiembrie 2011; 

• Curtea Supremă de Casație şi Justiție (România), hotărârea nr. 5043/2012, Circul Globus 
Bucureşti; 

• CJUE, Cauza C-112/09 P Sociedad General de Autores y Editores de España, 14 ianuarie 
2012. 
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ANEXA 3 – Utilizarea tipului (tipurilor) şi tehnicii (tehnicilor) de interacţiune 
judiciară în fiecare dintre cauzele colectate 

Cauză Interacţiune Tehnică 

LIBERTATE DE EXPRIMARE     

Deferența Ernst împotriva Belgiei CEDO împotriva instanţei 
naţionale Interpretare conformă 

CEDO împotriva instanţei 
naţionale 

Interpretare conformă 

Trimitere preliminară/excludere 

Satamedia 

CJUE împotriva 
instanţelor naţionale Proporţionalitate în CEDO împotriva 

CJUE 

CEDO împotriva instanţei 
naţionale 

Test de proporționalitate 

Instanţa naţională în 
diferite State Membre 

Marja de apreciere 

Saga Von Hannover 

V 
Instanţe naţionale dintr-un 

Stat Membru 
Interpretarea conformă cu CEDO 

CEDO împotriva 
instanţelor naţionale  

Cumpănă și Mazăre împotriva 
României 

Instanţele naţionale dintr-
un Stat Membru 

Test de proporționalitate 

Belpietro împotriva Italiei CEDO împotriva 
instanţelor naţionale  

Interpretare în conformitate cu 
standardul CEDO 

Lewandowska Malec împotriva 
Poloniei 

CEDO împotriva 
instanţelor naţionale  

Interpretare în conformitate cu 
standardul CEDO 

Croaţia CEDO împotriva 
instanţelor naţionale  

Interpretare în conformitate cu 
standardul CEDO 

Interpretare în conformitate cu 
standardul CJUE 

Sabam împotriva Scarlet CJUE împotriva 
instanţelor naţionale  

Trimitere preliminară 

Societățile de gestiune colectivă CJUE împotriva 
instanţelor naţionale  

Trimitere preliminară 

PROCES ECHITABIL     

CJUE împotriva CEDO Dialog respins 

Instanţe naţionale Interpretare în conformitate cu 
standardul CEDO 

Home Office împotriva Tariq şi 
cazuri conexe. 

Instanţe naţionale   

Cauzele de extrădare: AZ 
împotriva Croației, D.A.P.T. 
împotriva Croației („negare flagrantă 
a unui proces echitabil”, Curtea 
Constituţională a Croației) 

CEDO împotriva 
instanţelor naţionale 

 

Curtea Constituţională a Austriei, 
U466/11 şi altele (transferul art. 47 
din Carta UE în standardul 
constituţional intern privind procesul 

CEDO împotriva 
instanţelor naţionale 

Interpretare conformă 
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Cauză Interacţiune Tehnică 

Excluderea 

Trimitere preliminară 

echitabil) - migrație / azil 

CJUE împotriva CEDO Interpretare conformă 

CEDO împotriva 
instanţelor naţionale 

Interpretare conformă Pinto Legea: Brusco, Scordino şi 
hotărârile Corte di cassazione nr. 
1339/2004 şi 14/2008 (Italia) 

 

Instanţe naţionale   

Irlanda - P.M. (Botswana) 
împotriva Ministerului Justiției şi 
Reformei Legislative, Procurorului 
General şi Irlandei (control 
jurisdicțional al deciziilor de 
extrădare) 

 

CJUE împotriva 
instanţelor naţionale 

Interpretare conformă 

Excluderea 

Trimitere preliminară 

CJUE împotriva 
instanţelor naţionale 

 

STC 26/2014 Interpretare conformă 
STC cu hotărârea preliminară CJUE în 
Melloni în hotărârea STC 26/2014 

Wilson Adran John şi Melloni - 
cazurile MEA spaniole cu privire la 
procesele în lipsă Curtea 
Constituţionala Spaniola / CJUE) 

CJUE împotriva CEDO Interpretare conformă 

Trimitere preliminară Radu - revizuirea drepturilor 
fundamentale, în conformitate cu 
Decizia-cadru MEA în cadrul 
procedurilor de extrădare 

 

CJUE împotriva 
instanţelor naţionale 

Proporționalitate 

Trimitere preliminară Jeremy F. împotriva prim-
ministrului - căi de atac eficiente în 
caz de extindere a efectelor unui 
 Mandat European de Arestare 
 

CJUE împotriva 
instanţelor naţionale 

Proporționalitate 

CEDO împotriva 
instanţelor naţionale 

Interpretare conformă Marea Britanie - de la Horncastle 
la Ibrahim şi Riat 

Instanţele naţionale   

CEDO împotriva 
instanţelor naţionale 

Trimiteri la jurisprudență Tribunalul Constituţional al 
Poloniei 

Instanţele naţionale   

CEDO împotriva 
instanţelor naţionale 

Interpretare conformă „Standardele europene” şi 
furnizarea de asistență juridică - 
revizuirea Curţii Constituţionale din 
Croaţia privind constituţionalitatea 
Legii privind asistența juridică - drept 
civil / de reglementare Instanţele naţionale   

CEDO împotriva 
instanţelor naţionale 

Interpretare conformă Assange împotriva Autorității 
Suedeze de urmărire penală (Curtea 
Supremă a Regatului Unit) 

