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Prefaţă

În ciuda diversităţii tradiţiilor juridice şi a sistemelor de drept existente în Europa, 
cu toţii avem în comun obligaţia autoimpusă de a integra Convenţia Europeană 
a Drepturilor Omului (CEDO), aşa cum este interpretată de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (CEDO) din Strasbourg.

Acest proces de integrare a CEDO în legislaţia naţională şi de aplicare a drepturilor 
prevăzute în convenţie de către instanţele naţionale, prezintă atât implicaţii 
metodice cât şi materiale/procedurale pentru practicienii dreptului, printre care 
se numără şi judecătorii.

O parte importantă a articolului 6 din CEDO se referă la faptul că judecătorii nu 
trebuie să fie doar imparţiali de facto, dar să şi creeze aparenţa de imparţialitate. 
Procedurile judiciare şi hotărârile judecătoreşti trebuie să fie transparente 
şi să inspire încredere. Motivarea hotărârilor capătă astfel un rol crucial. O 
motivare corespunzătoare oferă într-adevăr părţilor posibilitatea de a cunoaşte 
considerentele factuale pe care se bazează hotărârea şi garanţia că nu au fost 
avute în vedere aspecte irelevante. O motivare adecvată este de asemenea o 
condiţie prealabilă necesară pentru formularea unei căi de atac efective. 

Prin urmare – formarea privind motivarea hotărârilor vizează chiar esenţa 
funcţionării instanţelor de judecată, ceea ce ţine de arta judecătorilor. 

Programele judiciare susţinute de granturile norvegiene au ca principal rezultat 
consolidarea capacităţii judiciare. Proiectele se concentrează în mod normal 
pe îmbunătăţirea cadrului de infrastructură pentru domeniul judiciar precum 
sistemele IT, securitatea şi pe formarea privind reformele judiciare. 

Dorinţa şi entuziasmul arătate de beneficiari de a se implica în activitatea destul 
de solicitantă din punct de vedere administrativ de pregătire şi desfăşurare a 
acestor seminarii multilaterale privind motivarea hotărârilor judecătoreşti sunt 
astfel impresionante şi demonstrează că împărtăşim cu toţii percepţia generală 
a importanţei acestei activităţi. Dacă nu exista acelaşi entuziasm atât de partea 
experţilor şi nu în cele din urmă şi din partea participanţilor, seminariile nu ar fi 
avut succesul pe care l-au înregistrat. 

În final, aş vrea să-mi exprim mulţumirea pentru programul HELP al Consiliului 
Europei, care a sprijinit această activitate de la început, în calitate de co-
organizatori. Transformarea seminariilor în cursuri de e-learning organizate şi 
oferite de programul HELP asigură sustenabilitatea acestora.

În numele beneficiarilor şi al donatorului, vă transmit tuturor cele mai calde 
mulţumiri. 

Audun Hognes Berg

Administraţia Instanţelor Norvegiene





7

Echipa de experţi

Zdenek Kühn este profesor de jurisprudenţă la Facultatea de drept Charles, 
judecător la Curtea Administrativă Supremă din Republica Cehă şi judecător ad 
hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Szymon Janczarek, expertul care reprezintă Polonia, judecător la instanţă penală 
în cadrul Tribunalului districtual din Gdansk, din 2012 este judecător detaşat la 
Consiliul Europei – jurist în cadrul Departamentului pentru Executarea Hotărârilor 
Curţii Europene a Drepturilor Omului, formator specializat în drepturile omului, în 
special Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii Europene 
a Drepturilor Omului. 

Jussi E. Pedersen, expertul care reprezintă Norvegia, profesor la Facultatea de 
drept, Universitatea din Tromsø.

Roxana Rizoiu a deţinut două mandate de Agent guvernamental al României 
în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Subsecretar de stat), reprezentând 
interesele statului roman în faţa Curţii de la Strasbourg. A deţinut poziţiile de 
Director a Direcţiei Agentului Guvernamental atât în cadrul Ministerului de Justiţie 
al României cât şi în cadrul Ministerului de Externe. Din 1997 până în 1999 
şi ulterior din 2005 până în 2007, Dna. Rizoiu a fost consilier juridic în cadrul 
Ministerului Justiţiei din România, asistând la redactarea legislaţiei relevante şi 
la analiza proiectelor de legi din punct de vedere al compatibilităţii cu Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului.

Din 2003, Dna. Rizoiu a acumulat o bogată experienţă ca Formator juridic 
pe Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în cadrul Institutului Naţional 
al Magistraturii (INM) din România, precum şi ca formator de competenţe 
comunicaţionale pentru viitorii judecători şi procurori. În prezent, Dna. Rizoiu 
ocupă funcţia de formator în cadrul acestui Institut. Dna. Rizoiu este de asemenea 
şi membru al Consiliului Ştiinţific al INM.

Jan Kratchovil este lector pe drepturile omului şi drept constituţional la 
Facultatea de drept din cadrul Universităţii Palacky din Olomouc, Republica Cehă. 
Acesta este de asemenea şi asistent juridic pe lângă un judecător în cadrul Curţii 
Constituţionale din Republica Cehă. In trecut, acesta a lucrat 4 ani ca avocat în 
cadrul Curţii Europene a Drepturilor Omului. A studiat dreptul în Praga, Nottingham 
şi Washington, D.C. De asemenea, acesta publică în special lucrări în domeniul 
drepturilor omului. 

Rima Ažubalytė, expertul care reprezintă Republica Lituaniei, Judecător în cadrul 
Secţiei Penale a Curţii Supreme din Lituania şi profesor la Facultatea de drept din 
cadrul Univesităţii Mykolas Romeris, Institutul de Drept şi procedură penală. 





9

Cuprins

1. Introducere (Zdenek Kühn) ................................................................ 11

2. Dreptul la un proces echitabil în temeiul articolului 6 şi cerinţele minime 
privind motivarea instanţelor nationale (Zdenek Kühn) ........................... 16

3. Erorile din motivările instanţei ca factor ce contribuie la încălcările obligaţiilor 
procedurale prevăzute în articolele 2 şi 3 (Szymon Janczarek) ................ 21

4. Cerinţele articolului 5 privind pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti motivate 
(Roxana Rizoiu)  ............................................................................... 38

5. Articolul 8 şi motivarea hotărârilor instanţelor de judecată (Jussi E. 
Pedersen) ........................................................................................ 49

6. Libertatea de exprimare (Jan Kratochvíl) .............................................. 55

7. Articolul 6 şi motivarea hotărârilor instanţelor de judecată: dreptul de a audia 
martorii (Rima Ažubalytė) .................................................................. 65





11

Introducere

Ce tipuri de decizii ale Curţii Europene a Drepturilor Omului 
(CEDO) putem întâlni?
Trebuie făcută diferenţa între decizie (în franceză décision) şi hotărâre (arrêt). 

Deciziile sunt pronunţate în diferite cauze privind procedura în faţa CEDO (de 
regulă, admisibilitatea, reparaţia echitabilă etc.). În majoritatea cauzelor care 
sunt soluţionate pe fond, nu se pronunţă o decizie deoarece admisibilitatea este 
analizată în hotărârea însăşi (la fel şi reparaţia echitabilă etc.). Doar în anumite 
cazuri excepţionale, cauza ce va fi soluţionată pe fond, va fi analizată mai întâi 
din punct de vedere al admisibilităţii acesteia. În consecinţă, deciziile sunt de 
regulă pronunţate atunci când cauza este considerată a fi inadmisibilă şi nu va 
fi soluţionată pe fond. Cu toate acestea, o parte din deciziile de acest fel conţin 
informaţii utile privind interpretarea Convenţiei. 

În general, hotărârile sunt mai importante decât deciziile. Acestea soluţionează 
cauza pe fond, constatând încălcarea sau neîncălcarea drepturilor omului 
respective. Cele mai importante hotărâri sunt cele pronunţate de Marea Cameră. 
Jurisprudenţa Convenţiei este alcătuită din hotărârile pronunţate împotriva 
Statelor membre. 

Structura hotărârii 
În ziua de astăzi, hotărârile sunt citite mai adesea pe internet, spre deosebire de 
era dinaintea internetului. Hotărârile respectă în prezent o structură fixă, după 
cum urmează: 

 1) Legendă: 

(i) indicarea secţiunii (cameră, marea cameră)  

(ii) numele cauzei (părţi, de regulă numele întregi fără anonimizare)

(iii) numărul cererii

(iv) tipul soluţiei (hotărâre sau decizie)  

(v) locul şi data soluţiei 

(vi) componenţa camerei 

2) Procedura/procedure/procédure

Această parte descrie procedura în faţa Curţii (sau Comisie, cum se numea 
anterior). De regulă, judecătorii naţionali nu trebuie să studieze această parte. 
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 3) În fapt/the facts/en fait   

Această parte descrie cauza, adică relatarea cererii şi cursul acesteia în faţa 
instanţelor naţionale. 

În plus, vom regăsi aici dreptul naţional aplicabil în cauză şi jurisprudenţa naţională. 
Atunci când un judecător dintr-un alt stat membru decât statul membru care a 
fost parte la proces aplică hotărârea Curţii, dreptul naţional aplicabil ar trebui 
studiat cu atenţie. În caz contrar, există pericolul ca din hotărârea Curţii să fie 
trase concluzii greşite: practicile naţionale care au fost aprobate sau condamnate 
de Curte pot să fie foarte diferite de practicile naţionale din celălalt Stat membru. 
Bineînţeles, acest aspect diferă de la caz la caz, având în vedere că există hotărâri 
ale Curţii care pot fi uşor generalizate, neluând în considerare specificităţile unui 
anume sistem juridic. Pe de altă parte, există alte cauze în care judecătorul trebuie 
să citească cu atenţie dreptul şi jurisprudenţa relevantă pentru a evita obţinerea 
unor soluţii greşite pentru propria cauză. 

Uneori, această parte conţine şi observaţii asupra dreptului comparat sau 
internaţional şi practicile din domeniu. 

 4) În drept/the law/en droit

Această parte reprezintă opinia Curţii. Aici regăsim argumentarea şi motivarea 
juridică a Curţii. Textul începe de regulă cu un rezumat al argumentelor părţilor cu 
privire la cauză şi mai apoi urmează motivarea Curţii. 

Textul debutează cu problemele preliminare incluzând admisibilitatea, cu 
excepţia cazului în care aceste aspecte au fost tratate într-o decizie anterioară pe 
admisibilitate.

După chestiunile procedurale, Curtea analizează fondul cauzei, pe care îl 
structurează apoi în funcţie de problemele ridicate. Acest lucru face ca lecturarea 
hotărârii să fie mai uşoară, întrucât cititorul poate să treacă peste acele aspecte 
care nu îl interesează. 

 5) Soluţia

Partea finală a hotărârii în care Curtea constată dacă drepturile persoanei în cauză 
au fost încălcate sau nu. 

 6) Opinii comune și separate

Judecătorii din cadrul Curţii sunt abilitaţi să-şi exprime opinia separată sau comună 
şi să o publice împreună cu hotărârea. Deşi opiniile nu sunt în concordanţă cu 
hotărârea, acestea ajută adesea cititorul să înţeleagă mai bine dispoziţiile hotărârii. 
De aceea, este de regulă util să se citească chiar şi aceste opinii. 

Redactarea hotărârilor Curţii Europene
Curtea Europeană produce mii de hotărâri pe an (spre exemplu, mai mult de 
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două mii patru sute de hotărâri au fost pronunţate în 2015). Majoritatea dintre 
acestea sunt doar repetitive, constatând încălcări similare cu privire la acelaşi 
Stat membru sau mai multe State membre. Procedând astfel, Curtea rămâne în 
esenţă asemenea unei instanţe supreme de drept civil : doar o parte mică din 
hotărârile Curţii este nouă şi oferă interpretări noi şi importante ale Convenţiei, în 
timp ce cea mai mare parte din hotărâri repetă ceea ce s-a statuat deja de către 
Curte. Datorită abundenţei jurisprudenţei proprii a Curţii, aceasta face trimitere 
deseori la cauzele soluţionate anterior. Conform stilului Curţii, se face trimitere la 
cele mai recente cauze în locul hotărârilor originale care au creat interpretarea 
nouă a Convenţiei. Jurisprudenţa este prezentată astfel ca o serie de cunoştinţe 
acumulate din corpul hotărârilor, reîmprospătată, reformulată şi reînnoită în 
permanenţă. Hotărârea originală nu are o forţă proprie, mai degrabă, hotărârea 
originală este completată şi consolidată cu hotărâri noi care repetă şi uneori chiar 
modifică regula originală. Forţa regulii originale formulate în hotărârea originală 
depinde de confirmarea ei continuă de către Curte în cauzele subsecvente. 

Curtea Europeană îşi redactează hotărârile folosind un stil clar şi discursiv, îşi 
structurează motivarea în mai multe secţiuni şi subsecţiuni, astfel încât cititorul 
să poată cu uşurinţă să găsească problema pe care o caută. Mai mult decât atât, 
textul este scris folosindu-se puncte numerotate, ceea ce facilitează trimiterile la 
acestea. 

Cum se fac trimiterile la jurisprundenţa Curţii Europene?
În trecut, se obişnuia să se citeze hotărârile Curţii în funcţie de diferitele colecţii 
de jurisprudenţă în care acestea se publicau. În prezent, aproape nimeni nu mai 
utilizează culegeri scrise. În schimb, hotărârile sunt studiate online, prin intermediul 
motorului de căutare al bazei de date HUDOC. Astfel, citarea hotărârilor s-a 
schimbat. Astăzi, facem trimiteri la hotărâri pentru a le identifica cu precizie. Cu 
alte cuvinte, trebuie să furnizăm numele părţilor, data hotărârilor, numărul cererii. 
Dacă cităm un text anume, se recomandă să se utilizeze şi punctul paragrafului 
citat:

Kruslin împotriva Franţei, nr. 11801/85, pct. 29, 24 aprilie 1990

Dacă un judecător naţional foloseşte traducerea naţională a hotărârii, acest lucru 
trebuie indicat de asemenea. 

Care este „legea” care poate să limiteze drepturile omului la 
nivel naţional? Distincţia între lege în sens formal și lege în 
sens material 
Anumite drepturi prevăzute de Convenţie exclud orice derogare (precum 
interzicerea torturii prevăzută de articolul 3). Cu toate acestea, majoritatea 
drepturilor pot să fie limitate prin lege, aşa cum se prevede în mod special în 
Convenţie. Spre exemplu, art. 5, alin. 1, litera (c) (Nimeni nu poate fi lipsit de 
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libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale), art. 7 (Nicio 
pedeapsă fără lege), art. 8, alin. 2 (Nu este admis amestecul unei autorităţi publice 
în exercitarea dreptului la viaţă privată şi la familie decât în măsura în care acesta 
este prevăzut de lege), art. 9, alin. 2 (Libertatea de a-şi manifesta religia sau 
convingerile nu poate face obiectul altor restrângeri decât cele prevăzute de lege), 
art. 10, alin. 2 (Exercitarea acestor libertăţi poate fi supusă unor restrângeri, 
sancţiuni etc. prevăzute de lege) etc. 

Întrebarea este ce înseamnă „legea”. Curtea Europeană a ajuns la concluzia că 
legea nu se limitează doar la legislaţie (lege în sensul formal). În plus faţă 
de legea adoptată (legislaţia), „legea” include de asemenea şi jurisprudenţa 
instanţelor naţionale, practicile naţionale constante ale autorităţilor de stat etc. 
(legea în sensul material). 

În ceea ce priveşte sfera de aplicare a paragrafului 2 al articolului 8 (art. 
8-2) din Convenţie şi alte cauze similare, Curtea a înţeles întotdeauna 
termenul de „lege” în sensul „material” al acestuia, nu în sensul „formal”, 
incluzând în definiţia acestui termen atât textele de rang infralegislativ [...] 
cât şi dreptul nescris. [...] ar fi greşit să se amplifice diferenţa dintre ţările 
common-law şi ţările continentale [...]. Legea scrisă deţine în mod evident 
un rol important şi în ţările common-law. Invers, jurisprudenţa a jucat un rol 
atât de important în ţările continentale încât ramuri întregi de drept pozitiv 
sunt în mare parte rezultatul deciziilor instanţelor. Curtea a avut în vedere 
de multe ori jurisprudenţa din aceste ţări [...] Într-un domeniu reglementat 
de legea scrisă, „legea” reprezintă textul normativ în vigoare aşa cum este 
interpretată de instanţele competente, având în vedere, dacă este cazul, orice 
date tehnice noi. 

Kruslin împotriva Franţei, nr. 11801/85, pct. 29, 24 aprilie 1990

Pe scurt, amestecul în exercitarea dreptului prevăzut de Convenţie are o bază 
legală în dreptul naţional, dacă aceasta este prevăzută în mod rezonabil fie de 
legislaţia sau jurisprudenţa ţării, fie de practicile interne constante ale organelor 
guvernamentale sau de ambele categorii împreună. 

Ceea ce este important este că această lege într-un sens mai larg trebuie să 
fie suficient de accesibilă, precisă și previzibilă în aplicarea ei, în vederea 
evitării oricărei forme de arbitrar 

• Aceasta înseamnă că dacă jurisprudenţa nu a fost publicată (într-un clasor 
al instanţei accesibil şi public sau online) sau practica constantă a agenţiilor 
guvernamentale nu a fost adusă la cunoştinţa publicului, acestea nu pot 
reprezenta „legea” care poate să limiteze drepturile omului. 

• Dacă jurisprudenţa este neclară sau dacă este contradictorie, aceasta nu 
poate fi considerată drept „lege”. 
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Spre exemplu, modul în care Curtea Europeană a tratat problema dacă 
detenţia a fost făcută în concordanţă cu „o procedură prevăzută de lege”, aşa 
cum prevede articolul 5, alin.1, lit. (c) din Convenţie, având în vedere că în 
Germania textul legii nu a furnizat o suficientă bază legală pentru arestare şi 
jurisprudenţa instanţelor germane s-a depărtat de la textul de lege: 

91. În ceea ce priveşte problema dacă reclamantul putea să prevadă că 
instanţele interne vor considera hotărârea de arestare preventivă doar 
„defectuoasă”, cu consecinţa că aceasta va rămâne un temei valabil pentru 
detenţia sa până la anularea sau înlocuirea ei, Curtea constată că distincţia 
din dreptul german între hotărâri „defectuoase” şi „hotărâri nule” este bine 
stabilită în jurisprudenţa instanţelor naţionale. În special, hotărârile de 
arestare preventivă care nu indică într-un mod suficient de detaliat faptele 
care justifica existenţa unei suspiciuni solide că persoana acuzată a săvârşit 
o infracţiune şi arestarea preventivă a acesteia, au fost considerate în mod 
repetat de către instanţele naţionale drept „defectuoase” dar nu „nule” [...]. 
Prin urmare, reclamantul ar fi putut să prevadă, eventual cu ajutorul unui 
avocat, decizia Curţii de apel pe acest aspect. [...]

93. Curtea consideră că, în general, principiul securităţii juridice poate să 
fie compromis dacă instanţele interne introduc în jurisprudenţa lor excepţii 
contrare dispoziţiilor legale aplicabile. Asemenea interpretări trebuie deci 
reduse la minim. Cu toate acestea, în cauza de faţă, Curtea de apel, restituind 
cauza la tribunalul teritorial, a făcut trimiteri explicite la decizii pronunţate 
de alte curţi de apel privind cauze similare celei a reclamantului [...]. În 
aceste condiţii, Curtea consideră că trimiterea cauzei spre rejudecare la 
prima instanţă şi menţinerea stării de arest, cel puţin până la decizia curţii 
de apel respective, au fost suficient de previzibile pentru reclamant. Pe 
cale de consecinţă, dispoziţiile aplicabile din dreptul intern, aşa cum au fost 
interpretate de instanţele naţionale, satisfac cerinţa securităţii juridice. 

94. Curtea trebuie în sfârşit să se convingă asupra faptului dacă arestarea 
reclamantului, în ciuda conformităţii acesteia cu dreptul naţional, nu a fost 
arbitrară şi prin urmare contrară Convenţiei. Curtea constată în această 
privinţă că instanţele naţionale au aplicat prevederile legislative în vigoare 
relevante conform jurisprudenţei constante.[...]

97. Având în vedere cele menţionate mai sus, Curtea concluzionează că 
măsura arestării preventive a reclamantului a fost dispusă „conform legii” 
şi „procedurilor legale prevăzute de lege”, aşa cum prevede paragraful 1 din 
articolul 5. 

Mooren împotriva Germaniei, Hotărâre Marea Cameră, nr. 11364/03, pct. 76, 
pct. 90-97, 9 iulie 2009
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Dreptul la un proces echitabil în temeiul articolului 
6 și cerinţele minime privind motivarea instanţelor 
naţionale

Datoria de a motiva hotărârea 
Convenţia nu a specificat nicio cerinţă privind felul în care hotărârile instanţelor 
naţionale ar trebui să arate. Şi acest lucru nu surprinde întrucât Statele membre 
reprezintă culturi juridice foarte diferite şi au stiluri de redactare juridică foarte 
diferite. Cu toate acestea, Curtea Europeană a interpretat articolul 6 alin. 1 şi a 
explicat că instanţa penală are datoria să explice motivele hotărârii. În acelaşi 
timp, acest lucru nu implică obligaţia tratării tuturor argumentelor particulare 
formulate de părţi. Curtea Europeană a subliniat faptul că Convenţia nu impune 
un model de redactare a hotărârii. Se va aprecia de la caz la caz asupra modalităţii 
în care instanţa şi-a respectat îndatorirea de a-şi motiva hotărârea.  

Exemplul tipic este furnizat de următoarea opinie exprimată de Curte:

Articolul 6 alin. 1 al Convenţiei prevede obligaţia instanţelor de a-şi motiva 
hotărârile, dar nu poate fi înţeles în sensul că acesta prevede obligaţia 
furnizării unui răspuns detaliat pentru fiecare argument. Doar în funcţie de 
circumstanţele cauzei se poate stabili dacă instanţa şi-a respectat sau nu 
obligaţia de a-şi exprima motivele.

Krasulya împotriva Rusiei, 22 februarie 2007, nr. 12365/03, alin. 50 

Datoria de a motiva hotărârea este deseori înţeleasă drept datoria de a soluţiona 
cele mai importante probleme ale cauzei. Dacă instanţa nu se pronunţă deloc 
asupra unor chestiuni importante, precum erori procedurale invocate comise de 
către instanţele inferioare, atunci acest lucru poate conduce de cele mai multe ori 
la încălcarea articolului 6, par. 1 şi a dreptului la un proces echitabil:

Curtea a constatat de asemenea că a avut loc o încălcare a articolului 6 par. 
1 de vreme ce „instanţele naţionale au ales pur şi simplu să nu se pronunţe 
asupra unor încălcări grave ale legii constatate de instanţa inferioară şi asupra 
anumitor aspecte fundamentale, precum faptul că persoana acuzată a avut un 
alibi pentru presupusul moment al săvârşirii crimei”.

Grădinar împotriva Moldovei, nr. 7170/02, pct. 117, 8 aprilie 2008

Cele mai importante aspecte ale cauzei asupra cărora instanţa trebuie să se 
pronunţe sunt deseori dependente de activitatea părţilor. Chiar dacă instanţa nu 
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este obligată să analizeze în mod particular toate argumentele formulate de părţi 
(în special, în cazul unor cereri stufoase), aceasta trebuie să se pronunţe cel puţin 
asupra celor mai importante argumente formulate în timpul procesului. 

Un exemplu este situaţia în care prima instanţă a refuzat să aibă în vedere raportul 
expertului în cauză şi inculpatul a criticat vehement în apel acest refuz pe motiv 
că a fost nejustificat şi prin urmare nelegal. În ciuda acestui lucru, inculpatul nu a 
primit niciun răspuns la argumentele invocate din partea instanţei de apel: 

52. Curtea consideră că raportul întocmit de expertul numit în cauză 
reprezenta o probă importantă în susţinerea apărării reclamantului şi care ar 
fi fost decisivă în stabilirea dacă faptele imputate au fost de natură penală. 
Argumentul invocat de reclamant în faţa instanţei de apel şi anume că în 
mod nelegal raportul a fost respins de către instanţa de fond, a fost formulat 
într-un mod clar şi precis. Curtea consideră că argumentul respectiv trebuia 
să fie examinat în mod particular şi explicit. În lipsa unei astfel de examinări, 
este imposibil să se aprecieze dacă instanţa de apel a neglijat pur şi simplu 
argumentul reclamantului sau a intenţionat să îl respingă şi, dacă aceasta a 
fost intenţia instanţei, care au fost motivele pentru a-l respinge. Modalitatea 
în care hotărârea instanţei de apel nu se pronunţă deloc asupra legalităţii 
respingerii raportului de expertiză este incompatibilă cu noţiunea unui proces 
echitabil, care reprezintă baza articolului 6.  

Krasulya împotriva Rusiei, nr. 12365/03, pct. 52, 22 februarie 2007

De asemenea, schimbările nejustificate (sau neexplicate) ale opiniei aceleiaşi 
instanţe pe parcursul aceluiaşi proces pot să conteze. Ceea ce este de asemenea 
important pentru Curtea Europeană este dacă argumentele inculpatului pot fi 
considerate drept nesemnificative sau care nu pot influenţa rezultatul procesului 
penal: 

55. Nu este rolul [Curţii] de a re-examina circumstanţele cauzei, care deja 
au fost apreciate de instanţele naţionale, sau de a acţiona în calitate de „a 
patra instanţă” şi să decidă asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei reclamantului. 
[…] unul din standardele articolului 6 declară că este în sarcina instanţelor 
naţionale de a considera cele mai importante argumente ridicate de părţi şi 
de a aduce motive în sensul acceptării sau refuzului acestora. Chiar dacă sfera 
argumentelor asupra cărora instanţele urmează să aducă argumente proprii 
poate depinde de circumstanţele particulare ale cauzei, totuşi o omisiune de a 
considera un argument serios sau examinarea într-o manieră vădit arbitrară 
este în sine incompatibilă cu noţiunea unui proces echitabil.

56. Mai mult decât atât, în prezenta speţă, Curtea consideră că argumentele 
reclamantului nu pot fi considerate ca fiind nesemnificative sau incapabile să 
influenţeze rezultatul procesului.
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57. Mai mult decât atât, în prezenta cauză instanţele naţionale au omis să ia 
în consideraţie alibi al reclamantului pentru noaptea când omorul victimei M. 
ar fi avut loc, deşi acest alibi a fost acceptat de două instanţe în prima rundă 
a procedurilor [...]. Nu există nicio explicaţie pentru această omisiune, care 
se referă la unul din cele mai concludente argumente prezentate de apărare 
şi prin urmare necesită o analiză corespunzătoare. […]

58. Curtea găseşte că, deşi cu greu referindu-se la declaraţiile autodenunţătoare 
ale reclamantului şi omisiunea de a considera contestaţia lui serioasă a 
veridicităţii acelor mărturisiri [...], instanţele naţionale au ales pur şi simplu 
să rămână reticente la o serie de aspecte fundamentale, cum ar fi alibi pentru 
presupusul moment al comiterii infracţiunii. Curtea nu poate găsi nicio explicaţie 
pentru asemenea omisiuni în hotărârile instanţelor naţionale [...]. Acest lucru 
este unul frapant, având în vedere că două instanţe au achitat reclamantul 
în prima rundă a procedurii [...] şi din momentul în care în absenţa oricăror 
noi probe menţionate în hotărârile judecătoreşti ale instanţelor, acestea l-au 
condamnat în a doua rundă de proceduri, desconsiderând circumstanţele care 
anterior au condus la achitarea reclamantului [...]. Prin urmare instanţele 
naţionale nu au motivat hotărârile pronunţate. 

Vetrenko împotriva Moldovei, 18 mai 2010, nr. 36552/02

Justificarea devierii de la jurisprudenţa constantă
Se pare că există un consens din ce în ce mai răspândit printre avocaţii europeni 
cu privire la faptul că jurisprudenţa reprezintă într-adevăr, cel puţin într-o anumită 
măsură, şi un izvor de drept. Norma juridică nu este textul legii, ci semnificaţia ei 
aşa cum este interpretată de către instanţe. Textul legii este mijlocul prin care se 
transmite norma de drept, a cărei semnificaţie trebuie interpretată, şi de cele mai 
multe ori dezvoltată, de către instanţe. Pe de o parte, judecătorii nu sunt obligaţi 
să respecte jurisprudenţa constantă a Curţii Supreme şi au dreptul să devieze 
de la aceasta dacă oferă motive temeinice şi legitime pentru a proceda astfel. 
Această atitudine a fost aprobată în mai multe rânduri de Curtea Europeană. Pe de 
altă parte, Curtea a avertizat asupra deviaţiilor neprevizibile de la jurisprudenţă şi 
au impus judecătorilor obligaţia de argumenta în cazul în care procedează astfel. 

Instanţele supreme europene au moduri diferite de redactare a opiniilor. În timp 
ce în anumite ţări, hotărârile instanţelor superioare sunt dezvoltate pe mai multe 
pagini (sistemele common law, ţările nordice, într-o anumită măsură sistemele 
care aderă la tradiţia germană), în alte ţări aceste hotărâri sunt succinte şi 
lapidare (stilul francez al instanţelor supreme). Curtea Europeană nu a criticat 
stilurile diferite, însă a îndemnat instanţele supreme să-şi articuleze motivele 
pentru devierea de la jurisprudenţa constantă într-un mod clar mai ales dacă 
influenţează răspunderea penală a inculpatului:

38. În aceste condiţii, Curtea observă că Curtea Supremă şi-a schimbat 
jurisprudenţa în cazul reclamantului, hotărând în contradictoriu cu jurisprudenţa  
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deja stabilită în această materie. În această privinţă, Curtea constată că 
jurisprudenţa nu este în sine contrară unei bune administrări a justiţiei, având 
în vedere că lipsa unei abordări dinamice şi progresive ar constitui o piedică 
în reformarea şi îmbunătăţirea justiţiei. Cu toate acestea, Curtea aminteşte 
că atunci când se apreciază asupra întinderii motivării dintr-o cauză, ar trebui 
să se ia în considerare practica judiciară constantă în materie [...] În prezenta 
cauză, Curtea Supremă a deviat atât de la jurisprudenţa instanţelor inferioare 
cât şi de la propria jurisprudenţă în materie. În această privinţă, Curtea 
subliniază că cerinţa securităţii juridice şi protecţia aşteptărilor legitime nu 
implică dreptul la o jurisprudenţă constantă [...] Cu toate acestea, având în 
vedere circumstanţele specifice ale cauzei, Curtea consideră că jurisprudenţa 
constantă a creat obligaţia în sarcina Curţii Supreme de a justifica într-un 
mod mai substanţial devierea de la aceasta. Curtea Supremă a fost sesizată 
cu cererea reclamantului de a da o explicaţie mai detaliată pentru faptul că 
în cauza acestuia s-a pronunţat o soluţie contrară jurisprudenţei existente 
[...] Deşi tehnica unei motivări lapidare a instanţei supreme este în principiu 
acceptabilă, în circumstanţele prezentei cauze, aceasta a încălcat cerinţele 
unui proces echitabil.

Atanasovski împotriva Macedoniei, nr. 36815/03, pct. 38, 14 ianuarie 2010

Tranziţia către o procedură contradictorie
Abordarea tradiţională continentală a legii, combinată cu pozitivismul textual 
formalist, acordă judecătorului rolul exclusiv în construirea semnificaţiei legii. Şi 
aceasta deoarece (1) aplicarea legii este văzută din punct de vedere conceptual 
ca fiind soluţionarea cauzelor mai puţin complicate de către instanţă, care nu 
necesită, în acest proces, asistenţa niciuneia dintre părţi (aspectul formalist) şi (2) 
construirea legii este rezultatul unui proces de la vârf către bază, în care părţile 
sunt destinatarii rezultatului construcţiei mai degrabă decât participanţii direcţi 
sau indirecţi la acea construcţie (aspectul autoritar). 

Jurisprudenţa Curţii Europene schimbă această abordare autoritară a legii. 
Bineînţeles că discursul judiciar al oricărui sistem juridic este inerent legat 
de autoritate şi va rămâne astfel. Acesta este rezultatul faptului că hotărârile 
judecătoreşti sunt definitive datorită autorităţii în cadrul sistemului juridic şi 
judiciar. Acest lucru nu se opune, ci dimpotrivă implică o pluralitate de opinii 
şi participarea tuturor părţilor la procesul de pronunţare a unei soluţii juridice. 
Pluralitatea de opinii şi faptul că instanţa acordă maximă atenţie opiniilor relevante 
oferă celui care ia decizia în ultimă instanţă legitimitatea de a da un răspuns 
legal. Cu toate acestea, instanţa trebuie să acorde părţilor dreptul de a-şi spune 
cuvântul asupra oricărei probleme importante a cauzei.  

Cerinţele procedurii contradictorii aşa cum au fost dezvoltate de Curtea Europeană 
subliniază acest rol al părţilor în cadrul procesului. În principiu, acesta se referă la 
datoria instanţei de a informa părţile despre orice aspect important care are loc pe 
durata procesului. Această cerinţă depăşeşte simpla condiţie a egalităţii părţilor. 
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Astfel, nu se poate susţine, spre exemplu, că articolul 6 par. 1 nu a fost încălcat 
dacă anumite informaţii importante nu au fost accesibile niciunei părţi din proces. 
Chiar dacă instanţa nu a discriminat niciuna dintre părţi, niciuna dintre aceste 
părţi nu a avut ocazia să pună în discuţie acea problemă importantă a cauzei. 

Astfel de aspecte se pot referi la orice mijloc de probă, declaraţii ale autorităţii 
de stat sau orice altă observaţie care a avut drept scop influenţarea hotărârea 
instanţei:

Dreptul la o procedură contradictorie (art. 6 din Convenţia Europeană) „se 
referă în principiu la posibilitatea părţilor dintr-un proces penal sau civil să 
aibă cunoştinţă şi să-şi exprime poziţia faţă de orice probă prezentată sau 
note scrise depuse, chiar de către un membru independent al serviciului 
juridic naţional, cu scopul de a influenţa hotărârea instanţei”

Lobo Machado împotriva Portugaliei, Marea Cameră, nr. 15764/89, pct. 31, 
20 februarie 1996
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Erorile din motivările instanţei ca factor ce contribuie 
la încălcările obligaţiilor procedurale prevăzute în 
articolele 2 și 3

Nevoia unei motivări extrem de riguroasă
Capitolul 2 prezintă imaginea de ansamblu asupra regulilor care guvernează 
obligaţia de a motiva o hotărâre judecătorească, ca o cerinţă prealabilă a 
principiului privind dreptul la un proces echitabil, aşa cum este dezvoltat în 
articolul 6 al Convenţiei Europene. Ar trebui subliniat însă faptul că, în afara 
necesităţii aplicării acestor reguli generale, autorităţile naţionale sunt de asemenea 
obligate să ia în consideraţie principiile specifice privind motivarea hotărârilor în 
cazul anumitor procese, ca spre exemplu cele care privesc dreptul la viaţă sau 
la libertate ca urmare a relelor tratamente. Nevoia pentru o justificare atentă a 
hotărârii pronunţate pe fond îşi are originile în aşa-numitele obligaţii procedurale 
ale autorităţilor, cu alte cuvinte: obligaţia de a desfăşura o anchetă efectivă 
(procedură) pentru a descoperi circumstanţele faptelor care au cauzat decesul, 
ameninţarea cu moartea sau care au condus la săvârşirea unor forme interzise de 
tortură sau de rele tratamente. 

Este adevărat că obligaţia de a desfăşura o anchetă efectivă şi de a emite decizii 
bine motivate asupra substanţei cauzei priveşte mai ales organele de poliţie şi 
procurorii, aceştia fiind destinatarii naturali ai acestei obligaţii. Cu toate acestea, 
este important să se reţină faptul că instanţele joacă de asemenea un rol deosebit 
de important în această privinţă, în funcţie de cadrul juridic al fiecărei ţări. Şi 
aceasta deoarece Curtea a reţinut în mai multe rânduri că obligaţiile procedurale 
prevăzute în articolele 2 (şi 3) din Convenţia Europeană trec dincolo de faza 
preliminară a anchetei penale atunci când ancheta se finalizează cu o acţiune 
penală dedusă instanţelor de judecată: procesul în ansamblul său, inclusiv faza 
judecăţii, trebuie să respecte cerinţele obligaţiei pozitive de a proteja vieţile 
omeneşti prin intermediul legii. Astfel, autorităţile judiciare naţionale trebuie să 
nu lase sub nicio formă ca o suferinţă fizică sau psihică provocată unei persoane 
să rămână nepedepsită  (Mojsiejew împotriva Poloniei,  nr.11818/02, pct. 53, 24 
martie 2009, Wiktorko împotriva Poloniei, nr. 14612/02, pct. 58, 31 martie 2009).

Instanţele penale sunt sesizate cel mai frecvent cu cauze privind dreptul la viaţă 
sau interzicerea torturii şi a relelor tratamente atunci când:

• acestea trebuie să decidă asupra unor acuzaţii penale privind omorul 
(ameninţarea la siguranţa vieţii) sau rele tratamente; 

• acestea trebuie să aprecieze asupra apelurilor formulate împotriva 
hotărârilor (fie de către organele de cercetare penală, fie de către 
procurori) care resping începerea anchetei penale sau încetarea acesteia 
în cauze având ca obiect un presupus omor (ameninţare cu moartea) sau 
rele tratamente.
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Se aplică tuturor tipurilor de cauze?
Aşa cum s-a menţionat mai sus, încălcările obligaţiilor procedurale săvârşite de 
către stat, inclusiv anumite obligaţii cu privire la motivarea hotărârilor judecătoreşti, 
sunt cele mai frecvente violări ale articolului 2 din Convenţie (dreptul la viaţă) 
şi ale articolului 3 (interzicerea torturii, tratamentul inuman şi degradant). Aşa 
cum veţi vedea mai târziu, acest catalog al drepturilor este extins pe măsura 
acumulării jurisprudenţei Curţii în domeniu. 

Cauze care privesc dreptul la viaţă
Curtea Europeană a stabilit că doar pentru anumite categorii de cauze există 
obligaţia asigurării caracterului efectiv al acţiunii penale. Să analizăm mai în 
detaliu articolele 2 şi 3 din Convenţia Europeană. 

Articolului 2 din Convenţia Europeană stipulează că:

1. Dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu 
poate fi cauzată cuiva în mod intenţionat, decât în executarea unei sentinţe 
capitale pronunţate de un tribunal când infracţiunea este sancţionată cu 
această pedeapsă prin lege.

2. Moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin încălcarea acestui articol 
în cazurile în care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesară 
la forţă: 
(a) pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenţei ilegale;
(b) pentru a efectua o arestare legală sau a împiedica evadarea unei 
persoane legal deţinute;
(c) pentru a reprima, conform legii, tulburări violente sau o insurecţie.

Primul alineat al articolului 2 din Convenţia Europeană obligă statele să se abţină 
de la a suprima viaţa intenţionat sau ilegal (obligaţia negativă) şi să ia măsurile 
necesare pentru a proteja vieţile persoanelor care se află sub jurisdicţia lor 
(obligaţia pozitivă) (L.C.B. împotriva Regatului Unit, nr. 23413/94, oct. 36, 9 
iunie 1998). Ar trebui amintit faptul că articolul 2 prevede obligaţia de a respecta 
viaţa umană şi de o proteja împotriva unei suprimări arbitrare, dar acest drept nu 
este absolut, aşa cum putem vedea din excepţiile enumerate la alineatul 2. 

Obligaţia negativă pare să fie mai clară, reieşind direct din formularea articolului 2 
din Convenţia Europeană, în timp ce obligaţia de a proteja viaţa a fost stabilită şi 
dezvoltată de către Curte în jurisprudenţa sa. S-a observat că o astfel de obligaţie 
pozitivă apare într-o serie de contexte diferite, spre exemplu:

• în sectorul sănătăţii, cu privire la actele sau omisiunile cadrelor medicale 
(Dodov împotriva Bulgariei, nr. 59548/00, 17 ianuarie 2008, Byrzykowski 
împotriva  Poloniei, nr. 11562/05, 27 iunie 2006, Vo împotriva Franţei, nr. 
53924/00, 8 iulie 2004);

• în desfăşurarea activităţilor periculoase (Öneryıldız împotriva Turciei, nr. 
48939/99, 30 noiembrie 2004);

• în protejarea indivizilor care prezintă un risc pentru propriile vieţi ca 
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urmare a acţiunilor sau omisiunilor lor (Jasińska împotriva Poloniei, nr. 
28326/05, 1 iunie 2010).

În general, în hotărârea pronunţată în cauza Öneryıldız împotriva Turciei, 
Curtea a subliniat că:

 71. În acest context, Curtea reafirmă că articolul 2 nu se referă în exclusivitate 
la cazul morţii umane ca rezultat al utilizării forţei de către funcţionarii de 
stat, dar implică, în prima frază a primului său paragraf, şi obligaţia pozitivă 
a statelor de a adopta măsurile necesare pentru protecţia vieţii persoanelor 
care se află sub jurisdicţia lor (a se vedea, spre exemplu, L.C.B., citat mai 
sus, p. 1403, pct. 36, şi Paul şi Audrey Edwards împotriva Regatului Unit, nr. 
46477/99, pct. 54, CEDO 2002-II).

Pentru Curte, această obligaţie trebuie să fie interpretată ca prevalând asupra 
oricărei activităţi, publice sau nu, care este susceptibilă de a pune în joc dreptul 
la viaţă, a fortiori pentru activităţile cu caracter industrial, periculoase prin 
natura lor, aşa cum ar fi exploatarea depozitelor de stocare a deşeurilor (în 
continuare – “activităţi periculoase” – în ceea ce priveşte normele europene în 
materie, a se vedea punctele 59 şi 60 de mai sus).

Bineînţeles că o astfel de obligaţie pozitivă de a proteja viaţa trebuie interpretată 
în aşa manieră încât să nu impună autorităţilor o sarcină excesivă, având în vedere 
în special imprevizibilitatea comportamentului uman şi deciziile de exploatare care 
trebuie luate în funcţie de priorităţi şi resurse (Keenan împotriva Regatului Unit, 
nr. 27229/95, pct. 90, 3 aprilie 2001).

În ce mod această obligaţie pozitivă este îndeplinită de state? Care sunt acele 
măsuri care se circumscriu puterilor autorităţilor? Spre exemplu, implementarea 
unor prevederi legale efective în materie penală astfel încât să prevină săvârşirea 
de infracţiuni contra vieţii, susţinute de un sistem de aplicare a legii pentru 
prevenirea, eliminarea şi sancţionarea încălcărilor unor astfel de prevederi sau 
luarea unor măsuri operaţionale de prevenire pentru a proteja persoana a cărei 
viaţă este ameninţată (Osman împotriva Regatului Unit, pct.115).

În cauza Osman împotriva Regatului Unit, nr. 23452/94, 28 octombrie 1998, 
Curtea a formulat următoarele condiţii privind obligaţia pozitivă a statului de a 
lua măsurile operaţionale necesare: autorităţile au cunoscut sau au trebuit să 
cunoască la acel moment existenţa unui risc real şi imediat asupra vieţii unei 
persoane identificate sau a mai multor persoane, provocat de faptele penale 
ale unei terţe persoane şi...nu a luat măsurile în limita competenţelor lor pe 
care le-au considerat rezonabile şi care ar fi putut să evite pericolul respectiv 
(pct. 116). 
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Cauze având ca obiect relele tratamente
Articolul 3 din Convenţia Europeană prevede că:

Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori 
degradante.

Nu există nicio excepţie de la interzicerea relelor tratamente justificată de un 
interes public (sau de orice alt fel). De aceea, dreptul de nu fi supus torturii şi 
relelor tratamente este clasificat a fi un drept absolut. Bineînţeles că interzicerea 
relelor tratamente este independentă de comportamentul unei presupuse victime 
a relelor tratamente şi legalitatea relelor tratamente la nivelul legislaţiei naţionale 
este irelevantă pentru atragerea răspunderii statului. Este de asemenea irelevant 
dacă autorităţile au cunoscut despre relele tratamente aplicate de agenţii săi. Nu 
există nicio răspundere pentru rele tratamente aplicate de persoane private dar 
există anumite obligaţii pozitive de a preveni asemenea rele tratamente private, 
bineînţeles, în conformitate cu testul Osman menţionat mai sus, adică doar dacă 
autorităţile au cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască la momentul respectiv 
existenţa unui risc real și imediat de rele tratamente.

Pentru a şti dacă articolul 3 din Convenţia Europeană este aplicabil într-o anumită 
cauză, trebuie să aflăm dacă presupusa faptă penală este o formă interzisă de 
tortură sau de rele tratamente.

Deci ce înseamnă rele-tratamente?

Tortură

• Tratament inuman deliberat care cauzează suferinţe foarte grave şi crude, 
inclusiv suferinţe psihice (Irlanda împotriva Regatului Unit, nr. 5310/71, 
18 ianuarie 1978). Suferinţa trebuie de asemenea să fie provocată pentru 
atingerea unui scop, precum obţinerea unor probe, aplicarea unei pedepse 
sau în scopul intimidării. 

Tratament inuman

• Vătămare corporală sau suferinţe fizice sau psihice de mare intensitate, 
care depăşesc suferinţa inevitabilă rezultată din tratamentul sau pedeapsa 
legitimă; distincţia dintre tortură şi tratamentul degradant este legată de 
gradul de suferinţă.

Tratamentul degradant

• Tratamentul umilitor sau înjositor aplicat unei persoane, tratament care 
arată lipsă de respect sau reduce demnitatea acesteia sau determină 
apariţia unor sentimente de frică, angoasă sau inferioritate capabile de a 
înfrânge rezistenţa morală şi fizică a unei persoane. Poate fi suficient ca 
victima să creadă că a fost umilită, chiar dacă alte persoane nu consideră 
astfel. Cu toate acestea, aspectul dacă scopul tratamentului a fost umilirea 
sau înjosirea victimei este un factor de luat în considerare, absenţa unui 
astfel de scop nu poate să elimine în mod decisiv existenţa încălcării 
articolului 3 (M.S.S. împotriva Belgiei și Greciei, nr. 30696/09, 21 ianuarie 
2011).  
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Este de asemenea importantă condiţia ca relele tratamente să atingă un anumit 
nivel minim de gravitate pentru a se circumscrie ariei de aplicare a articolului 3 
din Convenţia Europeană. Analiza acestui prag minim este relativă: depinde de 
toate circumstanţele cauzei, precum durata tratamentului, efectele fizice şi/sau 
psihice şi în anumite cazuri, sexul, vârsta şi starea de sănătate a victimei (Irlanda 
împotriva Regatului Unit, pct.162). Mai mult decât atât, standardul protecţiei 
drepturilor omului evoluează şi tratamentul care se afla uşor sub nivelul torturii, 
ar putea în prezent să fie clasificat ca atare  (Selmouni împotriva Franţei, nr. 
25803/94, 28 iulie 1999).

Elementele care ar trebui luate în considerare atunci când se analizează dacă 
într-o cauză anume nivelul de gravitate a fost atins sunt următoarele: 

• elemente subiective privind situaţia victimei (vârstă, sex, sănătate fizică 
şi psihică) 

• elemente obiective (motivele şi modalitatea forţei aplicate, legalitatea 
acţiunilor, premeditarea sau caracterul accidental, durata, consecinţele 
pentru starea fizică şi mentală).

În mod similar dreptului la viaţă, articolul 3 din Convenţia Europeană prevede de 
asemenea ca statele să implementeze prevederi legale efective în materie penală 
în scopul prevenirii săvârşirii de infracţiuni contra integrităţii persoanei, susţinute 
şi de un sistem de aplicare a legii penale. Sistemul juridic naţional şi în special 
legea penală aplicabilă circumstanţelor cauzei, trebuie să ofere protecţia practică 
şi efectivă a drepturilor garantate de articolul 3. 

Obligaţia procedurală pozitivă
Având în vedere situaţiile în care apar obligaţiile pozitive ale statului, putem să 
cercetăm mai departe motivul existenţei acestora, implicaţiile şi dacă acestea 
cuprind şi obligaţia de a motiva corespunzător hotărârea judecătorească. În 
special, aşa cum Curtea a statuat în jurisprudenţa sa, nu există doar obligaţii 
procedurale substanţiale dar şi pozitive (nu doar obligaţia de a proteja împotriva 
unei ameninţări la siguranţa vieţii sau împotriva unor rele tratamente interzise dar 
şi de a ancheta şi a aplica legea).

Obligaţia de a desfăşura o anchetă efectivă a fost stabilită de Curte pentru 
prima dată în temeiul articolului 2 din Convenţia Europeană în cauza McCann şi 
alţii c. Regatul Unit, 27 septembrie 1995, 18984/91: (…) O normă generală de 
interzicere a crimelor arbitrare din partea agenţilor statului nu este efectivă, în 
practică, dacă nu există nicio procedură pentru verificarea legalităţii utilizării 
forţei letale de către autorităţile statului. Obligaţia de a proteja dreptul la viaţă 
în temeiul acestei prevederi (art. 2), coroborat cu obligaţia generală a statului 
în temeiul articolului 1 (art. 2+1) din Convenţie de a „proteja drepturile şi 
libertăţile aşa cum sunt prevăzute în Convenţie tuturor persoanelor care se 
află sub jurisdicţia sa”, presupune implicit că ar trebui să existe o formă de 
anchetă oficială efectivă atunci când persoanele au fost omorâte ca rezultat al 
utilizării forţei de către, printre alţii, agenţii statului (§ 161).
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În mod corespunzător, ar trebui să existe o anchetă efectivă atunci când au fost 
omorâte persoane, fie de către agenţi ai statului sau de către persoane private 
şi în toate cauzele de moarte suspectă. Această obligaţie apare de asemenea şi 
în situaţii în care este neclar dacă victima a decedat sau nu, şi există motive să 
se considere că circumstanţele decesului sunt suspecte. O astfel de obligaţie a 
evoluat chiar într-o „obligaţie separată şi autonomă” (Šilih împotriva Sloveniei, nr. 
71463/01, pct.159, 9 aprilie 2009). 