 
Instanţele naţionale Raţionament comparativ 
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Cauză Interacţiune Tehnică 

R.M. (Curtea de Apel Bucureşti) Intern/Extern vertical Interpretare conformă 

Măsuri legislative adoptate în 
Italia 

CJUE împotriva 
instanţelor naţionale 

Interpretare conformă 

Kress împotriva Franţei nr. 39594 
şi cauze conexe (dreptul la un proces 
echitabil şi procedurile judiciare 
administrative; Franţa) - drept 
administrativ 

CEDO împotriva 
instanţelor naţionale 

Interpretare conformă 

CJUE împotriva 
instanţelor naţionale 

Excluderea Iberdrola (Curtea Constituţională 
a Spaniei – obligaţia de a retrage 
legislaţia naţională care contravine 
dreptului UE) Instanţele constituţionale 

împotriva instanţelor naţionale 
Strategie – instanţa naţională 

Metropole (Curtea 
Constituţională spaniolă - refuzul de a 
aborda o trimitere preliminară la 
CJUE ca o încălcare a dreptului la un 
proces echitabil) 

CJUE împotriva 
Instanţelor naţionale 

Trimitere preliminară 

NEDISCRIMINAREA     

CJUE împotriva 
Instanţelor naţionale 

Trimitere preliminară 

Instanţe naţionale   

Griesmar şi consecințele 

Instanţe naţionale   

Reacția Italiei la Schalke si Kopf CEDO împotriva 
instanţelor naţionale 

Interpretare conformă (schimbare de 
jurisprudență) 

Interpretare conformă CEDO împotriva 
instanţelor naţionale 

Raționament comparativ 

 

Reacția Spaniei la Schalke si 
Kopf  

Instanţe naţionale   

CEDO împotriva 
Instanţelor Naţionale 

Tribunalul Constituţional al 
Spaniei privind discriminarea pe 
motive de sex 

Instanţe naţionale 

Interpretare conformă 

Trimitere preliminară Roca Alvarez CJUE împotriva 
instanţelor naţionale Excludere 

CJUE împotriva 
instanţelor naţionale 

Interpretare conformă Falkirk şi alții împotriva Whyte 
şi altora (non-discriminare pe motive 
de sex, Marea Britanie) 

Instanţele naţionale Raționament comparativ 

CJUE împotriva 
instanţelor naţionale 

Interpretare uniformă Concedierile legate de sarcină 
(nediscriminare pe motive de gen; 
Italia) 

Instanţele naţionale Raționament comparativ 

Trimitere preliminară 

Excludere 

Kücükdeveci (discriminare pe 
motive de vârstă, Germania) 

CJUE împotriva 
instanţelor naţionale 

Testul proporționalităţii 
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Cauză Interacţiune Tehnică 

CJUE împotriva 
instanţelor naţionale (Curtea 
Supremă) 

Interpretare conformă 

Instanţele Naţionale 
(Curtea Supremă împotriva 
instanţelor ordinare) 

Marjă de apreciere 

Seldon împotriva Clarkson 
Wright şi Jakes (nediscriminare pe 
motive de vârstă, Marea Britanie) 

  Testul proporționalităţii 

Interpretare conformă JELUŠIĆ împotriva Croației 
(nediscriminare pe motive de vârstă, 
Croaţia) 

CEDO împotriva 
instanţelor naţionale 

Marjă de apreciere 

CJUE împotriva 
Instanţelor naţionale 

Vârsta de pensionare 
(discriminare pe motive de vârstă, 
Polonia) Instanţele Naţionale 

(Curtea Constituţională 
împotriva instanţelor ordinare) 

Interpretare conformă 

Contractele colective de muncă în 
Italia (nediscriminare pe motive de 
vârstă; Italia) 

CJUE împotriva 
Instanţelor naţionale 

Excludere 

Persoanele cu dizabilitate 
(nediscriminare pe motive de 
dizabilitate; Italia) 

CJUE împotriva 
Instanţelor naţionale 

Excludere 

Interpretare conformă ACCEPT (nediscriminare pe 
motive de orientare sexuală; 
România) 

CJUE împotriva 
Instanţelor naţionale 

CJUE – Recomandări 

Instanţa de trimitere, în baza 
recomandărilor CJUE în hotărârea 
pronunţată ca urmare a deciziei preliminare a 
CJUE 

CJUE împotriva 
Instanţelor Naţionale 

ONG-urile împotriva Mamić 
(nediscriminare pe motive de 
orientare sexuală; Croaţia) 

CEDO împotriva 
Instanţelor Naţionale 

Interpretare conformă 

Cuplurile de acelaşi sex 
(nediscriminare pe motive de sex; 
Polonia) 

CEDO împotriva 
Instanţelor naţionale 

Interpretare conformă 

CEDO împotriva 
Instanţelor naţionale 

Sarcina probei (nediscriminarea 
pe motive de sex şi de opinii politice, 
Croaţia) 

CJUE împotriva 
Instanţelor naţionale 

Interpretare conformă (lipsa unei 
interpretări conforme cu reglementarea UE) 

CJUE împotriva 
Instanţelor Naţionale 

Sindicatul Liber (nediscriminare 
pe motive de sex, România) 

CEDO împotriva 
Instanţelor Naţionale 

Excludere 

Trimitere preliminară Sindicatul Liber (nediscriminare 
pe motive de sex, România) 

CJUE 

Excludere 
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Cauză Interacţiune Tehnică 

Interpretare conformă 

 