Ancheta efectivă prevăzută de articolul 2 vizează menţinerea încrederii publice 
în acţiunile autorităţilor de a proteja statul de drept, în scopul de a preveni orice 
aparentă complicitate sau toleranţă a actelor ilegale, de a asigura implementarea 
efectivă a legilor naţionale care protejează dreptul la viaţă şi dreptul de a nu fi 
supus relelor tratamente şi, în acele cauze care implică agenţi sau organe ale 
statului, de a asigura răspunderea lor pentru crimele produse sub răspunderea lor 
(McKerr împotriva Regatului Unit, nr. 2883/95, pct. 111 şi 114, 4 mai 2001, Paul 
și Audrey Edwards, nr. 46477/99, pct. 69 şi 72, 14 martie 2002).

La scurt timp după ce a dezvoltat obligaţia de a desfăşura o anchetă efectivă în 
temeiul articolului 2 din Convenţia Europeană, Curtea a urmat aceeaşi abordare 
şi în cazul articolului 3. 

Obligaţia de a desfăşura o anchetă efectivă având ca obiect pretinse rele 
tratamente a fost stabilită pentru prima dată de către Curte în cauza Assenov 
şi alţii împotriva Bulgariei, nr. 24760/94, pct. 102, 28 octombrie 1998: Curtea 
consideră că, în aceste circumstanţe, atunci când o persoană invocă faptul 
că a fost victima unor rele tratamente aplicate de către poliţie sau de către 
alţi agenţi ai statului în mod ilegal şi prin încălcarea articolului 3, această 
prevedere legală, coroborată cu obligaţia generală a statului prevăzută de 
articolul 1 din Convenţie şi anume de a „asigura oricărei persoane protecţia 
drepturilor şi libertăţilor sale garantate de ...Convenţie”, presupune implicit că 
ar trebui să existe o anchetă oficială efectivă. Această anchetă, împreună cu 
cea prevăzută de articolul 2, ar trebui să fie capabile de a duce la identificarea şi 
pedepsirea responsabililor. În caz contrar, norma legală generală de interzicere 
a torturii şi a tratamentelor ori a pedepselor inumane şi degradante, în ciuda 
importanţei lor fundamentale, nu ar fi efective în practică şi este posibil ca în 
anumite cazuri agenţii statului să abuzeze de drepturile celor care se află sub 
controlul lor prin nepedepsirea autorilor.  

Alte situaţii care implică necesitatea unei anchete efective
Aşa cum s-a spus mai sus, necesitatea unei anchete efective (procedură), 
finalizate cu o decizie motivată corespunzător, nu este limitată la pretinsele violări 
ale articolului 2 şi 3 ale Convenţiei Europene, având în vedere că, în jurisprudenţa 
sa Curtea, a extins necesitatea anchetei efective astfel încât să acopere şi alte 
cazuri de violări grave ale drepturilor omului, spre exemplu:

• dispariţii forţate (Kurt împotriva Turciei, 25 mai 1998, 24276/94, 
§124); 
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• sclavie, muncă forţată sau trafic de persoane (Siliadin împotriva Franţei, nr. 
73316/01, pct. 89, 26 iulie 1995; Rantsev împotriva Ciprului și Federaţiei 
Ruse, nr. 25965/04, pct. 288, 7 ianuarie 2010);

• viol sau abuz sexual (M.C. împotriva Bulgariei, nr. 39272/98, pct. 153, 4 
decembrie 2003). 

Cele cinci principii pentru stabilirea caracterului efectiv
Ancheta pretinselor violări ale articolelor 2 şi 3 din Convenţia Europeană (şi alte 
violări grave ale drepturilor omului) ar trebui să fie independentă, desfăşurată cu 
o promptitudine rezonabilă, capabilă de a conduce la stabilirea dacă forţa utilizată 
în astfel de cazuri a fost sau nu justificată în funcţie de circumstanţe sau a fost 
ilegală, şi să ofere condiţii suficiente pentru ca publicul să poată controla ancheta 
şi rezultatele acesteia  (Hugh Jordan împotriva Regatului Unit, nr. 24746/94, 
pct.105-109, 4 mai 2001). 

Aşa cum s-a subliniat deja, toate aceste condiţii privesc nu doar ancheta penală 
dar şi faza judecăţii, astfel că acestea trebuie respectate şi de către instanţele de 
judecată, în cauzele care au ca obiect dreptul la viaţă sau dreptul de a nu fi supus 
relelor tratamente.

Caracterul adecvat al nivelului de protecţie

Caracterul adecvat al nivelului de protecţie asigurat de anchetele de poliţie a fost 
definit de către Curte astfel: Pentru a fi „efectivă”, expresie ce trebuie interpretată 
în contextul articolului 2 al Convenţiei, o anchetă de poliţie asupra unui omor care 
angajează răspunderea unei Părţi Contractante în temeiul articolului precedent 
trebuie să fie mai întâi adecvată. Cu alte cuvinte, ancheta trebuie să fie capabilă 
să conducă la identificarea și pedepsirea autorilor. Nu este o obligaţie de rezultat, 
ci una de mijloace. Autorităţile trebuie să fi luat toate măsurile rezonabile pentru 
a asigura probele incidentului. Orice deficienţă a anchetei care subminează 
abilitatea acesteia de a identifica făptuitorul sau făptuitorii riscă să se situeze în 
afara acestui standard (Tahsin Acar împotriva Turciei, nr. 26307/95, pct. 223, 8 
aprilie 2004, Ramsahai și alţii împotriva Olandei, nr. 52391/99, pct. 324, 15 mai 
2007).

Imparţialitate și independenţă

Pentru ca o anchetă a faptelor unor presupuse rele tratamente sau a unei 
presupuse crime săvârşite de către agenţii statului să fie efectivă, este în general 
necesar ca persoanele responsabile cu ancheta şi acelea care conduc ancheta să 
fie independente de persoanele implicate în evenimente (Güleç împotriva Turciei, 
nr.  21593/93, pct. 81-82, 27 iulie 1998, Öğur împotriva Turciei, nr. 21594/93, 
pct. 91-92, 20 mai 1999). Acest lucru presupune nu doar absenţa oricăror legături 
ierarhice sau instituţionale, dar şi independenţa practică (Ergı împotriva Turciei, 
nr. 23818/94, pct. 83-84, 28 iulie 1998, Kelly și alţii împotriva Regatului Unit, nr. 
30054/96, pct. 114, 4 mai 2001, Nachova și alţii împotriva Bulgariei, nr. 43577/98, 
pct. 11, 26 iulie 2005, Hugh Jordan împotriva Regatului Unit, pct.106, Ramsahai 
și alţii împotriva Olandei, pct.325).

Promptitudine

Pentru ca ancheta să fie efectivă trebuie de asemenea să fie iniţiată cu suficientă 
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promptitudine pentru a obţine cele mai bune probe şi, eventual, să evite cazuri de 
nepedepsire. Ancheta trebuie să fie finalizată într-un termen rezonabil. 

Controlul publicului

Pentru a menţine încrederea publică şi a proteja drepturile victimelor, ar trebui 
să existe un anumit grad de control public asupra anchetei. Gradul unui astfel 
de control poate să varieze de la caz la caz. În toate cazurile însă, ruda cea 
mai apropiată a victimei trebuie să fie implicată în procedură în măsura în care 
acest lucru este necesar pentru protecţia acesteia sau a intereselor sale legitime 
(McKerr împotriva Regatului Unit, pct.115).

Rigurozitate

Ancheta privind acuzaţii grave de rele tratamente trebuie să fie riguroasă. Acest 
lucru înseamnă că autorităţile trebuie să depună eforturi serioase pentru a afla ce 
s-a întâmplat şi nu trebuie să se bazeze pe concluzii pripite sau nefondate pentru 
a închide cercetările sau ca fundament pentru deciziile acestora (Assenov și alţii 
împotriva Bulgariei, pct. 103). Autorităţile trebuie să fi luat măsurile rezonabile 
avute la dispoziţie pentru a asigura probele privind incidentul, inclusiv inter alia 
declaraţiile de martor sau probele criminalistice. Orice deficienţă în anchetă 
care subminează capacitatea acesteia de a stabili cauza morţii sau persoana ori 
persoanele responsabile va fi susceptibilă de a fi contrare acestui standard (Hugh 
Jordan împotriva Regatului Unit, pct. 107). Autorităţile ar trebui de asemenea să 
analizeze acele probe într-o manieră riguroasă şi obiectivă. 

În cauza Nachova c. Bulgariei, Curtea a subliniat că respectivele concluzii ale 
anchetei trebuie să fie bazate pe o analiză riguroasă, obiectivă şi imparţială a 
tuturor elementelor relevante şi că trebuie să aplice un standard comparabil 
standardului absolut necesar prevăzut de articolul 2 alin. (1) atunci când stabileşte 
circumstanţele şi decide dacă a avut loc sau nu o încălcare a articolului 2. 

O anchetă riguroasă: ce trebuie să acopere o anchetă și ce 
trebuie menţionat într-o hotărâre?
Observaţie generală

Pentru ca ancheta, spre exemplu în cazul faptelor penale care reprezintă ameninţări 
la siguranţa vieţii, tortură sau altă formă de rele tratamente, să fie efectivă în 
conformitate cu principiul stabilit în jurisprudenţa Curţii Europene, aceasta trebuie 
să respecte cele cinci principii menţionate mai sus. De o importanţă deosebită 
pentru a verifica dacă procedurile au fost riguroase, dacă în cazul respectiv au 
apărut deficienţe pe parcursul anchetei, dacă aceasta a fost adecvată, va fi o 
hotărâre pe fondul cauzei, care termină cercetarea penală, ce respectă cerinţele 
calitative speciale. O astfel de hotărâre ar trebui să suficient de detaliată şi fiabilă 
în privinţa faptelor şi ar trebui să analizeze în profunzime toate elementele impuse 
de circumstanţele cauzei respective. 

În privinţa sferei de acţiune a faptelor care trebuie stabilite în timpul procesului 
penal şi prezentate în hotărârea pe fondul cauzei, precum şi încadrarea juridică 
a acestora, ar trebui notat că ceea ce este prevăzut la nivel naţional poate să 
difere de ceea ce se aşteaptă din partea statului, protejându-l astfel împotriva 
răspunderii internaţionale pentru încălcarea prevederilor Convenţiei Europene.
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În cauza Wiktorko c. Poloniei, Curtea Europeană a statuat următoarele:

60. Cu toate acestea, este cert că decizia de a înceta acţiunea penală a fost 
menţinută în ultimă instanţă de către tribunal care a constatat, conform legii 
naţionale, că nu existau motive pentru a reţine că s-a produs o infracţiune. În 
acest context, Curtea nu poate decât să constate că ancheta s-a concentrat 
pe justificarea privării de libertate a reclamantei şi utilizarea forţei împotriva 
acesteia în centru. Deşi reclamanta a criticat afirmaţia că fusese drogată şi şi-a 
menţinut declaraţia că nimic din comportamentul său nu a justificat decizia 
de o priva de libertate, aceasta s-a plâns de asemenea că a fost maltratată 
cu brutalitate şi dezbrăcată de către personalul centrului de o manieră 
umilitoare şi de natură a-i încălca dreptul său la respectarea demnităţii 
sale umane. Pentru Curte, obligaţia procedurală prevăzută de articolul 3 
presupune capacitatea de analiză dacă faptele deduse judecăţii depăşesc 
pragul tratamentului interzis de articolul 3. În opinia Curţii, autorităţile au 
cercetat acuzaţiile aduse într-un cadru prea restrâns şi astfel nu au avut 
posibilitatea de a analiza proporţionalitatea forţei aplicate reclamantei din 
punctul de vedere al standardelor stabilite în articolul 3, şi anume justificarea 
pentru îndepărtarea forţată a hainelor reclamantei de către doi angajaţi de 
sex masculin şi utilizarea centurilor pentru a o imobiliza până în dimineaţa 
următoare de 28 decembrie 1999.   

În mod corespunzător, în acest caz se recomandă:

1. în primul rând: respectarea standardului naţional privind sfera de aplicare 
a faptelor care trebuie stabilite pe parcursul procesului şi încadrarea lor 
juridică; 

2. în al doilea rând: verificarea dacă situaţia particulară intră sau nu sub 
incidenţa situaţiei prevăzută de obligaţia procedurală instituită de 
Convenţie (pentru descrierea acestei situaţii – vezi mai sus);

3. în al treilea rând: dacă o astfel de situaţie este acoperită de obligaţia 
procedurală – adăugarea la analiza legislaţiei naţionale şi a elementelor 
prevăzute de testele relevante, impuse de către Curte.

Circumstanţe
În primul rând, obligaţia procedurală prevăzută de articolele 2 şi 3 trebuie să 
presupună capacitatea de a analiza dacă faptele cauzei intră sub incidenţa pragului 
de tratament interzis de articolele 2 şi 3. 

Este evident că aspectele constatate de organele naţionale constituie un punct de 
plecare, în conformitate cu principiul subsidiarităţii. Dar aceste aspecte pot să fie 
uneori insuficiente. Datorită importanţei drepturilor protejate de articolele 2 şi 3 din 
Convenţia Europeană, Curtea îşi rezervă o mai mare libertate în verificarea acestor 
aspecte, analizându-le cu o mai mare stricteţe. De aceea, calitatea procedurilor 
naţionale este deosebit de importantă: dacă acestea nu se încadrează condiţiilor 
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impuse de Convenţia Europeană, aspectele constatate de către organele naţionale 
îşi pierd forţa probantă. În astfel de cazuri, Curtea poate să analizeze ea însăşi 
faptele şi problema răspunderii penale. Bineînţeles că trebuie amintit încă o dată 
că răspunderea penală a unei persoane în temeiul legislaţiei naţionale diferă de 
răspunderea internaţională a unui stat. 

Condiţia privind rigurozitatea implică faptul că autorităţile trebuie întotdeauna 
să depună eforturi serioase de a afla ce s-a întâmplat şi nu trebuie să se bazeze 
pe concluzii pripite sau nefondate pentru a închide ancheta sau pentru a motiva 
hotărârile acestora (Mikheyev împotriva Rusiei, nr. 77617/01, pct. 108, 26 ianuarie 
2006). Astfel de concluzii nefondate formulate în cadrul unor proceduri penale 
naţionale pot constitui ele-însele o încălcare a obligaţiei procedurale. 

În cauza Dzieciak împotriva Poloniei, 9 decembrie 2008, 77766/01, Curtea 
Europeană a criticat faptele constatate de autorităţile naţionale care au încetat 
cercetarea penală privind un deces în detenţie:

107. De la bun început Curtea reafirmă constatările de mai sus cu privire 
la faptul că autorităţile naţionale nu au stabilit cu exactitate desfăşurarea 
evenimentelor din data de 22 octombrie 2001 (a se vedea pct. 99 supra). 
Din rezoluţia procurorului se înţelege faptul că a acceptat următorul curs al 
evenimentelor, aparent repetate după prima cerere a Fundaţiei Helsinki de a 
începe urmărirea penală (...)

Cu toate acestea, desfăşurarea evenimentelor este în contradicţie cu probele 
furnizate de martori pe parcursul anchetei (vezi pct. 57 supra). Procurorul 
nu a stabilit dacă reclamantul a fost la instanţă în acea dimineaţă, ce s-a 
întâmplat cu exactitate în clădirea instanţei de judecată, de ce ambulanţa 
l-a adus înapoi în centrul de detenţie şi în final ce s-a întâmplat înainte ca 
reclamantul să fie adus inconştient din celula sa la ora 15:45. Procurorul 
nu a luat în considerare declaraţiile martorilor şi nu le-a analizat acurateţea 
şi nici nu a audiat alţi martori precum gardienii închisorii, colegii de celulă 
ai reclamantului sau echipa de pe ambulanţă. Curtea reafirmă că stabilirea 
evenimentelor ce s-au petrecut în ultimele ore de dinaintea momentului în 
care reclamantul şi-a pierdut cunoştinţa pe data de 22 octombrie 2001 a 
fost crucială pentru o analiză adecvată a faptului dacă reclamantul a primit 
îngrijiri medicale adecvate în ziua respectivă şi dacă autorităţile au contribuit 
la moartea acestuia pe 25 octombrie 2001.

108. Curtea constată de asemenea că procurorul nu a acţionat cu diligenţă nici 
atunci când a stabilit data reală a morţii reclamantului. Conform documentelor 
medicale de la dosar şi actelor depuse de Guvern, moartea reclamantului a 
fost declarată pe data de 25 octombrie 2001 şi nu pe data de 24 octombrie 
2001 – data menţionată de procuror în decizia sa. 

109. Asemenea lacune în stabilirea problemei cruciale a desfăşurării 
evenimentelor care au reprezentat cauza directă a morţii reclamantului 
trebuie să fie considerate importante având în vedere că au influenţat negativ 
concluziile autorităţilor naţionale la care au ajuns ulterior.

Şi într-o altă cauză a lui Mrozowski împotriva Poloniei, 12 mai 2009, 9258/04, 
s-a reţinut că:



31

37. Curtea constată că procurorul a fost gata să concluzioneze că agenţii de 
poliţie nu şi-au depăşit atribuţiile chiar dacă acesta a stabilit că reclamantul 
a fost lovit de poliţie cu un baston aparent la nivelul braţului, deşi acesta 
susţinea că a fost grav lovit la nivelul feţei. Curtea constată că procurorul 
nu a depus niciun efort să ofere o explicaţie logică a motivului pentru care 
reclamantul ar fi putut să susţină că a fost grav lovit la nivelul feţei, în special 
fracturi ale dinţilor, altul decât consecinţa unor loviri în faţă şi în cap cu un 
baston. De asemenea, nu s-a analizat deloc faptul că legea naţională interzice 
utilizarea bastonului din dotarea agenţilor de poliţie împotriva unei persoane 
care a arătat o rezistenţă pasivă şi, cu atât mai puţin, la nivelul capului unei 
persoane. 

38. În al doilea rând, Curtea constată că procurorul nu a apreciat necesar să 
stabilească în ce mod comportamentul reclamantului a determinat aparent 
poliţia să utilizeze forţa. Curtea aminteşte că pe parcursul procesului penal 
început ulterior împotriva reclamantului, instanţa naţională a stabilit că acesta 
nu a fost violent şi nu a aparţinut grupului de huligani care a distrus vagoanele. 

39. Organele de cercetare au acceptat necondiţionat declaraţiile agenţilor de 
poliţie fără să observe faptul că aceştia aveau un interes în rezultatul anchetei 
şi în reducerea răspunderii lor (a se vedea Dzwonkowski, citat mai sus, pct. 
65).

Convenţia nu prevede evident obligaţia autorităţilor naţionale de a elucida toate 
faptele cauzei, ci doar acelea care sunt importante pentru stabilirea circumstanţelor 
relevante pentru aplicarea standardului Convenţiei, spre exemplu privind utilizarea 
forţei şi pentru stabilirea faptului dacă se angajează răspunderea oficială (Anusca 
împotriva Moldovei, nr. 24034/07, pct. 40, 18 mai 2010). 

Ceea ce se subliniază de regulă în această privinţă este nevoia de analiză critică 
a acestor probe, în special acordarea unei atenţii deosebite interesului martorului 
pentru soluţionarea cazului şi pentru diminuarea răspunderii autorilor (în special 
– agenţii de poliţie şi alţi agenţi de aplicare a legii) şi examinarea îndoielilor în 
vederea confirmării sau infirmării lor. În mod frecvent, Curtea a criticat axându-se 
pe o singură versiune a faptelor, fără să discute alte scenarii posibile. 

Prin urmare, care sunt cerinţele unei situaţii de fapt stabilită printr-o hotărâre?

• Circumstanţe detaliate, relevante nu doar în sensul aplicării dreptului 
naţional dar şi pentru aplicarea standardului Convenţiei

• Lipsa concluziilor sau concluzii nefondate cu privire la fapte.

Analiza juridică
Aşa cum s-a menţionat mai sus, ceea ce este de maximă importanţă atunci când o 
pretinsă încălcare a drepturilor omului poate duce la naşterea obligaţiei procedurale 
în temeiul Convenţiei Europene, este nevoia de a aplica nu doar testele necesare 
pentru a stabili răspunderea penală în temeiul dreptului naţional, dar şi de a aplica 
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testele care sunt prevăzute în jurisprudenţa Curţii. Pentru a stabili ce teste privind 
drepturile omului ar trebui folosite, ar trebui să analizăm prevederile Convenţiei 
Europene care ar putea să se aplice circumstanţelor particulare ale cazului dat şi 
jurisprudenţa Curţii Europene. Ar trebui să se reţină că un tip de test aplicat poate 
de asemenea să determine sfera de aplicare a circumstanţelor şi probele care 
trebuie adunate.

În cazul unor pretinse violări ale articolului 2, în majoritatea cazurilor aceasta ar 
fi moartea rezultată din utilizarea forţei de către agenţii statului. 

Testele folosite în cazul utilizării forţei de către agenţii statului 
Utilizarea forţei de către agenţii statului este conformă Convenţiei Europene doar 
dacă următoarele condiţii sunt îndeplinite în cazul particular:

1. Utilizarea forţei este acoperită de una dintre exonerările prevăzute 
de articolul 2(2) 

• pentru apărarea oricărei persoane împotriva violenţei ilegale (doar pentru 
a proteja persoana şi nu proprietatea sau, spre exemplu, graniţa (Streletz, 
Kessler și Krenz împotriva Germaniei, nr. 34044/96, 22 martie 2001)) sau 
pentru a preveni o infracţiune fără violenţă (Kelly împotriva Regatului Unit, 
nr. 30054/96, 4 mai 2001)) sau

• pentru a efectua o arestare legală sau pentru a preveni evadarea unei 
persoane deţinută legal (arestarea sau detenţia trebuie să fie legale; 
nu existau alte opţiuni pentru arestarea sau prevenirea evadării decât 
utilizarea unei forţe letale/ excesive (absolut necesare); suprimarea 
vieţii este exclusă atunci când persoana nu este suspectată că a comis o 
infracţiune de violenţă şi nu prezintă un pericol pentru viaţa sau sănătatea 
altei persoane, într-o astfel de situaţie, lăsarea persoanei respective să 
evadeze reprezintă un rău mai mic; agenţii statului trebuie să acţioneze 
rezonabil şi cu respectarea procedurilor, iar dacă nu au putut să prevadă în 
mod rezonabil că acţiunile lor vor cauza moartea, atunci nu există violare 
a Convenţiei) sau 

• pentru acţiunea legală întreprinsă în scopul reprimării unei revolte sau 
unei insurecţii (mai puţin timp pentru forţele de securitate înseamnă o 
planificare mai puţin riguroasă; acolo unde a existat timp suficient pentru 
o planificare atentă, ar trebui să se găsească alternative la utilizarea forţei 
şi la posibilitatea de menţine nivelul pierderii de vieţi la minim; forţele 
trebuie să fie echipate şi pregătite corespunzător; trebuie să existe căi 
de comunicare efective între cei implicaţi în operaţiune; îngrijiri medicale 
adecvate trebuie să fie furnizate de îndată celor răniţi; alegerea corectă a 
celor mai puţin periculoase mijloace; protecţia persoanelor)

şi

2. utilizarea forţei este legală

• existenţa unui temei legal în dreptul naţional care restricţionează utilizarea 
forţei (existenţa legii)
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• temeiul legal este clar şi precis (conformarea legii existente cu standardul CEDO)

• temeiul legal trebuie să aibă în vedere standardele internaţionale (pentru 
a limita aria de aplicare a utilizării legale a forţei în temeiul legii naţionale)

şi

3. utilizarea forţei este absolut necesară

• lipsa necesităţii absolute poate să fie dedusă din: faptul că o ameninţare 
săvârşită de o persoană nu este proporţionată cu suprimarea vieţii; 
utilizarea excesivă a forţei letale; tipul de armă folosit

• dacă o terţă persoană a fost omorâtă în timpul acţiunii desfăşurate 
de poliţie – necesitatea dovedirii că autorităţile au luat toate măsurile 
rezonabile pentru a proteja viaţa acelei persoane

în plus

În cazul în care acţiunea poliţiei a pus în pericol viaţa, pe lângă comportamentul 
agentului de poliţie care a folosit forţa, trebuie de asemenea analizate:

• cadrul legal şi organizaţional existent în reglementările privind aplicarea 
legii

• acţiunea respectivă: planificarea ei şi controlul asupra executării planului

Un alt tip de scenariu, care poate fi legat de problema utilizării forţei, ar fi moartea 
unei persoane private de libertate.

Testele utilizate în cazul unei persoane private de libertate
În situaţia privării de libertate – o persoană este sub controlul exclusiv al statului, 
ceea ce înseamnă că este în sarcina statului să dovedească faptul că decesul a 
excedat răspunderii autorităţilor. 

Statul va fi exonerat de răspundere în cazul:

• unei pierderi de viaţă neaşteptate: trebuie să demonstreze că decesul a 
fost consecinţa unor motive naturale/că îngrijirile corespunzătoare au fost 
acordate în timpul necesar;

• unei afecţiuni medicale: trebuie să dovedească faptul că autorităţile nu 
au ştiut în mod rezonabil despre boală şi că îngrijirile medicale au fost 
adecvate;

• sinuciderea: trebuie să dovedească faptul că autorităţile nu au ştiu şi nu 
au putut să ştie despre ameninţarea reală şi directă la siguranţa vieţii a 
unei persoane vulnerabile deţinute sau că această persoană s-a aflat sub 
control permanent şi că autorităţile au luat toate măsurile rezonabile; 

• agresiuni din partea colegilor de celulă: trebuie să dovedească faptul că 
există suficient control al securităţii din închisoare şi că există reacţie 
rapidă şi eficientă în cazul unei ameninţări cu moartea. 
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Rele tratamente
Articolul 3 din Convenţia Europeană nu interzice utilizarea forţei împotriva unei 
persoane, spre exemplu pentru a duce la îndeplinire un ordin legal de arestare, 
dar bineînţeles doar dacă este motivat corespunzător. Această motivare trebuie să 
fie bazată pe principiul proporţionalităţii şi ar trebui să privească comportamentul 
victimei şi un criteriu de strictă necesitate. Este mai uşor să dovedeşti stricta 
necesitate în cazul măsurii de arestare preventivă, dar atunci când persoana este 
deja privată de libertate şi se află sub controlul autorităţilor, această necesitate 
trebuie să fie justificată în mod convingător. 

La analizarea probelor, Curtea a aplicat în general standardul dovedirii „dincolo de 
orice îndoială rezonabilă” (Irlanda împotriva Regatului Unit, pct. 161). Cu toate 
acestea, o asemenea dovadă poate să provină din coexistenţa unor concluzii 
suficient de puternice, clare şi concordante sau a unor prezumţii de fapt similare 
neinfirmate. Într-adevăr sarcina probei poate fi privită ca incumbând autorităţilor 
care au obligaţia să furnizeze o explicaţie satisfăcătoare şi convingătoare. De 
aceea, o explicaţie detaliată a tuturor circumstanţelor pretinselor încălcări este de 
mare importanţă aici. 

Cele mai tipice scenarii sunt:

• utilizarea forţei în timpul arestării;

• utilizarea forţei pentru a reprima o revoltă;

• utilizarea forţei împotriva unei persoane deţinute.

Prin urmare, Curtea în jurisprudenţa sa privind articolul 3 din Convenţia 
Europeană, a dezvoltat tipuri particulare de prezumţii. Autorităţile care cercetează 
infracţiuni de rele tratamente trebuie de asemenea să le ia în considerare astfel 
încât să fie capabile să prezinte, în hotărârea pe fondul cauzei, circumstanţele şi 
raţionamentul care au condus la infirmarea unor astfel de prezumţii. 

• Prezumţia de rele tratamente: când o persoană este rănită în timpul 
detenţiei, perioadă în care aceasta se află în totalitate sub supravegherea 
ofiţerilor de poliţie, orice vătămare intervenită în acest interval dă naştere 
unor puternice prezumţii de fapt că persoana respectivă a fost supusă 
unor rele tratamente (Bursuc împotriva Romaniei, nr. 42066/98, §80, 12 
octombrie 2004). 

• Prezumţia legată de deteriorarea sănătăţii: Curtea evidenţiază de asemeni 
că atunci când o persoană, când este reţinută de poliţie, are o stare 
de sănătate bună, dar la momentul eliberării prezintă lovituri, este de 
datoria statului să furnizeze o explicaţie plauzibilă cu privire modalitatea 
în care acele răni au fost cauzate, în caz contrar fiind aplicabile dispoziţiile 
articolului 3 din Convenţie (Tomasi împotriva Franţei, nr. 12850/87, pct. 
108-111, 27 august 1992, şi Selmouni împotriva Franţei, pct. 87).

• Forţa fizică folosită împotriva unui deţinut: În legătură cu o persoană 
privată de libertate, recursul la forţa fizică care nu a fost determinată în 
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mod absolut necesar de comportamentul acesteia, diminuează demnitatea 
şi este în principiu o încălcare a dreptului prevăzut la articolului 3. Astfel, 
sarcina probei incumbă guvernului care are obligaţia să demonstreze 
folosind argumente convingătoare că utilizarea forţei a fost justificată în 
acele circumstanţe particulare şi că nu a fost excesivă (Rehbock împotriva 
Sloveniei, nr. 29462/95, §72, 28 noiembrie 2000, Matko împotriva 
Sloveniei, nr. 43393/98, pct. 104, 2 noiembrie 2006). Chiar o palmă 
aplicată la nivelul feţei ar atrage aplicarea dispoziţiilor articolului 3 pentru 
că, în opinia Curţii, o palmă aplicată de un ofiţer de aplicare a legii asupra 
unei persoane care se află sub controlul total al acestuia, constituie un atac 
grav asupra demnităţii persoanei respective (Bouyid împotriva Belgiei, 
hotărâre din 28 septembrie 2015, 23380/09, pct.103).

Utilizarea forţei în scopul de a reprima o revoltă sau o insurecţie este justificată 
dacă este legală, dacă rămâne într-o legătură rezonabilă cu situaţia şi nu este 
îndreptată direct împotriva altor persoane. Dacă autorităţile pot să prevadă 
comportamentul agresiv, ar trebui să-şi planifice şi să-şi pregătească reacţia 
într-o manieră corespunzătoare. 

Ce trebuie dovedit:

• O explicaţie plauzibilă asupra modalităţii în care au fost cauzate rănile  
(Selmouni împotriva Franţei, pct.87)

• Justificarea tuturor formelor de forţă fizică aplicate de către agenţii statului.

Ce ar mai trebui examinat?

Atitudini rasiste
În opinia Curţii, autorităţile ar trebui de asemenea să examineze în hotărârile 
lor existenţa unei posibile legături între atitudinile rasiste şi actul de violenţă. 
Curtea consideră că atunci când se cercetează incidente de violenţă şi, în special, 
omoruri cauzate de agenţii statului, autorităţile statale au obligaţia suplimentară 
de a lua toate măsurile rezonabile pentru a demasca orice motiv rasist şi pentru 
a stabili dacă ura rasistă sau prejudecăţile au avut vreun rol în desfăşurarea 
evenimentelor. Neanalizarea acestor aspecte şi tratarea violenţei şi brutalităţii 
determinate de motivaţii rasiste în mod similar cu alte cazuri care nu au implicaţii 
rasiste, ar însemna să se închidă ochii în legătură cu natura specifică a acestor 
acte care afectează în mod special drepturile fundamentale.

Prin urmare, autorităţile trebuie să facă ceea ce este rezonabil în aceste 
circumstanţe şi să colecteze şi să asigure dovezile, să exploreze toate mijloacele 
practice de descoperire a adevărului şi să pronunţe hotărâri motivate, imparţiale 
şi obiective în totalitatea lor, fără să omită fapte suspecte care pot indica o violenţă 
rasistă (Nachova și alţii împotriva Bulgariei, §158-159).

Stabilirea unei pedepse corecte
Aşa cum s-a subliniat mai sus, cerinţele articolelor 2 şi 3 depăşesc etapa 
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anchetei oficiale, atunci când aceasta s-a încheiat cu trimiterea în judecată în 
faţa instanţelor naţionale, şi acţiunea penală în ansamblul său, inclusiv faza de 
judecată, trebuie să satisfacă cerinţele obligaţiei pozitive de a proteja vieţile 
omeneşti prin intermediul legii. În afara elementelor menţionate mai sus, ar 
trebui notat că o astfel de obligaţie cuprinde de asemenea obligaţia de a avea o 
reacţie penală corespunzătoare, care să fie justificată în mod adecvat. Motivele 
pentru aplicarea unei pedepse penale într-un anumit caz sunt necesare Curţii 
pentru ca aceasta să poată verifica dacă pedepsele penale pronunţate împotriva 
autorilor la sfârşitul procesului penal au fost suficiente pentru a achita autorităţile 
de îndeplinirea obligaţiilor pozitive prevăzute de articolele 2 şi 3 din Convenţie. 

În hotărârea Nikolova și Velitchkova împotriva Bulgariei, din 20/12/2007, 
7888/03, Curtea a subliniat în această privinţă că:

62. Rezultă că deşi Curtea ar trebui să acorde o importanţă substanţială 
instanţelor naţionale în alegerea sancţiunilor adecvate pentru infracţiunile de 
rele tratamente şi omor săvârşite de către agenţii statului, aceasta trebuie 
să-şi exercite o anumită competenţă de revizuire şi să intervină în cazurile 
în care există o disproporţie evidentă între gravitatea actului şi pedeapsa 
stabilită. Dacă lucrurile ar sta altfel, obligaţia statelor de a desfăşura o anchetă 
efectivă şi-ar pierde din importanţă şi dreptul garantat de articolul 2, în ciuda 
importanţei sale fundamentale, ar fi inefectiv în practică. 

63. Curtea constată că în cauza analizată instanţele naţionale au formulat o 
motivare substanţială asupra motivului pentru care actul comis de ofiţerii de 
poliţie a fost considerat drept cauzarea intenţionată a unor vătămări corporale 
grave care au condus din neglijenţă la deces. Acestea au specificat şi motivele 
pentru care au stabilit pedeapsa orientată spre minimul prevăzut de lege şi 
motivele pentru care au optat pentru suspendarea executării acesteia [...]. 
Nu este de atribuţia Curţii să verifice dacă hotărârile ei sunt aplicate în mod 
corect la nivelul dreptului penal naţional; ceea ce importă în prezenta cauză 
nu este răspunderea penală personală a ofiţerilor de poliţie, ci răspunderea 
internaţională a statului (a se vedea Tanlı împotriva Turciei, nr. 26129/95, 
pct. 111, CEDO 2001 III (extrase)). Cu toate acestea, Curtea nu poate să 
treacă cu vederea peste faptul că în timp ce Codul penal bulgar din 1968 a 
oferit instanţelor naţionale posibilitatea să stabilească o pedeapsă până la 
doisprezece ani pentru infracţiunea comisă de ofiţerii de poliţie [..], acestea au 
ales să stabilească pedeapsa minimă prevăzută de lege – trei ani de închisoare 
– şi mai mult, să suspende executarea acesteia. În acest context, ar trebui 
de asemenea notat că nu a fost luată nicio măsură disciplinară împotriva 
ofiţerilor [...]. Mai mult, în 1999, la un interval de timp mare după începerea 
procesului penal împotriva acestora, ambii ofiţeri erau încă angajaţi în cadrul 
poliţiei, unul dintre aceştia fiind chiar promovat (a încetat să mai fie angajat 
în cadrul armatei doar pentru că a ales să-şi dea demisia mai târziu) [...], 
deşi jurisprudenţa Curţii spune că acolo unde agenţii de stat au fost acuzaţi 
de infracţiuni având ca obiect rele tratamente, este important ca aceştia să 
fie suspendaţi din funcţie pe durata cercetării penale sau a judecăţii şi să fie 
concediaţi dacă sunt condamnaţi  (a se vedea Abdülsamet Yaman împotriva 
Turciei, nr. 32446/96, pct. 55, 2 noiembrie 2004; şi Türkmen, citat mai sus,  
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pct. 53). În opinia Curţii, o astfel de reacţie faţă de o faptă gravă constând 
în rele tratamente aplicate cu intenţie de ofiţeri de poliţie, urmate de decesul 
victimei nu pot fi considerate drept adecvate. Prin pedepsirea ofiţerilor cu 
condamnări la pedepse cu închisoarea a căror executare a fost suspendată, 
la mai bine de 7 ani după săvârşirea faptelor şi neluarea niciunei măsuri 
disciplinare împotriva acestora, statul a încurajat într-adevăr „sentimentul 
de nepedepsire” al ofiţerilor care aplică legea şi „dorinţa lor ca totul să fie 
muşamalizat”, a notat anchetatorul însărcinat cu derularea anchetei. 
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Cerinţele articolului 5 privind pronunţarea unor 
hotărâri judecătorești motivate
 „Doar prin pronunţarea unei hotărâri motivate, se acordă posibilitatea publicului 

de a avea control asupra administrării justiţiei“1. 

Necesitatea de a pronunţa hotărâri judecătorești motivate 
prevăzută de articolul 5
Articolul 5 prevede o garanţie generală împotriva arbitrariului atunci când este 
vorba despre o privare de libertate. Având în vedere că dreptul la libertate este 
foarte important într-o societate democratică, Curtea subliniază în numeroase 
rânduri că excepţiile de la acest drept trebuie să fie îngăduite doar în anumite 
situaţii limitate, în conformitate cu dreptul naţional şi cu standardele stricte stabilite 
în Convenţie. Pentru a stabili dacă o astfel de restrângere este în conformitate cu 
dreptul garantat de articolul 5, statul trebuie să precizeze motivele care au impus 
măsura pe de o parte, şi pe de altă parte, motivul pentru care măsura de mai sus 
a fost cea mai potrivită luând în considerarea scopul urmărit.  

Curtea a statuat foarte clar:

Prin proclamarea „dreptului la libertate”, paragraful 1 al articolului 5 (art. 
5-1) are în vedere libertatea individuală în sensul clasic, adică libertatea fizică 
a persoanei. Scopul acesteia este de a asigura că nimeni nu ar trebui să fie 
privat de libertate în mod arbitrar.

Engel și alţii împotriva Olandei, nr. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 
5370/72, pct. 58, 8 iunie 1976

Fiecare privare de libertate trebuie să fie justificată în mod corespunzător, statul 
fiind primul care trebuie să arate temeiul legal al acesteia.  

Curtea aminteşte că articolul 5 par. 1 din Convenţie conţine o listă de situaţii 
care permit privarea de libertate, o listă care este exhaustivă. Pe cale de 
consecinţă, nicio privare de libertate nu va fi legală dacă nu se circumscrie 
uneia dintre situaţiile prevăzute în subpunctele de la (a) la (f) ale articolului 
5. Cu toate acestea, aplicabilitatea uneia dintre situaţii nu exclude neapărat 
aplicarea alteia; o privare de libertate poate, în funcţie de circumstanţele 
cauzei, să fie justificată conform unuia sau mai multor subpuncte ale articolului 
5. 

Witold Litwa împotriva Poloniei, nr. 26629/95, pct. 49, 4 aprilie 2000.

1  Suominen împotriva Finlandei, nr. 37801/97, pct. 37, 1 iulie 2003.
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Curtea recunoaşte de asemenea că prezentul articol conţine şi un anumit control, 
adică fiecare privare de libertate trebuie să fie conformă cu dreptul naţional, care, 
prevede de cele mai multe ori, obligaţia de a preciza motivele care stau la baza 
actelor autorităţilor. 

Expresiile „legal” şi „în concordanţă cu procedura prevăzută de lege” prevăzute 
de articolul 5 pct. 1 fac trimiteri în esenţă la dreptul naţional şi stipulează 
obligaţia de a se conforma normelor materiale şi procedurale ale acestuia. Deşi 
este de datoria în primul rând a autorităţilor naţionale, în special a instanţelor 
de judecată, să interpreteze şi să aplice dreptul naţional, în temeiul articolului 
5 pct. 1, nerespectarea dreptului naţional presupune o încălcare a Convenţiei 
şi Curtea poate şi trebuie să verifice dacă dreptul naţional a fost încălcat. 

Ladent împotriva Poloniei, nr. 11036/03, pct. 47, 18 martie 2008.

Mai mult, statul ar trebui să ia în considerare că, chiar dacă privarea de libertate 
este în conformitate cu dreptul naţional, acea lege trebuie să fie în sine compatibilă 
cu Convenţia. Nu se permite existenţa niciunei lacune legislative atunci când sunt 
private de libertate persoane şi niciun interes public nu ar putea justifica o astfel 
de restrângere care nu este bazată pe lege. Curtea explică necesitatea de a evita 
arbitrariul în multe hotărâri, dar o serie de principii le puteţi găsi în textul de mai 
jos: 

68. Deşi Curtea nu a formulat anterior o definiţie generală care să identifice 
tipurile de comportament manifestate de autorităţi care pot fi „arbitrare” în 
înţelesul articolului 5, pct.1, principiile cheie au fost dezvoltate de la caz la 
caz. Mai mult decât atât, reiese cu claritate din jurisprudenţă că noţiunea 
arbitrariului în contextul articolului 5 variază într-o anumită măsură în funcţie 
de tipul de detenţie implicat (a se vedea mai jos).

69. Un principiu general stabilit de jurisprudenţa Curţii este acela că detenţia 
este considerată „arbitrară” dacă, în ciuda conformării acesteia cu legea 
naţională, a existat un element de rea-credinţă sau de înşelăciune din partea 
autorităţilor (a se vedea, spre exemplu, Bozano împotriva Franţei, 18 decembrie 
1986, Seria A nr. 111, şi Čonka împotriva Belgiei, nr. 51564/99, CEDO 2002-I). 
Condiţia ca arbitrariul să fie eliminat presupune mai departe ca hotărârea de 
arestare preventivă şi punerea în executare a măsurii de arestare preventivă 
trebuie să se conformeze în totalitate cu scopul restrângerilor permise de 
dispoziţiile articolului 5, pct. 1 relevante în cauză (a se vedea Winterwerp, 
citat mai sus,pct. 39; Bouamar împotriva Belgiei, 29 februarie 1988, pct. 50, 
Seria A nr. 129; şi O’Hara împotriva Regatului Unit, nr. 37555/97, pct. 34, 
CEDO 2001-X). În plus, trebuie să existe o anumită legătură între motivul 
permisei privări de libertate pe care se bazează şi locul şi condiţiile de detenţie 
(a se vedea Bouamar, pct. 50, citat mai sus; Aerts împotriva Belgiei, 30 iulie 
1998, pct. 46, Rapoarte 1998-V; şi Enhorn împotriva Suediei, nr. 56529/00, 
pct. 42, CEDO 2005-I).
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70. Noţiunea arbitrariului în contextele prevăzute la literele b), d) şi e) 
include de asemenea o analiză dacă detenţia a fost necesară pentru atingerea 
scopului declarat. Detenţia unei persoane este o măsură atât de gravă încât 
se justifică doar în ultimă instanţă atunci când alte măsuri, mai puţin severe, 
au fost luate în considerare şi declarate a fi insuficiente pentru protejarea 
interesului individual sau a interesului public ce poate impune ca persoana în 
cauză să fie privată de libertate (a se vedea Witold Litwa, citat mai sus, pct. 
78; Hilda Hafsteinsdóttir împotriva Islandei, nr. 40905/98, pct. 51, 8 iunie 
2004; şi Enhorn, citat mai sus, pct. 44). Mai mult, principiul proporţionalităţii 
prevede că în cazul în care măsura arestării preventive se impune pentru a 
asigura respectarea de către persoana în cauză a obligaţiilor prevăzute de 
lege, trebuie găsit un echilibru între importanţa într-o societate democratică a 
asigurării îndeplinirii imediate a obligaţiilor în cauză şi importanţa dreptului la 
libertate (a se vedea Vasileva împotriva Danemarcei, nr. 52792/99, pct. 37, 25 
septembrie 2003). Durata măsurii arestării preventive este un factor relevant 
în aprecierea acestui echilibru (ibid., şi a se vedea de asemenea McVeigh și 
alţii împotriva Regatului Unit, cereri nr. 8022/77, 8025/77, 8027/77, Raportul 
Comisiei din 18 martie 1981, Hotărâri şi Rapoarte 25, p. 15, la pp. 37-38 şi 
42).

Saadi împotriva Regatului Unit, nr.13229/03, pct. 68-70, 29 ianuarie 2008.

Subiectul lucrării noastre şi anume acela al motivării hotărârilor judecătoreşti 
fundamentate pe articolul 5 din Convenţie a devenit vizibil în jurisprudenţa Curţii 
atunci când aceasta a statuat că, în ciuda faptului că legea a respectat standardele 
europene, autorităţile naţionale au obligaţia de a oferi motive solide pentru 
privarea de libertate:

67. Curtea aminteşte mai departe că articolul 5, pct. 1, prevede ca privarea 
de libertate să fie reglementată clar în legea naţională şi că legea în sine să fie 
previzibilă în ceea ce priveşte aplicarea ei astfel încât să satisfacă standardul 
de „legalitate” prevăzut de Convenţie, un standard care prevede ca toate legile 
trebuie să fie suficient de precise astfel încât să permită persoanei – dacă 
este nevoie, cu ajutorul unui avocat – să prevadă, într-o măsură rezonabilă 
în cauza de faţă, consecinţele pe care o anumită acţiune le poate determina 
(a se vedea hotărârea Jėčius  citată mai sus, pct. 56). Deşi o perioadă de 
detenţie este în principiu legală dacă se bazează pe o hotărâre judecătorească 
valabilă (loc. cit., pct. 68), Curtea consideră că absenţa oricărui motiv oferit 
de autorităţile judiciare în hotărârile lor care autorizează luarea măsurii de 
arest preventiv pentru o perioadă mare de timp poate fi incompatibilă cu 
principiul protecţiei împotriva arbitrariului prevăzut de articolul 5, pct. 1. 

Stašaitis împotriva Lituaniei, nr. 47679/99, pct. 67, 21 februarie 2002.
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Hotărârile judecătoreşti trebuie să facă referire mai întâi la temeiul legal avut în 
vedere pentru arestarea preventivă şi nicio autorizare post-factum nu ar putea să 
justifice această încălcare. Curtea a statuat acest lucru cu claritate în numeroase 
cauze împotriva Rusiei, acolo unde hotărârile erau extrem de laconice şi nu au 
făcut nicio referinţă la nicio prevedere legală care ar fi permis prelungirea măsurii 
de arest preventiv a reclamantului:

Curtea a avut mereu aceeaşi poziţie în cazul încuviinţării ex post facto a 
măsurii arestării preventive, ceea ce este incompatibil cu „dreptul la siguranţă 
al persoanei” pentru că hotărârea este în mod obligatoriu viciată de arbitrariu. 
Permiterea unui prizonier să petreacă o perioadă mai mare în arest preventiv 
fără o hotărâre judiciară bazată pe motive concrete şi fără să stabilească 
o anumită limită în timp ar fi considerată că depăşeşte limitele articolul 5, 
prevedere care reglementează privarea de libertate ca o deviere excepţională 
de la dreptul la libertate şi care este permisă doar în cazurile exhaustiv 
enumerate şi strict definite de Convenţie. 

Zuyev împotriva Rusiei, nr. 16262/05, pct. 73, 19 februarie 2013.

În temeiul articolului 5, pct. 1, lit. c, statul trebuie să furnizeze două categorii de 
motive: că are suspiciuni că persoana privată de libertate a comis o infracţiune 
şi că există un pericol dacă acea persoană rămâne în libertate. Doar în câteva 
situaţii, Curtea Europeană a statuat că, la momentul privării de libertate, nu au 
existat suspiciuni rezonabile care să indice că persoana privată de libertate a 
comis o infracţiune. Cu toate acestea, într-o cauză recentă, a statuat că:

130. În asemenea circumstanţe, Curtea constată că asupra reclamantului 
nu au putut exista motive de suspiciune rezonabile că ar fi săvârşit o faptă 
penală „de antreprenoriat ilegal” în temeiul articolului 192.2.2. din Codul 
penal, pentru că nu existau fapte, informaţii sau probe care să arate că acesta 
s-ar fi angajat în activităţi comerciale sau că ar fi săvârşit infracţiunea de 
„evaziune fiscală” prevăzută de articolul 213 din Codul penal, având în vedere 
că în lipsa unei activităţi comerciale, nu putea să existe un profit impozabil 
conform regimului fiscal simplificat. Mai mult, faptele menţionate mai sus nu 
sunt suficiente pentru a da naştere la suspiciunea că reclamantul a dorit să 
„obţină un avantaj ilegal pentru sine sau pentru alţii”, ceea ce constituia unul 
dintre elementele constitutive ale infracţiunii de „abuz de putere” în temeiul 
articolului 308 din Codul penal. 

133. (...) Astfel, în timpul în care Curtea analiza prezenta cauză, reclamantul 
a fost privat de libertate în absenţa „unei suspiciuni rezonabile” că acesta ar 
fi comis o faptă penală. 

Rasul Jafarov împotriva Azerbaijanului, nr. 69981/14, pct. 130, 133, 17 martie 
2016
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Pe cale de consecinţă, Curtea a decis să nu continue analiza în temeiul articolului 
5 pct. 3 din Convenţie şi să verifice dacă motivele oferite de instanţele naţionale 
pentru prelungirea măsurii arestării preventive a reclamantului au fost bazate pe 
explicaţii „relevante şi suficiente”. 

Obligaţiile statului de a motiva arestarea prevăzute de articolul 
5 pct. 2 
Articolul 5 pct. 2 impune statului obligaţia ca orice persoană „care este arestată 
să fie informată imediat, într-o limbă pe care o înţelege, asupra motivelor pentru 
care este arestată şi asupra acuzaţiilor ce i se aduc.” Având în vedere tema lucrării 
noastre, vom trata în special obligaţia de a oferi motivele pentru privarea de 
libertate şi standardele stabilite de Curte. 

Curtea a subliniat importanţa limbii folosite în această procedură, autorităţile sunt 
obligate să explice cu claritate, folosind cuvinte simple, faptele şi motivele legale 
pentru privarea de libertate. Dacă această condiţie este îndeplinită, acest lucru 
ar trebui să-l ajute pe inculpat să-şi evalueze şansele de contestare a măsurii în 
temeiul articolului 5, pct. 4 din Convenţie. 

113. Curtea reiterează că articolul 5, pct. 2 conţine protecţia de bază conform 
căreia orice persoană arestată trebuie să fie informată asupra motivului privării 
sale de libertate. Prevederea este parte integrantă din schema protecţiei 
oferite de articolul 5: în temeiul punctului 2, orice persoană arestată trebuie 
să fie informată, într-un limbaj simplu, netehnicizat, pe care îl poate înţelege, 
motivele juridice de bază şi factuale care au determinat arestarea sa, pentru ca 
aceasta să poată, dacă apreciază necesar, să critice în faţa instanţei legalitatea 
măsurii în concordanţă cu articolul 5 pct. 4. Deşi această informare trebuie să 
fie făcută „prompt” (în franceză: “dans le plus court délai”), nu trebuie să fie 
realizată în totalitatea sa de către ofiţerul care operează arestarea la fiecare 
moment al acesteia. Dacă conţinutul şi promptitudinea informării realizate au 
fost suficiente, se analizează de la caz la caz în funcţie de caracteristicile sale 
speciale (a se vedea Čonka, citată mai sus, pct. 50, cu trimiterile suplimentare). 
Curtea reafirmă de asemenea că punctul 2 din articolul 5, la fel ca punctul 4, 
este aplicabil atât persoanelor private de libertate prin arestare cât şi celor 
private de libertate prin detenţie (a se vedea, implicit, Shamayev și alţii 
împotriva Georgiei și Rusiei, nr. 36378/02, pct. 414). Prin urmare, articolul 5 
pct. 2 se aplică cazurilor prevăzute la articolul 5, pct. 1, lit. f, deşi se cer a fi 
date motive mai puţin detaliate decât în cazul situaţiilor prevăzute de articolul 
5, pct. 1, lit. c, (a se vedea Bordovskiy împotriva Rusiei, nr. 49491/99, pct. 
56, 8 februarie 2005). 

Suso Musa împotriva Maltei, nr. 42337/12, pct. 113, 23 iulie 2013.

Nu există o formă predeterminată pentru această informare şi se va analiza de la 
caz la caz dacă promptitudinea şi conţinutul acesteia au fost suficiente, în funcţie 
de particularităţile fiecărei cauze în parte. Cu toate acestea, o simplă menţionare 
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a temeiului legal pentru arestare, în sine, nu este suficient pentru ca arestarea să 
fie compatibilă cu articolul 5, pct. 2. Deşi garanţia prevăzută de această dispoziţie 
legală priveşte de regulă autoritatea care operează privarea de libertate (de 
regulă nu este judecătorul), aceste principii nu sunt irelevante pentru judecător, 
de vreme ce acesta poate să stabilească dacă drepturile persoanei acuzate au fost 
respectate.

Obligaţiile statului de a justifica detenţia prevăzute de articolul 
5 pct. 3 
Observând partea articolului 5 par. 3 din Convenţie relevantă pentru lucrarea 
noastră, „Orice persoană arestată sau deţinută în condiţiile prevăzute de 
paragraful 1 lit. c) din prezentul articol (...) are dreptul de a fi judecată într-un 
termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii.” Există un interes general 
în respectarea libertăţii individuale şi a prezumţiei de nevinovăţie (garantate de 
articolul 6 pct. 2 din Convenţie) şi o detenţie prelungită trebuie să fie justificată 
corespunzător. 

Motivarea standard a detenţiei trebuie să fie bazată pe o suspiciune rezonabilă 
că persoana privată de libertate a comis o infracţiune. Standardul care priveşte 
această suspiciune este acelaşi ca şi cel prevăzut de articolul 5 pct. 1, lit. c), 
Curtea explicând noţiunea într-o cauză mai veche; o evidenţiem pe aceasta pentru 
sentimentul contemporan pe care îl conferă atunci când este vorba despre nevoia 
de a combate terorismul: 

32. „Caracterul rezonabil” al suspiciunilor pe care trebuie să se bazeze o 
arestare constituie un element esenţial al protecţiei oferite de articolul 5 § 
1 (c) (art. 5-1-c). Curtea este de acord că existenţa suspiciunilor rezonabile 
presupune prezenţa unor fapte sau date care sunt susceptibile să convingă 
un observator obiectiv că individul în cauză ar fi putut comite infracţiunea. 
Ceea ce poate fi considerat „rezonabil” depinde în orice caz de ansamblul 
circumstanţelor. 

În această privinţă, criminalitatea teroristă intră într-o categorie specială. În 
faţa riscului unor suferinţe şi pierderi de vieţi omeneşti, poliţia este obligată 
să acţioneze cu cea mai mare celeritate pentru verificarea informaţiilor sale 
precum şi cele care provin din surse secrete. Mai mult decât atât, adeseori 
poliţia poate aresta un prezumat terorist, în temeiul unor date fiabile dar care 
nu pot fi dezvăluite celui suspect sau prezentate în instanţa de judecată în 
susţinerea acuzării fără a pune în pericol sursa.  

Potrivit poziţiei Guvernului, dificultăţile inerente cercetării şi urmăririi 
infracţiunilor legate de terorism în Irlanda de Nord, împiedică întotdeauna 
aprecierea potrivit aceloraşi criterii obligatorii pentru infracţiunile de tip 
clasic a „rezonabilităţii” suspiciunilor care motivează atare arestări. Cu toate 
acestea, necesitatea de a combate criminalitatea teroristă, nu ar putea 
justifica extinderea noţiunii de „rezonabilitate” până la atingerea în substanţă 
a garanţiei asigurate de articolul 5 § 1 (c) (art. 5-1-c).
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Fox, Campbell și Hartley împotriva Regatului Unit, nr. 12244/86; 12245/86; 
12383/86, pct. 32, 30 august 1990

În temeiul articolului 5, pct. 3, însă, judecătorul trebuie să facă referire la 
continuarea, persistenţa suspiciunii. Pe de altă parte, autorităţile trebuie să ofere 
motive „suficiente” şi „relevante” pentru privarea de libertate. Curtea a realizat o 
colecţie a principiilor statuate de prezentul articol,

53. O persoană acuzată de săvârşirea unei infracţiuni trebuie să fie întotdeauna 
eliberată în cursul procedurii, cu excepţia cazului în care statul poate dovedi 
că există motive „relevante şi suficiente” care să justifice detenţia continuă a 
persoanei (Yağcı și Sargın împotriva Turciei, hotărâre din 8 iunie 1995, Seria 
A nr. 319-A, pct. 52).

54. Articolul 5 § 3 al Convenţiei nu poate fi interpretat ca autorizând aplicarea 
necondiţionată a detenţiei preventive, care să dureze nu mai mult de o 
anumită perioadă. Justificarea pentru orice perioadă de detenţie, indiferent 
de cât e de scurtă, trebuie să fie demonstrată de autorităţi în mod convingător 
(Belchev împotriva Bulgariei, nr. 39270/98, pct. 82, 8 aprilie 2004). 

55. O funcţie suplimentară a unei hotărâri motivate este de a dovedi părţilor că 
ele au fost auzite. Mai mult, o hotărâre motivată oferă unei părţi posibilitatea 
de a formula apel împotriva acesteia, la fel ca şi posibilitatea ca hotărârea 
să fie revizuită de o instanţă de apel. Numai prin adoptarea unei hotărâri 
motivate poate exista un control public al administrării justiţiei (Suominen 
împotriva Finlandei, nr. 37801/97, pct. 37, 1 iulie 2003). 

56. Argumentele în favoarea sau defavoarea eliberării nu trebuie să fie 
„generale şi abstracte” (a se vedea Clooth împotriva Belgiei, hotărâre din 12 
decembrie 1991, Seria A nr. 225, pct. 44).

57. Jurisprudenţa Convenţiei a elaborat patru motive principale acceptabile 
pentru deţinerea unei persoane până la pronunţarea hotărârii atunci când 
acea persoană este bănuită că a săvârşit o infracţiune: când există riscul 
că acuzatul nu se va prezenta pentru a fi judecat (a se vedea Stögmüller 
împotriva Austriei, hotărâre din 10 noiembrie 1969, Seria A nr. 9, pct. 15); 
când există riscul că acuzatul, în caz că este eliberat, va întreprinde măsuri 
care ar prejudicia administrarea justiţiei (a se vedea Wemhoff împotriva 
Germaniei, hotărâre din 27 iunie 1968, Seria A nr. 7, pct. 14); fie va comite 
alte infracţiuni (a se vedea Matznetter împotriva Austriei, hotărâre din 10 
noiembrie 1969, Seria A nr. 10, pct. 9); fie va cauza dezordine publică (a se 
vedea Letellier împotriva Franţei, hotărâre din 26 iunie 1991, Seria A nr. 207, 
pct. 51). 

58. Pericolul ca un acuzat să se eschiveze nu poate fi evaluat numai în baza 
severităţii sentinţei pe care o riscă. El trebuie evaluat cu referire la un număr 
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 de alţi factori relevanţi care pot fie să confirme existenţa unui pericol de 
eschivare, fie să facă ca acesta să pară atât de nesemnificativ, încât el să nu 
poată justifica detenţia în cursul procedurii (Yağcı și Sargın împotriva Turciei, 
citată mai sus, pct. 52). Riscul de eschivare trebuie să fie evaluat în contextul 
factorilor care au legătură cu caracterul persoanei, valorile sale morale, 
locuinţa sa, ocupaţia sa, bunurile sale, legăturile familiale şi cu toate tipurile 
de legături cu statul în care el este urmărit. Riscul aplicării unei sancţiuni 
severe şi temeinicia probelor pot fi relevante, dar nu sunt, prin sine, decisive, 
iar posibilitatea obţinerii garanţiilor ar putea fi folosită pentru a compensa 
orice risc (Neumeister împotriva Austriei, hotărâre din 27 iunie 1968, Seria A 
nr. 8, pct. 10). 

59. Pericolul ca persoana acuzată să influenţeze buna desfăşurare a 
procedurilor nu poate fi invocat in abstracto, ci trebuie să fie susţinut prin 
probe bazate pe fapte (Trzaska împotriva Poloniei, nr. 25792/94, pct. 65, 11 
iulie 2000).

Becciev împotriva Moldovei, nr.  9190/03, pct. 52-59, 4 octombrie 2005. 

Instanţele naţionale dispun de o marjă de apreciere în alegerea argumentelor şi 
admiterea probelor. Aceasta este esenţa principiului subsidiarităţii, esenţial pentru 
funcţionarea sistemului european. Cu toate acestea, instanţele sunt obligate să-
şi justifice activităţile pe care le întreprind prin motivarea hotărârilor pronunţate. 
Curtea a subliniat că

37. Curtea subliniază că o funcţie suplimentară a unei hotărâri motivate 
este de a dovedi părţilor că ele au fost auzite. Mai mult, o hotărâre motivată 
oferă unei părţi posibilitatea de a formula apel împotriva acesteia, la fel ca 
şi posibilitatea ca hotărârea să fie revizuită de o instanţă de apel. Numai 
prin adoptarea unei hotărâri motivate poate exista un control public al 
administrării justiţiei (c.f. Hirvisaari împotriva Finlandei, nr. 49684/99, pct. 
30, 27 septembrie 2001, neraportată).

Suominen împotriva Finlandei, nr. 37801/97, pct. 37, 1 iulie 2003

Acestea fiind spuse, este evident că o prelungire automată a detenţiei bazată pe o 
hotărâre judecătorească identică cu o hotărâre anterioară sau foloseşte structuri 
lingvistice stereotipe, reprezintă o violare a dreptului fundamental garantat de 
articolul 5 pct. 3:

40. Justificarea pentru orice perioadă de detenţie, indiferent cât de scurtă, 
trebuie să fie demonstrată în mod convingător de către autorităţi (a se vedea 
Sarban împotriva Moldovei, nr. 3456/05, pct. 95 şi 97, 4 octombrie 2005, şi  
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Castravet împotriva Moldovei, nr. 23393/05, pct. 32-33, 13 martie 2007). 
Prelungirea aproape automată a detenţiei contravine garanţiilor stabilite în 
articolul 5 §3 (a se vedea Mansur împotriva Turciei, hotărârea din 8 iunie 
1995, Seria A nr. 319-B, p. 50, pct. 55, şi Kalashnikov împotriva Rusiei, nr. 
47095/99, pct. 116-118, ECHR 2002-VI).

41. În cauza de faţă, Curtea constată că Tribunalul Ploieşti a prelungit detenţia 
reclamantului de cinci ori prin folosirea aceleiaşi formule şi fără a oferi detalii 
cu privire la motivele hotărârilor sale. Curtea nu poate fi de acord cu Guvernul 
care susţine că lipsa argumentării în cadrul sentinţelor Tribunalului era 
completată de dovezile din dosar. Aceasta reiterează că doar prin furnizarea 
unei hotărâri argumentate poate exista un control public atent al administrării 
actului de justiţie (a se vedea Suominen împotriva Finlandei, nr. 37801/97, 
pct. 37, 1 iulie 2003). 

Tase împotriva României, nr. 29761/02, pct.40, 10 iunie 2008

Judecătorul naţional trebuie de asemenea să facă trimitere în analiza sa la măsurile 
alternative detenţiei (în vederea asigurării prezenţei inculpatului la proces). Doar 
dacă aceste măsuri nu sunt suficiente, o prelungire a detenţiei s-ar justifica. 

Obligaţia statului de a asigura verificarea de către organele 
judiciare a legalităţii detenţiei în temeiul articolului 5 pct. 4 
Conform articolului 5 pct. 4 „Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare 
sau detenţie are dreptul să introducă recurs în faţa unui tribunal, pentru ca acesta 
să statueze într-un termen scurt asupra legalităţii detenţiei sale (...)”. Putem regăsi 
aici garanţia habeas corpus, şi anume că orice persoană ar trebui să dispună de 
posibilitatea de a contesta în faţa unui tribunal legalitatea detenţiei sale. 

Deşi standardul pentru analiza instanţei naţionale este similar celui din articolul 
6 din Convenţie, se poate adăuga faptul că această condiţie este îndeplinită 
doar dacă există o motivare corespunzătoare a hotărâri judecătoreşti. Curtea 
Europeană a statuat în mod repetat că atribuţia sa nu este să decidă in abstracto 
în lumina articolului 5 pct. 4 dacă o lege este compatibilă cu Convenţia, ci să 
analizeze dacă aplicarea în cauza respectivă a prevederilor legale naţionale au 
condus la o încălcare a dreptului convenţional menţionat mai sus. 

100. (...) Curtea reafirmă că articolul 5 alin. 4 din Convenţie oferă persoanelor 
arestate sau deţinute dreptul de a formula contestaţie putând critica condiţiile 
procedurale şi substanţiale care sunt esenţiale pentru „legalitatea” privării 
sale de libertate, în înţelesul Convenţiei. Acest lucru înseamnă că instanţa 
competentă trebuie să examineze nu doar conformitatea cu cerinţele 
procedurale ale legii naţionale dar şi rezonabilitatea suspiciunii care a stat 
la baza arestării şi legitimitatea scopului urmărit prin aplicarea măsurii de  
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arestare preventivă şi ulterior de detenţie (a se vedea Brogan și alţii împotriva 
Regatului Unit, hotărâre din 29 noiembrie 1988, Seria A nr. 145-B, p. 34-35, 
pct. 65).

Articolul 5 pct. 4 nu garantează niciun drept de a formula apel împotriva 
hotărârilor prin care se dispune măsura preventivă de arestare sau prelungirea 
acesteia, pentru că prevederea legală face referire la „procedură” şi nu la apel. 
În principiu, intervenţia unui organ judiciar îndeplineşte cerinţa articolului 5 
pct. 4, cu condiţia ca procedura urmată să aibă un caracter judiciar şi să ofere 
persoanei în cauză garanţiile corespunzătoare tipului de privare de libertate 
dispus (a se vedea, mutatis mutandis, De Wilde, Ooms și Versyp împotriva 
Belgiei, hotărâre din 18 iunie 1971, Seria A nr. 12, p. 40-41, pct. 76).

101. Curtea notează că Tribunalul, în hotărârile sale prin care autorizează 
arestarea preventivă a reclamantului, nu face nicio referire la criticile acestuia 
privind nelegalitatea detenţiei sale (a se vedea pct. 19 şi 21 de mai sus). 
Mai mult, Curtea de apel şi Preşedintele Secţiei Penale a Curţii Supreme au 
acceptat faptul că legalitatea detenţiei reclamantului era criticabilă dar nu au 
examinat criticile aduse de reclamant pe motiv că legea în vigoare la acea 
dată nu le-ar fi acordat această posibilitate.

Jecius împotriva Lituaniei, nr. 34578/97, pct. 100-101, 31 iulie 2000

În opinia Curţii de la Strasbourg, articolul 5 pct. 4 din Convenţie nu impune o 
obligaţie în sarcina judecătorului care analizează un apel formulat împotriva 
detenţiei de a aborda toate argumentele conţinute în cererea apelantului. Acest 
lucru este confirmat şi de jurisprudenţa pe articolul 6 din Convenţie privind 
standardul de motivare a hotărârilor judecătoreşti, dar şi de hotărâri ale Curţii, în 
care aceasta a statuat că

„(...) garanţiile ar fi golite de substanţă dacă judecătorul, bazându-se pe legea 
şi practica naţionale, ar aprecia drept irelevant sau nu ar lua în considerare 
circumstanţele concrete invocate de deţinut şi capabile să pună la îndoială 
existenţa condiţiilor esenţiale pentru „legalitatea”, în sensul Convenţiei, a 
privării de libertate. Notele depuse de reclamantă în apelul acesteia din 14 
noiembrie 1995 au conţinut astfel de fapte concrete şi nu au părut neplauzibile 
sau neîntemeiate. Prin neconsiderarea acestor argumente, Tribunalul nu a 
asigurat un control judiciar al sferei de aplicare şi naturii prevăzute de articolul 
5 pct. 4 din Convenţie. 

Nikolova împotriva Bulgariei, nr. 31195/96, pct. 61, 25 martie 1999

În legătură cu motivarea hotărârilor de control judiciar a legalităţii detenţiei, 
autorităţile trebuie să aibă în vedere necesitatea de a respecta prezumţia de 
nevinovăţie. Este uşor să o neglijezi de vreme ce judecătorul are obligaţia să 
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stabilească dacă există o bănuială rezonabilă că persoana reţinută a comis o 
infracţiune. Pe de altă parte, o jurisprudenţă naţională care impune instanţei 
obligaţia de a nu răspunde argumentelor inculpatului privind persistenţa bănuielii 
rezonabile şi probelor aduse, a fost considerată a fi contrară articolului 5 pct. 
4. Judecătorii au considerat că dacă ar comenta asupra acestor aspecte, s-ar 
antepronunţa asupra fondului cauzei penale şi ar deveni astfel parţiali. 

97.  Legiuitorul bulgar a înţeles ca prin Codul de procedură penală să acorde 
competenţa de a se pronunţa asupra aspectelor ce ţin de arestarea preventivă 
a inculpatului aceluiaşi judecător care va judeca şi fondul cauzei. 

Chiar şi în aceste condiţii, simplul fapt că un judecător s-a pronunţat cu privire 
la arestarea preventivă nu poate fi reţinut ca o temere justificată că acesta 
nu este imparţial. Problemele importante pe care un judecător trebuie să le 
tranşeze atunci când decide asupra unei arestări preventive nu sunt aceleaşi 
ca acelea care sunt decisive pentru hotărârea pe fond. La luarea unei hotărâri 
privind arestarea preventivă şi a altor hotărâri preliminare de acest fel, 
judecătorul analizează sumar datele disponibile în vederea verificării faptului 
dacă acuzarea posedă prima facie motivele pentru justificarea bănuielii 
rezonabile; la momentul deliberării asupra fondului de la finalul procesului, 
judecătorul trebuie să analizeze dacă probele care au fost administrate şi puse 
în discuţia părţilor în faţa sa sunt suficiente pentru a condamna inculpatul. 
Bănuiala şi o constatare formală a vinovăţiei nu trebuie tratate ca fiind aceleaşi 
lucruri (a se vedea, printre alte autorităţi, Lutz împotriva Germaniei, hotărârea 
din 25 august 1987, Seria A nr. 123-A, p. 25-26, pct. 62). Doar anumite 
circumstanţe speciale dintr-o cauză dată pot să fie de aşa natură încât să 
garanteze o concluzie diferită (a se vedea Hauschildt împotriva Danemarcei, 
hotărârea din 24 mai 1989, Seria A nr. 154). 

98. Curtea constată că preocuparea autorităţilor de a asigura protecţia efectivă 
a principiului imparţialităţii nu ar putea să justifice limitarea impusă dreptului 
reclamantului în temeiul articolului 5 pct. 4 din Convenţie.

Ilijkov împotriva Bulgariei, 33977/96, nr. 33977/96, pct. 97-98, 26 iulie 2001

Curtea a ajuns la aceeaşi concluzie într-un alt caz,

91.Pe baza circumstanţelor prezentei cauze, Curtea observă că instanţele 
naţionale, în cadrul hotărârilor de autorizare a menţinerii măsurii de arest 
preventiv sau de respingere a cererilor de revocare a acestei măsuri, nu 
au răspuns la niciuna dintre criticile privind nelegalitatea detenţiei sale din 
data de 21 septembrie 1996 până în data de 3 ianuarie 1997 şi din data de 
23 septembrie 1997 până în data de 15 octombrie 1998, având în vedere 
interdicţia legală prevăzută de articolul 372 alin. 4 din Codul de procedură 
penală (a se vedea pct. 20-36, şi 55-70 de mai sus). Astfel, instanţa nu 
a răspuns criticilor aduse de reclamant, ceea ce este contrar dispoziţiilor 
articolului 5 pct. 4. 

Stasaitis împotriva Lituaniei, nr. 47679/99, pct. 91, 21 februarie 2002
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Articolul 8 și motivarea hotărârilor judecătorești 
naţionale 
Provocare: Cum ar trebui structurată şi motivată o hotărâre judecătorească pentru 
a evita sau minimiza riscul ca statul să încalce articolul 8 în cursul acţiunii penale

Articolul 8:
“ Dreptul la respectarea vieţii private și de familie

1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, 
a domiciliului său şi a corespondenţei sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept 
decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o 
societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, 
siguranţa publică,  bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi 
prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi 
a libertăţilor altora.”

Drepturile protejate – obligaţiile instanţelor naţionale
Articolul 8 din Convenţie impune statelor obligaţia de a respecta interesele 
personale de naturi diferite. Atunci când autorităţile, de exemplu poliţia, cer 
permisiunea de a percheziţiona sau desfăşoară percheziţii domiciliare/la locul de 
muncă, drepturile protejate în temeiul articolului 8 pct. 1 sunt de regulă aplicabile 
şi există riscul încălcării acestora.

Curtea a definit termenul de “domiciliu” după cum urmează:

Jurisprudenţa dezvoltată de organele Convenţiei este clară cu privire la 
definiţia conceptului de „domiciliu” în înţelesul articolului 8 care nu este limitat 
la locuinţa care este ocupată de drept sau care a fost stabilită potrivit unei 
proceduri legale. Termenul de „domiciliu” este un concept autonom care nu 
depinde de clasificarea dată în legea naţională. Faptul dacă o anume locaţie 
constituie sau nu „domiciliu” care atrage protecţia articolului 8 pct. 1 depinde 
de circumstanţele factuale, precum existenţa unor legături suficiente şi 
continue cu acel loc specific... . Prin urmare, dacă anumite locaţii trebuie 
sau nu clasificate drept „domiciliu” este o chestiune de fapt şi nu depinde de 
legalitatea ocupării acelui loc în temeiul dreptului naţional.  

Bjedov împotriva Croaţiei, nr. 42150/09, pct. 57, 29 mai 2012

Curtea a inclus în aria de protecţie a articolului 8 pct. 1 şi biroul sau locul de 
muncă:
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Curtea subliniază că, aşa cum a hotărât în mod constant, noţiunea de 
„domiciliu” din articolul 8 alin. 1 înglobează mai mult decât locuinţa privată a 
persoanei. Curtea aminteşte că termenul „domiciliu” în versiunea franceză a 
articolului 8 are o conotaţie mai extinsă şi poate cuprinde, spre exemplu, şi 
biroul unde lucrează persoana respectivă. În consecinţă, termenul „domiciliu” 
trebuie să fie interpretat ca incluzând şi sediul social al unei societăţi deţinute 
de o persoană fizică, precum şi sediul social al unei persoane juridice, sucursale 
şi alte locaţii ale societăţii.

Petri Sallinen și alţii împotriva Finlandei, nr. 50882/99, pct. 70, 27 septembrie 
2005

Conform jurisprudenţei Curţii, „corespondenţa” se referă la următoarele 

Pentru stabilirea dreptului „oricărei persoane” la respectarea „corespondenţei” 
acesteia, articolul 8 al Convenţiei protejează confidenţialitatea „comunicărilor 
private” (a se vedea Frérot împotriva Franţei, nr. 70204/01, pct. 53, 12 iunie 
2007), indiferent ce ar conţine corespondenţa respectivă...şi indiferent ce 
formă ar lua. Acest lucru înseamnă că articolul 8 protejează confidenţialitatea 
tuturor schimburilor în care persoanele se angajează în scopul de a comunica. 

Michaud împotriva Franţei, nr. 12323/11, pct. 90, 6 decembrie 2012

Sarcina instanţelor naţionale este de a controla şi de a asigura că activitatea 
autorităţilor nu încalcă articolul 8 pct. 1. Articolul 8 pct. 2 prevede că ingerinţa 
în drepturile prevăzute de articolul 8 pct. 1 este permisă doar dacă aceasta 
este „realizată conform legii şi este necesară într-o societate democratică...
pentru protejarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor”. Hotărârea trebuie astfel 
să argumenteze modalitatea în care instanţele naţionale au aplicat prevederile 
articolului 8 pct. 2. 

În cauza Milka împotriva Poloniei, Curtea a subliniat în analiza sa cerinţele unui 
control judiciar naţional:

chestiunea dacă au existat motive reale şi valabile pentru care reclamantul 
a fost supus acestor percheziţii nu a fost niciodată examinată în nicio fază 
procedurală în faţa instanţelor naţionale 

Milka împotriva Poloniei, nr. 14322/12, pct. 49, 15 septembrie

Este astfel de maximă importanţă ca instanţele naţionale să asigure un control 
judiciar real şi efectiv al motivelor oferite de autorităţi pentru încălcarea articolului 
8. 
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Ingerinţa
Primul punct constă în identificarea şi descrierea ingerinţei în cauză. Ce casă a 
fost percheziţionată, ce camere, câte obiecte au fost confiscate etc. Caracterul 
ingerinţei face parte integrantă din analiza proporţionalităţii de mai jos şi fără 
o descriere detaliată a acestei ingerinţe, Curtea nu poate să aprecieze asupra 
controlul judiciar realizat de instanţele naţionale. Dacă faptele sunt contestate, 
instanţele naţionale trebuie să motiveze propria analiză a faptelor. Pe scurt, 
hotărârea trebuie să conţină:

• Analiza faptelor

• Descrierea detaliată a ingerinţei

Temeiul legal al ingerinţei
Încălcarea articolului 8 sub forma unor percheziţii domiciliare etc. trebuie să fie 
realizată „conform legii”. Curtea din Strasbourg a stabilit anumite criterii pe care 
dispoziţiile legale pe care se bazează ingerinţa trebuie să le respecte:

Expresiile „prevăzute de lege” şi „conform legii” din articolele 8 – 11 din 
Convenţie nu impun doar ca măsura contestată să aibă o bază legală în dreptul 
naţional, dar se referă şi la calitatea legii în cauză. Această lege trebuie să fie 
atât accesibilă în mod corespunzător cât şi previzibilă, adică să fie formulată 
cu o suficientă precizie astfel încât orice persoană să poată să o respecte, 
dacă este nevoie şi cu ajutorul unui avocat. 

Sanoma Uitgevers B.V împotriva Olandei, nr. 38224/03, pct. 81, 14 septembrie 
2010

Instanţele naţionale trebuie să realizeze controlul judiciar al bazei legale. Întreaga 
miză este aceea de a proteja cetăţenii împotriva utilizării arbitrare a competenţelor 
de cercetare şi prin urmare baza legală trebuie să prevadă condiţiile materiale 
şi procedurale cu suficientă precizie. Mai mult, instanţele trebuie să evalueze 
restricţiile şi condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea ingerinţei. Curtea 
Europeană a hotărât în cauza Funke împotriva Franţei, cerere nr. 10828/84, pct. 
57, faptul că „restricţiile şi condiţiile prevăzute de lege....par să fie prea largi şi 
pline de lacune” şi acesta este un exemplu ilustrativ al unui posibil rezultat al 
controlului judiciar realizat de instanţele naţionale. Deficienţele calităţii şi preciziei 
legii naţionale pot impune ulterior un control mai intens al proporţionalităţii. 

Dacă instanţele naţionale constată că temeiul legal este în conformitate cu 
cerinţele Curţii de la Strasbourg, acestea trebuie de asemenea să pună bazele 
unei posibile evaluări eventuale în faţa Curţii de la Strasbourg:

• Trimiteri exacte la cadrul legal al ingerinţei

• O descriere (şi dacă este necesar şi o evaluare) a cadrului legal al ingerinţei

• Controlul individual al cerinţelor legislative în cauza dedusă judecăţii 
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Scopul legitim al ingerinţei
Ingerinţele în drepturile prevăzute de articolul 8 trebuie să aibă un scop legitim. În 
aceste cazuri, motivul este dat de regulă de necesitatea desfăşurării unei anchete 
penale. Acesta este de regulă un motiv valabil pentru încălcarea articolului 8, 
având în vedere „apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale” şi această cerinţă 
rareori pune probleme instanţelor naţionale în general. 

Într-o cauză particulară, instanţele trebuie să identifice motivele reale furnizate 
de către stat pentru justificarea necesităţii ingerinţelor în cazul respectiv, aşa cum 
arată Curtea într-un exemplu din jurisprudenţa sa:

39. Reclamantul nu a acceptat motivul conform căruia scopul violării 
corespondenţei sale a fost „apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale”, în 
înţelesul articolului 8 pct. 2 (art. 8-2). Cu privire la corespondenţa primită, 
acesta a sugerat că scopul administraţiei penitenciarului nu a fost să verifice 
dacă există materiale interzise, ci să afle conţinutul scrisorilor înaintea 
deţinutului. 

40. Guvernul a afirmat că acea corespondenţă a fost deschisă în vederea 
„apărării ordinii şi prevenirii faptelor penale”, conform scopului legitim 
prevăzut de articolul 8 pct. 2 (art.8-2). Comisia a agreat această poziţie. 

41. În opinia Curţii, nu există niciun motiv de îndoială că verificarea 
corespondenţei reclamantului a fost realizată în temeiul regulamentului de 
ordine interioară a penitenciarului pentru a se asigura, printre altele, că 
aceasta nu conţine materiale care să afecteze securitatea locului de deţinere 
sau siguranţa celorlalţi deţinuţi sau care să fie de natură penală. Ingerinţa 
a urmărit astfel un scop legitim, acela de a „apăra ordinea şi de a preveni 
faptele penale” în înţelesul articolului 8 pct. 2 (art. 8-2).

Campbell împotriva Regatului Unit, nr. 13590/88, pct. 39–41, 25 martie 1992

Datoria instanţelor naţionale este prin urmare de a identifica motivele reale ale 
ingerinţei şi să le sublinieze în hotărâre. Acest lucru este foarte important pentru 
că aceste motive constituie una dintre cele două elemente ale balanţei testului de 
proporţionalitate.

• Identificarea motivelor date de autorităţi pentru realizarea ingerinţei 

Testul de proporţionalitate
Instanţele naţionale au un rol fundamental în aplicarea drepturilor omului la nivel 
naţional şi testul de proporţionalitate este un principiu juridic european de mare 
amploare în cadrul sistemului european al drepturilor omului. Controlul judiciar 
exercitat de instanţele naţionale face parte integrantă din garanţiile procedurale 
ale indivizilor şi calitatea acestui control este subliniată în jurisprudenţa Curţii în 
temeiul testului de proporţionalitate: 
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Garanţiile procedurale pe care o persoană le are la dispoziţie sunt în special 
materiale, având scopul de a determina dacă statul respondent, când a stabilit 
cadrul legal, nu a depăşit marja de apreciere. Curtea trebuie să analizeze 
în special dacă procesul legislativ care a dus la adoptarea unor măsuri de 
ingerinţă a fost corect şi respectă interesele garantate oricărei persoane de 
către articolul 8.

Connors împotriva Regatului Unit, nr. 66746/01, pct. 83, 27 mai 2004

Esenţa este un control judiciar al necesităţii ingerinţei, care constă în balanţa 
rezonabilă între scopul ingerinţei susţinute de către autorităţi şi natura ingerinţei:

Curtea aminteşte că noţiunea de necesitate presupune ca ingerinţa să 
corespundă unei nevoi sociale urgente şi, în special, unei nevoi proporţionale 
cu scopul legitim urmărit. 

Campbell împotriva Regatului Unit, 13590/88, pct. 44, 25 martie 1992

Lista elementelor care trebuie abordate de judecătorul naţional constă din 
următoarele întrebări:

• Conţinutul mandatului de percheziţie – a fost necesar pentru a confisca 
toate documentele, obiectele?

• Au fost acestea cele mai puţin intrusive măsuri disponibile?

Un exemplu ilustrativ al acestei abordări în jurisprudenţa Curţii este următoarea 
descriere dintr-un comunicat de presă:

Percheziţiile efectuate la locul de muncă şi la locuinţa reclamanţilor şi, în 
anumite momente, chiar şi maşinile acestora, reprezintă o ingerinţă în dreptul 
lor la respectarea vieţii private. Această ingerinţă, care a fost în concordanţă cu 
diferite prevederi legale din Codul de cercetare penală şi percheziţii (Locuinţa 
rezidenţială) din 7 iunie 1969, a urmărit scopurile legitime prevăzute de 
lege, şi anume apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale şi protejarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale altor persoane.  

Percheziţiile au fost însoţite de anumite garanţii procedurale. Cu toate acestea, 
reclamanţii nu erau acuzaţi de nicio infracţiune şi mandatele de percheziţie 
au fost formulate în termeni vagi. S-a susţinut că scopul mandatelor a fost 
percheziţia şi confiscarea „oricărui documente sau obiecte care ar putea să 
ajute la desfăşurarea anchetei”, fără limită şi nu a oferit nicio informaţie 
despre ancheta în cauză, locurile unde avea să se desfăşoare percheziţia  
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sau obiectele care trebuie confiscate. Mai mult, Guvernul a recunoscut că 
reclamanţii nu au fost informaţi despre motivele percheziţiilor. 

 În aceste condiţii, Curtea a constatat că percheziţiile nu au fost proporţionale 
cu scopurile legitime urmărite şi a hotărât că a existat o încălcare a articolului 
8 din Convenţie. 

Ernst și alţii împotriva Belgiei, 33400/96, 15 iulie 2003

Aşa cum s-a menţionat mai sus, controlul judiciar trebuie să fie efectiv iar motivele 
oferite nu trebuie doar să demonstreze o concluzie („Ingerinţa este considerată 
a fi proporţională...”). Cea mai bună garanţie a protecţiei oferite de articolul 8 
din Convenţie constă în aceea ca hotărârile judecătoreşti să conţină o motivare 
substanţială, de înaltă calitate.
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Libertatea de exprimare

Articolul 10 – Libertatea de exprimare

1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include 
libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii 
ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de 
frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societăţile de 
radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui regim de autorizare.

2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate 
fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute 
de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare 
pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa 
publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, 
a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica 
divulgarea informaţiilor confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi 
imparţialitatea puterii judecătoreşti.

Principiile generale aplicabile libertăţii de exprimare
După cum este deja evident din formularea articolului 10 din Convenţie, libertatea 
de exprimare nu este un drept absolut dar poate fi limitat dacă toate condiţiile 
articolului 10 alin. 2 sunt îndeplinite. CEDO a statuat în mai multe rânduri că 
„libertatea de exprimare este supusă unor excepţii, care sunt însă de strictă 
interpretate şi necesitatea restrângerilor aplicate trebuie să fie stabilită într-un 
mod convingător” (Von Hannover împotriva Germaniei nr. 2, 7 februarie 2012, nr. 
40660/08 şi 60641/08, pct. 101). 

Acest principiu nu ar trebui însă să presupună că libertatea de exprimare atrage o 
protecţie mai mare decât în cazul altor drepturi garantate de Convenţie. În acelaşi 
timp, CEDO subliniază că în cazul în care există conflict între articolul 10 din 
Convenţie şi alte drepturi garantate de aceasta (în practică cel mai adesea a fost 
vorba de articolul 8 – dreptul la respectarea vieţii private), acele drepturi „merită 
un respect egal” şi „rezultatul aplicării acestora nu ar trebui în teorie să varieze în 
funcţie de aspectul dacă cererea depusă la Curtea Europeană în temeiul articolului 
8 de către persoana care a fost subiectul acestui articol sau cererea a fost depusă 
de editor în temeiul articolului 10.” (e.x. Von Hannover împotriva Germaniei, nr. 
2, pct. 106). Necesitatea restrângerilor care trebuie stabilită în mod convingător 
se referă mai degrabă la necesitatea persuasiunii motivelor furnizate pentru orice 
limitare a libertăţii de exprimare. 

CEDO se referă în jurisprudenţa sa la o serie de principii generale care influenţează 
interpretarea dată articolului 10 din Convenţie. Originea unora dintre aceste 
principii datează de la primele cauze având ca obiect libertatea de exprimare 
soluţionate de CEDO. Curtea Europeană subliniază în primul rând legătura dintre 
libertatea de exprimare şi democraţie şi nevoia de a proteja exprimarea ideilor 
controversate. 
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Libertatea de expresie constituie unul dintre fundamentele esenţiale ale unei 
societăţi democratice, una dintre condiţiile primordiale ale evoluţiei sale şi ale 
dezvoltării fiecărei persoane. Sub rezerva art. 10 § 2, aceasta este valabilă nu 
numai în ceea ce priveşte „informaţiile” sau „ideile” acceptate sau considerate 
drept inofensive sau indiferente, ci şi pentru cele care rănesc, şochează sau 
neliniştesc statul sau orice alt sector al populaţiei. Acest lucru este impus de 
pluralism, toleranţă şi mentalitate deschisă, fără de care nu există „o societate 
democratică”. 

Handyside împotriva Regatului Unit, nr. 5493/72, pct. 49, 7 decembrie 1976

Sunt două consecinţe principale ale legăturii pe care CEDO o vede între democraţie 
şi libertatea de expresie. În primul rând, acest lucru oferă o protecţie mai mare 
discursului politic şi dreptului de exprimare asupra unor subiecte de interes public. 
În al doilea rând, se subliniază „rolul esenţial pe care îl are presa într-o societate 
democratică”.

Curtea Europeană distinge între mai multe tipuri de discurs. Aşa cum a subliniat 
în mai multe rânduri că „Convenţia nu lasă loc restrângerilor asupra libertăţii de 
exprimare în două domenii: cel al discursului politic şi cel privind subiecte de 
interes public” (Bedat împotriva Elveţiei, Hotărârea Marea Cameră, nr. 56925/08, 
pct. 49, 29 martie 2016)

În mod tradiţional, o protecţie mai scăzută şi prin urmare o marjă de manevră mai 
mare pentru state să poată limita dreptul la exprimare, a fost acordată exprimării 
artistice. Cu toate acestea, recent Curtea a început să protejeze mai mult acest tip 
de discurs, dar protecţia acordată este în continuare mai scăzută decât cea pentru 
discursul privind subiecte de interes public. Cauza care este deseori citată ca un 
punct de cotitură în jurisprudenţă este Vereinigung Bildender Künstler împotriva 
Austriei, care a privit expunerea unei picturi moderne care conţinea o serie de 
imagini cu conotaţii sexuale explicite, caricaturizând câteva persoane publice. 

Curtea constată că o astfel de pictură reprezintă o caricatură a persoanelor în 
cauză, folosind elemente satirice. Curtea constată că satira este o formă de 
exprimare artistică şi de comentariu social şi, prin caracteristicile sale inerente 
de exagerare şi distorsionare a realităţii, are drept scop firesc să provoace şi 
să neliniştească. Astfel, orice ingerinţă în dreptul artistului de a se exprima 
astfel trebuie examinat cu atenţie deosebită. 

Vereinigung Bildender Künstler împotriva Austriei, nr. 68354/01, pct. 33, 25 
ianuarie 2007

Cel mai puţin protejat tip de exprimare este discursul comercial, precum reclamele, 
materialele promoţionale etc. Prin urmare, spre exemplu cazurile de sancţiuni 
aplicate pentru că exprimarea a fost considerată drept concurenţă neloială sau 
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publicitate înşelătoare au atras un control mai puţin riguros din partea Curţii de 
la Strasbourg. Cu toate acestea, trebuie să fie clar ca discursul în cauză să nu 
privească un subiect de interes public. Un caz ilustrativ îl reprezintă cauza Hertel 
împotriva Elveţiei, nr. 25181/94, 25 august 1998, care a privit o sancţiune pentru 
publicarea unui articol, în care s-ar fi afirmat că cuptoarele cu microunde ar fi 
dăunătoare pentru viaţa omenească. La nivel naţional, cauza a fost considerată 
drept concurenţă neloială, în cazul în care reclamantul era Asociaţia Elveţiană 
de Fabricanţi şi Furnizori de Aparate Electrocasnice. Cu toate acestea, Curtea a 
constatat că articolul a privit un subiect de interes public, şi anume sănătatea 
publică şi a hotărât că a existat o încălcare a articolului 10 din Convenţie. 

Legătura strânsă pe care CEDO o stabileşte între democraţie şi libertatea de 
exprimare are drept consecinţă sensibilitatea manifestată de Curtea în cazul 
limitării libertăţii de exprimare a presei care relatează subiecte de interes public. 

Curtea a subliniat în numeroase rânduri rolul esenţial pe care îl joacă presa 
într-o societate democratică. Deşi nu trebuie să depăşească anumite limite, în 
special în ceea ce priveşte protecţia reputaţiei şi a drepturilor altora, presei îi 
revine sarcina de a comunica, respectându-şi obligaţiile şi responsabilităţile, 
informaţii şi idei cu privire la toate problemele de interes general. La funcţia 
sa, care constă în diseminarea informaţiilor şi ideilor referitoare la astfel de 
probleme, se adaugă dreptul publicului de a le recepţiona. În caz contrar, 
presa nu ar putea juca rolul său indispensabil de „câine de pază” (...).

În plus, nici Curţii şi nici instanţelor interne nu le revine sarcina de a se 
substitui presei în alegerea modului de relatare pe care trebuie să îl adopte 
într-un anumit caz (...).

Von Hannover împotriva Germaniei, nr. 2, 7 februarie 2012, nr. 40660/08 şi 
60641/08, pct. 102

Articolul 10 protejează nu doar substanţa ideilor şi a informaţiilor exprimate, 
dar şi forma în care acestea sunt redate (...). Libertatea jurnalistică cuprinde 
şi posibilitatea recurgerii la un anumit grad de exagerare sau chiar provocare.

Perna împotriva Italiei, nr. 48898/99, pct. 39, 6 mai 2003

Structura motivării în cauza privind libertatea de exprimare
Atunci când se analizează o cauză din perspectiva articolului 10 din Convenţie, 
Curtea utilizează aceeaşi metodologie ca şi în cazul altor articole ale Convenţiei 
privind clauzele de restrângere (de ex. articolele 8, 9 sau 11). Examinarea poate 
fi împărţită în cinci etape, care de cele mai multe ori sunt evidente şi identificabile 
în hotărârea Curţii datorită subtitlurilor pe care Curtea le foloseşte pentru fiecare 
etapă (a se vedea ex. Vajnai împotriva Ungariei, nr. 33629/06, 8 iulie 2008). 
Etapele pot fi exprimate prin intermediul întrebărilor pe care Curtea le examinează.
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1. Circumstanţele cauzei se încadrează în sfera de aplicare a articolului 10? 
Cu alte cuvinte, există o „exprimare” în înţelesul articolului 10?

2. A existat o ingerinţă în (restrângere a) acea exprimare exercitată de o 
autoritate publică?

3. În caz afirmativ, această ingerinţă este prevăzută de lege?

4. Această ingerinţă a urmărit un scop legitim?

5. Această ingerinţă a fost necesară într-o societate democratică? Cu alte 
cuvinte, ingerinţa este proporţională cu scopul legitim?

Scopul celei de-a doua etape constă în principal în aprecierea Curţii dacă ar trebui 
să examineze cauza ca dând naştere la obligaţii negative sau pozitive în sarcina 
statului şi prin urmare nu este direct relevantă pentru un judecător naţional. Este 
de la sine înţeles că o hotărâre a unei instanţe naţionale poate reprezenta de 
cele mai multe ori ingerinţa pe care CEDO o verifică în cadrul acestei etape. Prin 
urmare, structura motivării sau întrebările pe care judecătorul naţional ar trebui 
să şi le pună atunci când judecă o cauză având ca obiect încălcarea articolului 10 
din Convenţie, ar trebui să fie modificate, sub forma celor de mai jos. 

1. Circumstanţele cauzei se încadrează prevederilor articolului 10? 
Cu alte cuvinte, există o „exprimare” în sensul articolului 10? 
Dacă răspunsul este afirmativ şi decizia judecătorului naţional va rezulta în 
restrângerea dreptului la exprimare (spre exemplu, stabilirea unei amenzi 
sau obligarea la plata unor despăgubiri sau orice alte consecinţe negative 
pentru autorul exprimării), judecătorul trebuie să se asigure că toate cele 
trei condiţii de mai jos sunt îndeplinite. În caz contrar, poate fi incidentă o 
încălcare a articolului 10 din Convenţie. 

2. Dispun de un cadru legal pentru restrângerea dreptului la exprimare (este 
prevăzută de lege)?

3. Protejez un drept legitim prin restrângerea dreptului la exprimare?

4. Această restrângere este proporţională cu gravitatea scopului legitim în 
considerarea circumstanţelor particulare ale cauzei?

1) 

Termenul „exprimare” din articolul 10 cuprinde toate formele de exprimare inclusiv 
mass-media, prin care persoanele aleg să-şi redea opiniile, mesajele, ideile şi 
criticile, precum presa, televiziunea, radio, internetul, artele, etc. Exprimarea 
cuprinde fără îndoială formele tradiţionale de exprimare precum textul scris sau 
discursul oral. Mai mult, acoperă şi aşa-numitul discurs expresiv sau simbolic. 
Prin urmare, „exprimarea” ar putea include purtarea unor simboluri (precum o 
stea roşie în cauza Vajnai împotriva Ungariei, nr. 33629/06, 8 iulie 2008), precum 
purtarea anumitor haine sau a niciunui articol de îmbrăcăminte (ex. „trecătorul 
gol” din Gough împotriva Regatului Unit, nr. 49327/11, 28 octombrie 2014), 
turnarea unei vopsele pe o statuie (Murat Vural împotriva Turciei, nr. 9540/07, 
21 octombrie 2014) sau chiar un comportament (de ex. proteste inclusiv 
obstrucţionarea vânătorilor, căţărarea în copacii care urmau să fie tăiaţi în Steel 
și alţii împotriva Regatului Unit, nr. 24838/94, 23 septembrie 1998). Există două 
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condiţii care disting exprimarea simbolistică de simplul comportament sau poate 
chiar de un act de vandalism şi tulburare. Mai întâi, autorul trebuie să intenţioneze 
să transmită un anumit mesaj iar în al doilea rând, mesajul trebuie să fie inteligibil 
cel puţin pentru câţiva spectatori (see Murat Vural împotriva Turciei, pct.54).    

2)

Cu privire la cadrul legal pentru orice restrângere a unui drept fundamental, a se 
vedea Capitolul I al acestei broşuri. 

3)

Articolul 10 § 2 din Convenţie conţine o listă exhaustivă de scopuri legitime pe care 
orice restrângere a libertăţii de exprimare trebuie să le urmărească. Prin urmare, 
dacă judecătorul naţional intenţionează să restrângă libertatea de exprimare, 
acesta trebuie să se asigure că o astfel de restrângere urmăreşte cel puţin unul 
dintre scopurile enumerate în dispoziţie sus-menţionată. Aceste scopuri sunt:

• Protecţia securităţii naţionale, 

• Protecţia integrităţii teritoriale

• Protecţia sănătăţii publice

• Apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale

• Protecţia sănătăţii

• Protecţia moralei

• Protecţia reputaţiei sau a drepturilor celorlalţi

• Prevenirea dezvăluirii de informaţii primite în regim de confidenţialitate  

• Păstrarea autorităţii şi a imparţialităţii organelor judiciare  

4)

Ultima întrebare la care un judecător naţional trebuie să răspundă dacă 
intenţionează să restrângă libertatea de exprimare este dacă această restrângere 
este proporţională cu scopul legitim urmărit. În esenţă, această etapă este un 
exerciţiu de cântărire, în care într-o parte a balanţei este scopul legitim şi în 
cealaltă parte este ingerinţa (planificată). Gravitatea scopului legitim trebuie să 
cântărească mai mult decât gravitatea ingerinţei. Cântărirea acestor interese 
contrare trebuie să ia în considerare toate circumstanţele relevante ale unei 
situaţii particulare inclusiv contextul. 

Pentru ilustrarea modalităţii de funcţionare a acestor etape, putem să ne gândim 
la un exemplu ipotetic în care instanţa intenţionează să stabilească o amendă în 
cuantum de 100 de euro în sarcina unei persoane care a făcut afirmaţii publice 
promovând pogromuri violente împotriva musulmanilor locuitori ai unui cartier. 
Amenda ar fi justificată de scopul legitim al apărării ordinii şi al prevenirii faptelor 
penale şi al protejării drepturilor altor persoane (şi anume viaţa, sănătatea şi 
proprietatea locuitorilor musulmani). Acestea sunt în general scopuri legitime 
foarte importante. Contextul situaţiei poate să includă şi tensiuni intensificate în 
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societate împotriva populaţiei musulmane, care fac riscul unui pogrom şi mai real 
şi prin urmare scopul legitim analizat în aceste circumstanţe particulare şi mai 
important. De cealaltă parte a balanţei, un astfel de discurs de ură nu este un 
discurs protejat în mod special şi mai mult decât atât o amendă de 100 de euro 
este o pedeapsă relativ blândă. Prin urmare, ingerinţa în libertatea de exprimare 
nu este gravă. Astfel, după luarea în considerare a acestor factori împreună cu alţi 
factori posibil relevanţi, s-ar putea trage concluzia că scopul legitim cântăreşte 
mai mult decât restrângerea libertăţii de exprimare, ceea ce conduce la rezultatul 
că restrângerea este proporţională cu scopul legitim. Astfel, sancţiunea poate fi 
justificată în cazul circumstanţelor particulare ale cauzei. 

Natura exerciţiului de cântărire este astfel încât în multe cauze (cu excepţia cazului 
în care spre exemplu există un precedent clar care nu poate fi diferenţiat) nu se 
poate afirma fără urmă de îndoială care este răspunsul corect. CEDO înţelege că 
există o anumită incertitudine a rezultatului cântăririi celor două elemente. Prin 
urmare, Curtea oferă instanţelor naţionale o marjă de apreciere în procesul de 
cântărire. Marja este mai largă dacă este evident că instanţa naţională a luat 
în considerare toţi factorii relevanţi şi a realizat o analiză cu bună credinţă a 
acestora. Pentru a veni în sprijinul instanţelor naţionale, Curtea de la Strasbourg 
a dezvoltat în jurisprudenţa sa criteriile care trebuie avute în vedere la analiza 
proporţionalităţii unei restrângeri a libertăţii de exprimare. CEDO a enumerat 
aceste criterii în mai multe contexte. Raţiunea pentru care judecătorul naţional 
trebuie să fie foarte atent la aceste criterii este enunţată chiar în următoarea 
afirmaţie a CEDO:  

Atunci când exerciţiul de cântărire între aceste două drepturi a fost realizat 
de către autorităţile naţionale prin raportare la criteriile stabilite de Curte 
în jurisprudenţa sa, Curtea trebuie să aibă argumente puternice pentru a-şi 
substitui opinia celei formulate de instanţele naţionale.

Axel Springer AG împotriva Germaniei, Marea Cameră, nr. 39954/08, pct. 88,  
7 februarie 2012

Prin urmare, este recomandabil ca instanţele naţionale să includă şi să aplice 
aceste criterii în hotărârile acestora. Dacă vor proceda astfel, pericolul luării 
unor hotărâri cu violarea libertăţii de exprimare este considerabil mai scăzut. 
Subsecţiunile următoare conţin criteriile pentru câteva posibile situaţii, cu trimiteri 
la jurisprudenţa CEDO, unde se pot găsi mai multe detalii şi explicaţii ale criteriilor 
particulare.

Cazuri de defăimare
În cauzele având ca obiect afirmaţii defăimătoare, unde scopul legitim protejat 
este reputaţia persoanei ce face obiectul discursului, jurisprudenţa CEDO include 
următoarele trei grupe de criterii care ar trebui considerate în cântărirea libertăţii 
de exprimare contra dreptului la o bună reputaţie. 

1.  Este vorba despre expunerea unui fapt sau o judecată de valoare? 

În primul rând, este necesar să facem distincţia între expunerea unui fapt (ex. 
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„Dl. Smith a luat mită 10 000 euro”) şi judecăţile de valoare (ex. „Dl. Smith este o 
persoană moral coruptă”). Din jurisprudenţa cauzelor mai recente reiese cu claritate 
că această dicotomie a faptelor şi a judecăţilor de valoare este prea limitată şi că 
în realitate există mai degrabă un şir neîntrerupt de discursuri cuprinse între pure 
expuneri a unor fapte şi pure judecăţi de valoare. Jurisprudenţa Curţii se referă în 
numeroase rânduri la necesitatea de a avea şi „o suficientă bază factuală pentru 
judecata de valoare”. Consecinţa distincţiei primare între judecăţile de valoare şi 
fapte este următoarea. 

Curtea constată că, pentru a analiza justificarea unei afirmaţii aflată în discuţie, 
trebuie realizată o distincţie între expunerea unor fapte şi judecata de valoare. 
În timp ce existenţa faptelor poate fi demonstrată, adevărul judecăţilor de 
valoare nu este susceptibil de a fi dovedit. Cerinţa de a dovedi adevărul unei 
judecăţi de valoare este imposibil de îndeplinit şi încalcă libertatea de opinie, 
care este o parte fundamentală a dreptului garantat de articolul 10. Cu toate 
acestea, chiar dacă o afirmaţie reprezintă o judecată de valoare, aceasta 
trebuie să se sprijine pe o bază factuală suficientă. Clasificarea unei declaraţii 
drept o expunere a unui fapt sau o judecată de valoare este o problemă care 
intră în primul rând în marja de apreciere a autorităţilor naţionale – în special 
instanţele (...). Cu toate acestea, Curtea poate schimba această clasificare în 
temeiul rolului său de supraveghere.

Ärztekammer für Wien și Dorner împotriva Austriei, nr. 8895/10, pct. 67, 16 
februarie 2016

2. Întrebările despre cine, cine, despre ce, unde?

 a) Despre cine este discursul?

Există o ierarhie în protecţia grupurilor de persoane în ceea ce priveşte 
acceptabilitatea criticilor aduse acestora. Politicienii şi alte persoane publice, care 
devin persoane de interes general, pot fi criticate mai intens:

59. Limitele criticii permise sunt mai largi în privinţa unui politician decât 
a unei persoane private. Spre deosebire de ultima categorie, persoanele 
din prima se expun inevitabil şi cu bună ştiinţă unei monitorizări atente a 
cuvintelor şi faptelor lor din partea jurnaliştilor şi a publicului şi astfel aceştia 
trebuie să manifeste un grad mai mare de toleranţă (...). 

60. Curtea reafirmă că funcţionarii publici acţionând într-o calitate oficială 
sunt asemenea politicienilor, prin urmare supuşi unor limite mai largi de 
acceptabilitate a criticilor decât în cazul unor persoane private. Cu toate 
acestea, nu se poate afirma că funcţionarii publici se expun cu bună ştiinţă 
monitorizării atente a cuvintelor şi faptelor lor în acelaşi mod ca şi politicienii 
şi ar trebui prin urmare să fie trataţi în mod egal cu aceştia din urmă când vine 
vorba de criticarea acţiunilor lor (...).

Saaristo and Others împotriva Finlandei, nr. 184/06, 12 octombrie 2010
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 b) Cine transmite discursul?

Anumite grupuri de speakeri (în special politicieni, oficiali aleşi şi jurnalişti) pot 
să fie, în funcţie de circumstanţe, mai privilegiaţi în ceea ce priveşte protecţia 
dreptului lor la exprimare.

 c) Despre ce este afirmaţia? 

În acest caz, CEDO examinează în special care este interesul public în subiectul 
discursului. Cu cât subiectul este de interes public, cu atât se bucură de o 
protecţie mai mare. Distincţia poate de asemenea fi făcută între, pe de o parte, 
o critică serioasă şi o critică a unei probleme, care se bucură de o protecţie mai 
mare, în comparaţie pe de altă parte cu atacurile personale şi insultele. Modul de 
prezentare poate fi de asemenea un factor relevant, precum dacă informaţiile sau 
criticile sunt prezentate într-un mod serios (o protecţie mai mare) sau doar pentru 
a părea senzaţional (o protecţie mai scăzută).

 d) Unde a fost făcută afirmaţia?

Un alt factor relevant este şi cât de mare a fost audienţa. O afirmaţie făcută în 
timpul ştirilor principale de seară pe un canal de televiziune naţional poate avea 
consecinţe mai serioase decât un articol într-un ziar local. 

3. Gravitatea sancţiunii

După cum Curtea repetă aproape întotdeauna „natura şi gravitatea pedepselor 
impuse reprezintă factori de luat în considerare atunci când se analizează 
proporţionalitatea unei ingerinţe în libertatea de exprimare garantată de articolul 
10” (Cumpănă și Mazăre împotriva României, MC, nr. 33348/96, pct. 111, 17 
decembrie 2004). O problemă sensibilă este însă intervenţia legii penale în cazul 
autorilor discursurilor defăimătoare. Curtea nu o exclude automat dar subliniază 
nevoia de a limita utilizarea pedepselor penale în cazurile de defăimare. Aceasta a 
arătat în mod special că o pedeapsă privativă de libertate ar fi greu de justificat:

Curtea observă în această privinţă că având în vedere marja de apreciere lăsată 
statelor contractante, o pedeapsă penală ca răspuns la defăimare nu poate 
să fie considerată disproporţionată cu scopul urmărit (...). Cu toate acestea, 
atunci când o afirmaţie, fie că este calificată a fi defăimătoare sau insultă de 
către autorităţile naţionale, aceasta este făcută în contextul unei dezbateri 
publice, iniţierea unui proces penal împotriva autorului afirmaţiei presupune 
riscul unei condamnări penale. În această privinţă, Curtea aminteşte că 
impunerea unei pedepse cu închisoarea pentru o infracţiune de presă este 
compatibilă cu libertatea de exprimare a jurnaliştilor aşa cum este garantată 
de articolul 10 doar în circumstanţe excepţionale, în special când alte drepturi 
fundamentale au fost încălcate, spre exemplu, în cazul unui discurs care incită 
la ură sau de instigare la violenţă(...). Pentru Curte, consideraţii similare ar 
trebui să se aplice insultelor exprimate în contextul unei dezbateri publice. 
Curtea observă că Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în Rezoluţia 
sa 1577 (2007) a îndemnat statele membre care prevedeau încă pedepse  
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cu închisoarea pentru defăimare, chiar dacă aceste pedepse nu erau efectiv 
stabilite, să le abroge de îndată (Rezoluţia către dezincriminarea defăimării 
adoptată pe 5 octombrie 2007).

Niskasaari și alţii împotriva Finlandei, nr. 37520/07, pct. 77, 6 iulie 2010

Cazuri de dezvăluire a informaţiilor ce privesc viaţa privată
Curtea a enumerat următoarele criterii care trebuie luate în considerare în 
realizarea exerciţiului de cântărire atunci când se analizează conflictul dintre 
articolul 8 din Convenţie (dreptul la viaţă privată) şi articolul 10 din Convenţie, 
în situaţia în care s-au publicat informaţii din vieţile private ale persoanelor. În 
practică, acest lucru se întâmplă de regulă în presa tabloidă şi vizează persoane 
publice, şi anume vedetele. Dezvăluirea poate include numeroase detalii din viaţa 
privată atât în scris cât şi în imagini, precum fotografii sau filme. Criteriile au fost 
stabilite în două cauze soluţionate de Marea Cameră în aceeaşi zi: Von Hannover 
împotriva Germaniei nr. 2, nr. 40660/08 şi 60641/08, 7 februarie 2012 şi Axel 
Springer AG împotriva Germaniei, nr. 39954/08, 7 februarie 2012

• Contribuţia la o dezbatere de interes general

• Cât de cunoscută este persoana vizată şi care este subiectul raportului?

• Comportamentul anterior al persoanei vizate

• Metoda de obţinere a informaţiilor/fotografiilor şi veridicitatea lor 

• Conţinutul, forma şi consecinţele publicării

• Gravitatea pedepsei stabilite

Cazuri de dezvăluire a informaţiilor provenite dintr-o anchetă 
penală aflată în derulare
În cauza Bedat împotriva Elveţiei, nr. 56925/08, 29 martie 2016, care a vizat 
condamnarea a unui jurnalist care a publicat informaţii despre o anchetă penală 
având ca obiect moartea mai multor persoane într-un accident rutier, Marea 
Cameră a enumerat următoarele criterii care trebuie avute în vedere atunci când 
există un conflict între articolul 10 pe de o parte şi articolul 8 pe de alta (viaţa 
privată a suspectului) şi articolul 6 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) 
pe de altă parte:

• Cum a intrat reclamantul în posesia informaţiilor în cauză

• Conţinutul articolului (stil şi formă)

• Contribuţia articolului la o dezbatere de interes public

• Influenţa articolului asupra procesului penal
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• Încălcarea vieţii private a suspectului

• Proporţionalitatea pedepsei stabilite

Cazuri de dezvăluiri de informaţii confidenţiale
Marea Cameră a enumerat criteriile relevante care trebuie analizate în procesul de 
cântărire a justificării unei condamnări a unei persoane care a dezvăluit informaţii 
secrete în cauza Guja împotriva Moldovei, nr. 14277/04, 12 februarie 2008. Cauza 
a vizat un denunţător care a lucrat la biroul procurorilor supremi şi a dezvăluit 
presei informaţii despre o posibilă corupţie în birou:

• Existau şi alte canale alternative pentru dezvăluire?

• Interesul public în informaţiile dezvăluite

• Autenticitatea informaţiilor dezvăluite

• Prejudiciul creat organizaţiei

• Motivul denunţătorului – dacă reclamantul a acţionat cu bună credinţă

• Severitatea pedepsei

Răspunderea pentru comentariile părţilor terţe 
Marea Cameră a discutat criteriile necesare care trebuie avute în vedere atunci 
când se analizează proporţionalitatea sancţionării unui portal de internet pentru 
comentarii ofensatoare postate pe site-ul acestuia de către terţe persoane 
anonime în cauza Delfi AS împotriva Estoniei, nr. 64569/09, 16 iunie 2015. Cauza 
a privit un portal de ştiri naţional, unde comentariile defăimătoare erau îndreptate 
în mare parte către o persoana anume, incluzând insultele vulgare şi ameninţări 
cu moartea, au fost publicate în acest articol. 

• Contextul şi natura comentariilor;

• Măsurile aplicate de societatea la care lucrează reclamantul în vederea 
prevenirii comentariilor defăimătoare;

• Răspunderea autorilor reali ai comentariilor ca o alternativă la atragerea 
răspunderii penale a societăţii;

• Consecinţele unui proces penal intern pentru societatea reclamantă
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Articolul 6 și motivarea hotărârilor judecătorești 
naţionale: dreptul de a audia martori
Articolul 6 § 3(d) stipulează că: „Orice persoană acuzată de o infracţiune are 
următoarele drepturi minime: unul dintre acestea este dreptul <...> (d) să 
audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării și să obţină citarea și audierea 
martorilor apărării în aceleași condiţii ca și martorii acuzării;”

Consideraţii generale
Un număr destul de mare de termeni utilizaţi în procesul penal au o semnificaţie 
autonomă în sistemul Convenţiei. Termenul de „martor” are de asemenea o 
semnificaţie autonomă în sensul Convenţiei, indiferent de definiţia dată în dreptul 
naţional (Sibgatullin împotriva Rusiei, pct. 45; S. N. Împotriva Suediei, pct. 45). 
Termenul include coinculpaţii (Trofimov împotriva Rusiei , pct.37), victimele 
(Romanov împotriva Rusiei, pct. 97), martorii experţi (Doorson împotriva Olandei, 
pct. 81-82) şi alte persoane care depun mărturie în faţa instanţei. Curtea subliniază 
că articolul 6 § 3(d) poate să fie aplicat şi probei cu înscrisuri (Mirilashvili împotriva 
Rusiei, pct. 158-159, Perna împotriva Italiei ([MC]) şi fişierelor informatice  
(Georgios Papageorgiou împotriva Greciei).

„Curtea constată că garanţiile prevăzute la articolul 6, par. 3, lit. d) sunt aspecte 
specifice dreptului la un proces echitabil prevăzut în paragraful 1 al acestui articol 
care trebuie să fie luat în considerare la analiza echitabilităţii oricărei proceduri” 
(Taxquet împotriva Belgiei [MC], pct. 84; Al-Khawaja și Tahery împotriva Regatului 
Unit, [MC]). 

Pentru a realiza această analiză, Curtea va verifica procedurile în ansamblul lor, 
cu privire nu doar la dreptul la apărare dar şi la interesele publicului şi ale victimei 
în sensul că infracţiunea trebuie să fie anchetată în mod corespunzător (Gäfgen 
împotriva Germaniei, [MC], pct. 175, Al-Khawaja și Tahery împotriva Regatului 
Unit, [MC]) şi, acolo unde e necesar, şi la drepturile martorilor (Doorson împotriva 
Olandei, pct. 70, Al-Khawaja și Tahery împotriva Regatului Unit, [MC]).

În acest context, s-a subliniat şi faptul că admisibilitatea probelor este o problemă 
de reglementare în dreptul naţional şi în faţa instanţelor de judecată şi singura 
preocupare a Curţii este a verifica dacă procedurile au fost desfăşurate în mod 
echitabil (Gäfgen împotriva Germaniei, [MC], pct. 162, Al-Khawaja și Tahery 
împotriva Regatului Unit, [MC]).

După cum Curtea a subliniat în mod constant, admisibilitatea probelor este 
în primul rând o problemă de reglementare în dreptul naţional şi ca regulă 
generală, este de datoria instanţelor naţionale să administreze probele în faţa 
acestora. Atribuţia Curţii este de a verifica dacă procedura, inclusiv modul 
în care au fost administrate probele, a fost echitabilă în ansamblul ei. (a se 
vedea, printre alte autorităţi, Van Mechelen și alţii  împotriva Olandei, pct. 50, 
23 aprilie 1997, Rapoarte de hotărâri şi decizii 1997-III; Gäfgen împotriva 
Germaniei [MC], nr. 22978/05, pct. 162, CEDO 2010; şi Al-Khawaja şi Tahery, 
citată mai sus, pct. 118).
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Horncastle și alţii împotriva Regatului Unit, nr. 4184/10, pct. 130, 16 decembrie 
2014

Garanţiile prevăzute în articolul 6, par. 3, lit. d) formează o parte importantă a 
principiului confruntării. Principiul confruntării şi principiul „echitabilităţii” (Tarău 
v. Romania, § 74; Graviano v. Italy, § 38) presupun că, „înainte ca inculpatul 
să fie condamnat, toate probele aduse împotriva sa trebuie să fie administrate 
în prezenţa sa în şedinţă publică cu asigurarea contradictorialităţii” (Gabrielyan 
împotriva Armeniei, § 76).

Atunci când instanţele naţionale hotărăsc să facă o excepţie de la principiu, 
acestea trebuie să ofere motivele hotărârii lor. Prin urmare, jurisprudenţa CEDO 
este astfel: „excepţiile la acest principiu sunt posibile, dar nu trebuie să încalce 
dreptul la apărare, care, conform regulii, presupune acordarea în favoarea 
acuzatului a unei ocazii adecvate şi suficiente de a contesta o mărturie a 
acuzării şi de a interoga autorul acesteia, în momentul depoziţiei sau mai târziu” 
(Hümmer împotriva Germaniei, pct. 38; Lucà împotriva Italiei, pct. 39; Solakov 
împotriva Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, pct. 57, Al-Khawaja și Tahery 
împotriva Regatului Unit, [MC]). Prin urmare, utilizarea declaraţiilor obţinute în 
faza de urmărire penală prin administrarea probei testimoniale, nu este în sine 
incompatibilă cu articolul 6 pct. 1 şi 3 lit. d).

Dar, dacă o instanţă naţională se bazează în hotărârea sa pe o mărturie a unui 
martor administrată înainte de începerea judecăţii, aceasta trebuie să ofere 
motivele pentru care a procedat astfel. În cauza Huseyn împotriva Azerbadjianului 
„Curtea consideră că noţiunea unui proces echitabil şi contradictoriu presupune 
că, în principiu, tribunalul trebuie să acorde o importanţă mai mare mărturiei 
matorului dată în faza judecăţii decât unei înregistrări a declaraţiei acestuia 
administrată în faza de urmărire penală, cu excepţia cazului în care există motive 
întemeiate să aprecieze altfel”.

Necesitatea de a oferi motive pentru utilizarea în faza judecăţii 
a probelor obţinute în faza de urmărire penală
Marea Cameră a Curţii în cauza Al-Khawaja și Tahery împotriva Regatului Unit 
consideră că însăşi admiterea unei probe testimoniale exclusive sau determinante 
a unui martor absent (care nu a fost prezent şi nici interogat în faza instanţei) 
poate fi compatibilă cu articolul 6. Curtea a indicat că în cauzele în care o 
condamnare este bazată numai sau într-un mod decisiv pe o probă neverificată, 
instanţa naţională trebuie să îndeplinească o serie de criterii. Curtea, atunci când 
verifică compatibilitatea cu articolul 6, aceasta trebuie să decidă:

• dacă a exista un motiv întemeiat pentru imposibilitatea de prezentare a 
martorilor;

• dacă declaraţia martorului a fost „exclusivă sau determinantă”; şi

• dacă s-au luat măsuri echivalente corespunzătoare pentru a proteja 
dreptul reclamantului la un proces echitabil.
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Conform principiilor dezvoltate în hotărârea Al-Khawaja şi Tahery, este 
necesar să se verifice în trei etape compatibilitatea cu articolul 6 § 1 şi 3 (d) 
din Convenţie a procedurii în care declaraţiile făcute de un martor care nu 
a fost prezent şi interogat în timpul procesului, au fost utilizate drept probe 
(ibid., § 152). 

Curtea trebuie să verifice

(i)  dacă a existat un motiv întemeiat pentru imposibilitatea de prezentare a 
martorului şi, pe cale de consecinţă, a admiterii declaraţiilor martorului absent 
neverificate drept probă (ibid., §§ 119-25);

(ii) dacă proba testimonială a martorului absent a fost proba exclusivă sau 
determinantă pentru condamnarea inculpatului (ibid., §§ 119 şi 126-47); şi

(iii)  dacă au existat suficienţi factori de contrabalansare, inclusiv garanţii 
procedurale solide, pentru a compensa deficienţele cauzate apărării ca rezultat 
al admiterii probei neverificate şi pentru asigurarea că procesul, în întregimea 
sa, a fost unul echitabil (ibid., § 147).

Schatschaschwili împotriva Germaniei, [MC], nr. 9154/10, pct 107, 15 
decembrie 2015

Instanţele naţionale trebuie să ofere motive pentru a răspunde fiecărei cerinţe, 
altfel procedura ar putea fi considerată neechitabilă. Trebuie spus faptul că toate 
cele trei etape ale testului sunt interconectate şi, luate împreună, ajută la stabilirea 
dacă procedura penală din cauză a fost, în totalitatea ei, echitabilă. Se poate astfel 
să fie necesar să se verifice etapele într-o ordine diferită, în special dacă una 
dintre etape se dovedeşte a fi decisivă în mod special cu privire la echitabilitatea 
sau lipsa de echitabilitate a procedurii (Schatschaschwili împotriva Germaniei, 
[MC], pct. 118).

Justificarea unui motiv întemeiat pentru imposibilitatea de 
prezentare a unui martor (sau un motiv întemeiat de a nu 
depune mărturie în faţa instanţei de judecată) 
Marea Cameră a Curţii de la Strasbourg în cauza Schatschaschwili împotriva 
Germaniei a considerat că „absenţa unui motiv întemeiat pentru imposibilitatea 
de prezentare a unui martor nu poate fi considerată în sine conclusivă pentru 
neechitabilitatea unui proces. Cu toate acestea, lipsa unui motiv întemeiat pentru 
absenţa unui martor al acuzării este un factor important care trebuie să fie pus 
în balanţă atunci când se analizează echitabilitatea procesului în totalitatea sa şi 
care poate să încline balanţa înspre constatarea unei încălcări a articolului 6 § 1 şi 
3 (d).” (Schatschaschwili împotriva Germaniei, [MC], pct.113).

Având în vedere cerinţele menţionate mai sus, instanţele trebuie să justifice 
imposibilitatea de prezentare a martorului a cărui declaraţie este importantă 
pentru cauza respectivă. 



68

Instanţa de judecată trebuie să aibă un motiv întemeiat pentru absenţa martorului, 
cu alte cuvinte instanţa trebuie să dispună de motive întemeiate factuale sau 
juridice pentru care nu a asigurat prezenţa martorului la proces. Dacă a existat 
un motiv întemeiat pentru neprezentarea martorului în acest sens, se presupune 
că a existat un motiv întemeiat sau o justificare în temeiul căreia instanţa a admis 
declaraţiile neverificate ale martorului absent ca probă la dosar (Schatschaschwili 
împotriva Germaniei, [MC], pct. 119.)

În plus, trebuie spus că Curtea a identificat două alte contexte în care s-a stabilit 
existenţa unui motiv întemeiat pentru ca un martor să nu depună mărturie la 
proces (Gani împotriva Spaniei, Trechsel, 2005, p. 312, Harris, O‘Boyle, Warbrick 
(2014), p. 485.). Având în vedere că testul privind motivarea este aplicat şi 
celorlalte cauze (Ellis, Simms și Martin împotriva Regatului Unit,  (dec.), pct. 75), 
cea din urmă va fi discutată mai jos. 

Prima situaţie priveşte cazurile „martorilor absenţi”, acolo unde se utilizează 
declaraţiile martorului care nu se prezintă în faţa instanţei de judecată pentru că 
acest martor a decedat (Mika împotriva Suediei, pct.37; Ferrantelli și Santangelo 
împotriva Italiei, pct.52),  

În prezenta cauză, Curtea observă de la început să K. a decedat doar la câteva 
zile după viol, motiv pentru care autorităţile suedeze nu pot fi acuzate că nu au 
asigurat prezenţa acesteia la proces (a se vedea, Bonev împotriva Bulgariei, 
nr. 60018/00, pct. 44, 8 iunie 2006, şi Ferrantelli și Santangelo împotriva 
Italiei, pct. 52, 7 august 1996, Rapoarte de hotărâri şi decizii 1996III). Mai 
mult, de vreme ce aceasta a decedat înainte ca reclamantului să-i fie aduse 
la cunoştinţă acuzaţiile sau înainte ca acesta să fie acuzat oficial, acesta nu a 
avut şansa să o interogheze – aspect pentru care autorităţile nu pot fi trase la 
răspundere. În aceste circumstanţe, Curtea a constatat că hotărârea instanţei 
naţionale de a admite declaraţia martorei K., aşa cum a fost consemnată în 
faţa organelor de poliţie, ca probă testimonială, nu a fost, în sine, contrar 
articolului 6 § 1 and 3 (d) din Convenţie.

Mika împotriva Suediei, nr. 31243/06, pct. 37, 27 ianuarie 2009

sau (2) nu poate fi găsit, în ciuda eforturilor rezonabile ale autorităţilor de a 
asigura prezenţa martorului (Mirilashvili împotriva Rusiei, pct. 217) sau   

Reclamantul s-a plâns că cei trei martori în cauză nu au fost prezenţi în faţa 
tribunalului militar. În opinia Guvernului, acei martori au fost indisponibili 
pentru a fi interogaţi în faţa instanţei de judecată pentru că locuiau în 
străinătate. Curtea observă că, într-adevăr, toţi cei martori au părăsit Rusia 
în anul 2000 sau la începutul anului 2001. Pe durata procesului, tribunalul 
militar a trimis o scrisoare prin care solicita autorităţilor georgiene să asigure 
prezenţa lor la proces, dar fără succes. În aceste condiţii, instanţa din Rusia 
nu poate să fie acuzată pentru refuzul autorităţilor georgiene de a coopera. 
Astfel, Curtea conchide că tribunalul militar a făcut un efort rezonabil pentru 
a asigura prezenţa acestor martori la proces. 

Mirilashvili împotriva Rusiei, nr. 6293/04, pct. 220, 11 decembrie 2008
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(3)refuză să se prezinte din cauza unei temeri (Al-Khawaja și Tahery împotriva 
Regatului Unit, [MC], pct. 122-124, Horncastle și alţii împotriva Regatului Unit, 
pct. 146.) 

Există două tipuri de teamă posibile: teama imputabilă ameninţărilor sau 
manevrelor acuzatului ori ale persoanelor care acţionează în numele acestuia 
şi teama, mai generală, de consecinţele care ar putea rezulta în urma depunerii 
mărturiei în cadrul procesului.

Atunci când teama martorului este imputabilă acuzatului ori persoanelor care 
acţionează în numele acestuia, este de înţeles ca judecătorul să admită ca 
probă în proces declaraţia martorului fără a fi nevoie ca acesta să se înfăţişeze 
pentru a depune mărturie în proces şi fără ca acuzatul sau reprezentanţii 
acestuia să îl supună unei examinări încrucişate, chiar dacă proba respectivă 
ar constitui proba exclusivă sau determinantă împotriva acuzatului. A permite 
unui acuzat care a încercat să intimideze martori să beneficieze de teama 
provocată acestora ar fi incompatibil cu drepturile victimelor şi ale martorilor. 
Nu se poate aştepta din partea niciunei instanţe să permită ca asemenea 
procedee să submineze procesul judiciar. În consecinţă, se consideră că un 
acuzat care a acţionat în acest mod, a renunţat astfel la dreptul său garantat 
prin art. 6 § 3 lit. d) de a adresa întrebări martorilor respectivi ori de a solicita 
să le fie adresate întrebări. La fel se consideră şi atunci când ameninţările 
sau manevrele aflate la originea temerii unui martor de a se înfăţişa pentru 
a depune mărturie provin de la persoane care acţionează în numele sau cu 
consimţământul şi aprobarea acuzatului.

<...> Jurisprudenţa Curţii arată că, cel mai adesea, teama martorilor de 
a se înfăţişa în instanţă nu este imputabilă direct ameninţărilor acuzatului 
sau persoanelor care acţionează pentru acesta. De exemplu, în numeroase 
cazuri, aceasta este cauzată de notorietatea acuzatului sau persoanelor 
apropiate acestuia [a se vedea, de exemplu, Dzelili împotriva Germaniei 
(dec.), nr. 15065/05, 29 septembrie 2009]. Nu este necesar aşadar pentru ca 
martorul să fie scutit de obligaţia de a se înfăţişa în instanţă ca teama să fie 
cauzată direct de ameninţările din partea acuzatului. În plus, teama pentru 
viaţa sau integritatea fizică a unui terţ şi teama de un prejudiciu material 
sunt de asemenea factori de luat în considerare la aprecierea oportunităţii 
constrângerii unui martor să se înfăţişeze. Cu toate acestea, orice teamă 
subiectivă resimţită de un martor nu este suficientă pentru a-l scuti de obligaţia 
de a se înfăţişa. Instanţa trebuie să facă cercetările de rigoare pentru a stabili, 
în primul rând, dacă teama se bazează pe motive obiective şi, în al doilea 
rând, dacă aceste motive obiective se bazează pe elemente concrete [a se 
vedea, de exemplu, cauza Krasniki împotriva Republicii Cehe (nr. 51277/99, 
pct. 80-83, 28 februarie 2006), în care Curtea a hotărât că nu s-a demonstrat 
faptul că instanţele interne au cercetat motivele temerii martorilor înainte de 
a le încuviinţa păstrarea anonimatului].

Al-Khawaja și Tahery împotriva Regatului Unit, Marea Cameră, nr. 26766/05 
şi 22228/06, pct.122-124, 15 decembrie 2011
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sau (4) este bolnav (Bricmont împotriva Belgiei; Gani împotriva Spaniei, pct. 47) 

Prin urmare, în multe astfel de cazuri (privind abuzul sexual) proba exclusivă 
sau determinantă pentru condamnarea inculpatului este declaraţiei victimei, a 
cărei veridicitate şi credibilitate poate fi contestată de apărare la audiere prin 
intermediul examinării încrucişate a martorului. În prezenta cauză, examinarea 
încrucişată a victimei s-a dovedit imposibilă din cauza simptomelor de stress 
post-traumatic care, aşa cum s-a menţionat deja, au fost confirmate prin acte 
medicale  (a se vedea punctul 11 de mai sus).

Gani împotriva Spaniei, nr. 61800/08, pct. 47, 19 februarie 2013

sau (5) în calitate de victimă a unei infracţiuni sexuale, i se permite acesteia să 
nu fie supusă unei confruntări cu presupusul infractor (S. N. Împotriva Suediei, 
pct. 47)  

Astfel, Curtea acceptă ca în procesul penal având ca obiect abuzul sexual, 
anumite măsuri pot fi luate în scopul protejării victimei, cu condiţia ca aceste 
măsuri să fie compatibile cu exerciţiul corespunzător şi efectiv al dreptului la 
apărare (a se vedea Baegen împotriva Olandei, hotărârea din 27 octombrie 
1995, Seria A nr. 327-B, opinia Comisiei, p. 44, pct. 77). Pentru asigurarea 
dreptului la apărare, autorităţile judiciare pot fi obligate să ia măsuri care să 
contrabalanseze handicapurile cu care a trebuit să se confrunte apărarea (a 
se vedea Doorson împotriva Olandei, hotărârea din 26 martie 1996, Rapoarte 
de hotărâri şi decizii 1996-II, p. 471, pct. 72, şi P.S. împotriva Germaniei, nr. 
33900/96, pct. 23, 20 decembrie 2001).

S. N. împotriva Suediei, 2 iulie 2002, nr. 34209/96, pct. 47.

<...> în cauza de faţă, instanţa naţională nu a examinat şi nici nu a explicat 
motivele pentru care victima nu a fost prezentă şi nici nu au fost depuse 
rapoarte medicale sau psihologice care să indice că aceasta (victima) se afla 
în imposibilitatea de a depune mărturie într-un proces. Mai mult, nici din dosar 
nu reiese faptul că instanţa a luat în considerare vreo măsură de protecţie 
specială pentru victimă în condiţiile dreptului intern. 

Şandru împotriva României, nr. 33882/05, pct. 61, 64-65. 15 octombrie 2013

sau (6) din orice alt motiv (Craxi împotriva Italiei, S. N. împotriva Suediei, Al-
Khawaja și Tahery împotriva  Regatului Unit [MC]). 

A doua situaţie include cazuri ale aşa numitului „martor anonim”, în care identitatea 
unui martor este ascunsă pentru a-l proteja de intimidarea sau ameninţările 
unor represalii. (Doorson împotriva Olandei, Van Mechelin împotriva Olandei). La 
analiza echitabilităţii unui proces care implică martori anonimi chemaţi să depună 
mărturie în faţa instanţei, Curtea trebuie să examineze în primul rând dacă există 
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suficiente motive pentru a păstra secretă identitatea martorului (Ellis, Simms și 
Martin împotriva Regatului Unit, (dec), pct. 76).

<....> Curtea a abordat în mod constant aceeaşi abordare în contextul 
martorilor anonimi ca şi în cazul situaţiilor cu martori absenţi. Prin urmare, 
Curtea a insistat asupra existenţei motivelor întemeiate pentru acordarea 
anonimatului (a se vedea Doorson, citat mai sus, pct. 71; şi Van Mechelen şi 
alţii, citat mai sus, pct. 61) şi a făcut referire la nevoia generală de factori de 
contrabalansare (a se vedea Doorson, citat mai sus, pct. 72; şi Van Mechelen 
şi alţii, citat mai sus, pct. 54) şi la testul „exclusiv şi determinant” (a se vedea 
Doorson, citat mai sus, pct. 76; şi Van Mechelen şi alţii citat mai sus, pct. 55). 
Cu privire la modalitate în care testul exclusiv şi determinant ar trebui aplicat 
probelor testimoniale ale martorilor anonimi, Curtea consideră că îndrumarea 
dată de Marea Cameră în cauza AlKhawaja şi Tahery se aplică şi în acest caz 
(a se vedea în general pct. 130147 din hotărârea Curţii).

Astfel, la analiza echitabilităţii procesului care implică martori anonimi chemaţi 
să depună mărturie în faţa instanţei, Curtea trebuie să examineze mai întâi 
dacă există suficiente motive pentru a păstra secretă identitatea martorului. 
În practică, în cauzele care implică martori anonimi, motivul pentru acordarea 
anonimatului este de regulă temerea de răzbunare, motiv acceptat de Curte 
ca fiind un motiv întemeiat în contextul cauzei Al-Khawaja şi Tahery. Cu toate 
acestea, o temere subiectivă nu este suficientă iar instanţa de judecată trebuie 
să formuleze întrebările adecvate astfel încât să determine dacă există motive 
obiective pentru temerea respectivă (a se vedea pct. 124 din hotărârea Curţii).

Ellis, Simms și Martin v împotriva Regatului Unit, nr. 46099/06 şi 46699/06, 
decizia din 10 aprilie 2012, pct. 75,76.

Aceste categorii nu se exclud reciproc, de vreme ce martorii pot fi atât anonimi 
cât şi absenţi (Lüdi împotriva Elveţiei, Van Mechelen și alţii împotriva Olandei). 

A treia situaţie se referă la cauzele cu martori care invocă dreptul lor de a nu se 
autoincrimina (Vidgen împotriva Olandei, pct. 47; Sofri și alţii împotriva Italiei 
(dec.); Craxi împotriva  Italiei (nr. 1), pct. 86). Astfel de situaţii sunt obişnuite în 
cauzele care implică mai mulţi complici (coinculpaţi). 

Elementul de probă pe baza căruia reclamantul a fost condamnat a inclus 
declaraţiile date de M. în faţa unui ofiţer de poliţie german. Cu toate acestea, 
invocând dreptul de a nu se autoincrimina, M. a refuzat ca aceste declaraţii 
să fie verificate sau contestate de către sau în numele reclamantului. Partea 
respondentă nu poate fi criticată pentru că a permis lui M. să-şi exercite 
dreptul de care beneficia în temeiul articolului 6 din Convenţie, în calitate de 
suspect penal (a se compara, mutatis mutandis, Doorson împotriva Olandei, 
pct. 70, 26 martie 1996, Rapoarte de hotărâri şi decizii 1996II.).
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Deşi trebuie acceptat că, după cum afirmă Guvernul, s-au depus eforturi 
rezonabile pentru a permite reclamantului să obţină răspunsuri din partea lui 
M., însă insistenţa lui de a păstra tăcerea a golit de utilitate aceste întrebări. 
Handicapurile cu care a trebuit să lucreze apărarea nu fost prin urmare 
compensate prin măsuri procedurale de contrabalansare efective. (Vidgen 
împotriva Olandei, nr. 29353/06, pct. 42, 47, 10 iulie 2012)

Prin urmare, instanţa trebuie să justifice refuzul martorului de a răspunde la 
întrebări.

Există o serie de motive pentru care un martor poate să refuze să răspundă la 
întrebările adresate de inculpat, precum frica pentru siguranţa sa (a se vedea 
Lucà, citată mai sus, pct. 40), durerea resimţită de victimă când îşi reaminteşte 
detaliile unui abuz sexual (a se vedea Zdravko Petrov împotriva Bulgariei, nr. 
20024/04, pct. 35 şi 37, 23 iunie 2011) sau dreptul de a nu se autoincrimina 
(a se vedea Craxi împotriva  Italiei (nr. 1), nr. 34896/97, pct. 86, 5 decembrie 
2002). Conform dreptului rusesc, singurul motiv valabil pentru scutirea unui 
martor de obligaţia sa de a depune mărturie este bazat pe dreptul său de nu 
se autoincrimina (vezi punctul de mai sus). În prezenta cauză însă, nu au 
fost prezentate motivele pentru care Dl. K. a refuzat să răspundă la întrebări. 
În special, acesta nu a invocat dreptul de a nu se autoincrimina, ci doar a 
declarat că nu doreşte să răspundă la întrebări. 

Pichugin împotriva Rusiei, nr. 38623/03, pct. 203, 23 octombrie 2012

Ar trebui subliniat faptul că un grad mai ridicat de control poate fi necesar în 
analizarea declaraţiilor date de coinculpaţi (dacă depun mărturie) pentru că poziţia 
în care regăsesc complicii când depun mărturie este diferit de cel al martorilor 
obişnuiţi (Romanov împotriva Rusiei, pct. 102). Aceştia depun mărturie fără a 
depune jurământ (Melnikov împotriva Rusiei). Această circumstanţă trebuie să 
fie avut o influenţă negativă asupra forţei probante a mărturiei acestuia (Pichugin 
împotriva Rusiei, pct.199.)

Motivarea efortului rezonabil de a asigura prezenţa martorului  
Un alt aspect important pe care instanţele naţionale trebuie să-l aibă în vedere 
este efortul rezonabil de a asigura prezenţa martorului. 

Astfel, ca regulă, martorii trebuie să depună mărturie în timpul procesului. Prin 
urmare, atunci când martorii se prezintă în faţa instanţei de judecată, obligaţia 
instanţei este de a analiza dacă absenţa este justificată sau nu (Al-Khawaja și 
Tahery împotriva Regatului Unit, [MC], pct. 120; Gabrielyan împotriva Armeniei, 
pct. 78, 81-84).
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Cu privire la declaraţiile martorilor care se dovedesc a fi indisponibil pentru 
interogare în prezenţa inculpatului sau a avocatului acestuia, Curtea reafirmă 
că paragraful 1 al articolului 6 coroborat cu paragraful 3 presupune ca statele 
contractante să ia măsuri pozitive astfel încât să permită persoanei acuzate să 
audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării (a se vedea Sadak și alţii 
împotriva Turciei, nr. 29900/96, 29901/96, 29902/96 şi 29903/96, pct. 67, 
CEDO 2001-VIII) şi – în cazul în care imposibilitatea audierii martorilor sau se 
datorează faptului că aceştia lipsesc – autorităţile trebuie să depună eforturi 
rezonabile pentru a asigura prezenţa lor (a se vedea Rachdad împotriva 
Franţei, nr. 71846/01, pct. 25, 13 noiembrie 2003, şi Bonev împotriva 
Bulgariei, nr. 60018/00, pct. 43, 8 iunie 2006). Cu toate acestea, cu condiţia 
ca autorităţile să nu poată fi acuzate de lipsă de diligenţă în eforturile lor de a 
acorda inculpatului posibilitatea de a audia martorii în cauză, indisponibilitatea 
martorilor nu determină necesitatea încetării urmăririi penale (a se vedea, 
în special, Artner împotriva Austriei, hotărârea din 28 august 1992, Seria A 
nr. 242-A, p. 10, pct. 21; Scheper împotriva  Olandei (dec.), nr. 39209/02, 
5 aprilie 2005; Mayali împotriva Franţei, nr. 69116/01, pct. 32, 14 iunie 2005; 
şi Haas împotriva  Germaniei (dec.), nr. 73047/01, 17 noiembrie 2005).

Mirilashvili împotriva Rusiei, nr. 6293/04, pct. 163, 11 decembrie 2008

În cazurile de absenţă a martorilor din cauza imposibilităţii de a fi găsiţi, Curtea 
impune obligaţia instanţei de judecată să fi depus toate eforturile rezonabile 
pentru a asigura prezenţa martorului (Gabrielyan împotriva Armeniei, pct. 78; 
Tseber împotriva Republicii Cehe, pct. 48; Kostecki împotriva Poloniei, pct. 65 şi 
66, Schatschaschwili împotriva Germaniei, [MC], pct. 1.). Mai mult, instanţa de 
judecată ar trebui să evalueze dacă autorităţile au depus eforturi suficiente pentru 
a asigura prezenţa martorilor: „Necesitatea eforturilor rezonabile din partea 
autorităţilor de a asigura prezenţa martorilor la proces implică şi verificarea atentă 
de către instanţele interne a motivelor oferite pentru incapacitatea martorului 
de a se prezenta la proces, având în vedere circumstanţele specifice ale fiecărui 
martor” (Schatschaschwili împotriva Germaniei, [MC], pct. 122). Doar după ce 
autorităţile au făcut tot ce au putut pentru a aduce martorii în cauză la instanţa 
de judecată, hotărârea judecătorească se poate baza pe proba testimonială 
neverificată a martorilor. 

Nu este atribuţia Curţii să realizeze o listă a măsurilor specifice pe care 
instanţele interne ar fi trebuit să le ia pentru a fi depus toate eforturile 
rezonabile în vederea asigurării prezenţei unui martor pe care în final îl 
consideră a fi de negăsit (a se vedea Tseber, citat mai sus, pct. 49). Cu toate 
acestea, este clar că acestea trebuie să-l fi căutat în mod activ pe martor, cu 
ajutorul autorităţilor interne, inclusiv poliţia (a se vedea Salikhov, citat mai 
sus, pct. 116-17; Prăjină împotriva României, nr. 5592/05, pct.47, 7 ianuarie 
2014; şi Lučić, citat mai sus, pct. 79) şi trebuie, ca regulă, să fi recurs la 
asistenţă juridică internaţională dacă martorul locuia în străinătate şi astfel de  
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mecanisme internaţionale erau disponibile (a se vedea Gabrielyan, citat mai 
sus, pct. 83; Fąfrowicz, citat mai sus, pct.56; Lučić, citat mai sus, pct. 80; şi 
Nikolitsas, citat mai sus, pct. 35). 

Schatschaschwili împotriva Germaniei, nr. 9154/10, pct.121, 15 decembrie 
2015.

Este de asemenea evident că toate măsurile disponibile au fost luate pentru 
a încerca să se asigure prezenţa lui H.M. la proces. În momentul în care 
nu s-a prezentat la proces, aceasta a fost arestată şi eliberată pentru a se 
prezenta la proces (vezi paragraful 43 de mai sus). Ea a fost avertizată despre 
consecinţele grave pe care le poate avea neprezentarea sa, inclusiv o posibilă 
condamnare la pedeapsa închisorii până la 2 ani. Poliţia i-a prezentat măsurile 
speciale disponibile care o pot ajuta să poată depună mărturie în instanţă (vezi 
paragraful 46 de mai sus). Atunci când instanţa a decis admiterea declaraţiei 
sale olografe, nu se cunoştea locul unde poate fi citată pentru că plecase cu 
câteva zile mai înainte (vezi paragraful 48 de mai sus).

Horncastle și alţii împotriva Regatului Unit, nr. 4184/10, pct.148,  16 decembrie 
2014

Motivarea în cazul în care proba testimonială a martorului 
absent este exclusivă sau determinantă 
Al treilea aspect care necesită o motivare corespunzătoare în cauzele similare 
este hotărârea instanţei de judecată asupra aspectului dacă mărturia neverificată 
a martorilor absenţi este exclusivă şi determinantă. Curtea notează că termenul 
„exclusiv(ă)”, în sensul probei unice împotriva unui acuzat  (Saïdi împotriva 
Franţei), nu pare să fi generat dificultăţi, principala critică vizând termenul 
„determinant(ă)” (Al-Khawaja și Tahery împotriva Regatului Unit, [MC], pct. 131). 
Conform CEDO, termenul „determinant(ă)” ar trebui interpretat într-un sens 
strâns, ca desemnând o probă de asemenea relevanţă sau importanţă încât este în 
măsură să determine soluţia cauzei. În cazul în care mărturia neverificată depusă 
de un martor se coroborează cu alte mijloace de probă, aprecierea caracterului 
său determinant depinde de forţa probatorie a celorlalte mijloace de probă: cu cât 
aceasta va fi mai mare, cu atât mai puţin mărturia depusă de martorul care nu 
s-a înfăţişat în instanţă va putea fi considerată determinantă. <...>” (Al-Khawaja 
și Tahery împotriva Regatului Unit [MC],  pct. 131). 

În acest context, termenul „determinant(ă)” („decisive” în engleză, respectiv 
„déterminante” în franceză) este mai semnificativ decât „probatoriu/probatorie”. 
În plus, înseamnă că nu este suficient să fie evident că, fără acea probă, 
probabilitatea unei condamnări ar fi mai mică decât probabilitatea unei achitări: 
aşa cum a subliniat Curtea de apel în cauza Horncastle şi alţii (supra, pct. 54), 
practic toate probele ar putea fi astfel încadrate. În fapt, termenul „determinant(ă)” 
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trebuie interpretat într-un sens strâns, ca desemnând o probă de asemenea 
relevanţă sau importanţă încât este în măsură să determine soluţia cauzei. În 
cazul în care mărturia neverificată depusă de un martor se coroborează cu alte 
mijloace de probă, aprecierea caracterului său determinant depinde de forţa 
probatorie a celorlalte mijloace de probă: cu cât aceasta va fi mai mare, cu atât 
mai puţin mărturia depusă de martorul care nu s-a înfăţişat în instanţă va putea 
fi considerată determinantă.

În acest context, termenul „determinant(ă)” („decisive” în engleză, respectiv 
„déterminante” în franceză) este mai semnificativ decât „probatoriu/
probatorie”. În plus, înseamnă că nu este suficient să fie evident că, fără acea 
probă, probabilitatea unei condamnări ar fi mai mică decât probabilitatea unei 
achitări: aşa cum a subliniat Curtea de apel în cauza Horncastle şi alţii (supra, 
pct. 54), practic toate probele ar putea fi astfel încadrate. În fapt, termenul 
„determinant(ă)” trebuie interpretat într-un sens strâns, ca desemnând 
o probă de asemenea relevanţă sau importanţă încât este în măsură să 
determine soluţia cauzei. 

Al-Khawaja și Tahery împotriva Regatului Unit, Marea Cameră, nr. 26766/05 
şi 22228/06, pct. 31, 15 decembrie 2011,

De asemenea, ar trebui notat că „dacă o instanţă stabileşte că mărturia unor 
martori absenţi este exclusivă sau determinantă, aceasta trebuie să utilizeze 
mărturia neverificată a martorului absent în locul declaraţiei luată în faţa instanţei 
ca o măsură de ultimă instanţă” (Al-Khawaja și Tahery împotriva Regatului Unit 
[MC],  pct. 125).

Trebuie adăugat că Curtea menţionează că, dacă hotărârea judecătorească 
naţională nu oferă motive dacă declaraţiile martorului contestate de reclamant au 
fost determinante împotriva acestuia, Curtea va întâmpina dificultăţi să decidă care 
declaraţii pot fi considerate că formează baza determinantă pentru condamnarea 
reclamantului (Pichugin împotriva Rusiei, pct. 196). În astfel de cazuri, Curtea 
decide singură dacă mărturia neverificată a fost exclusivă sau determinantă.

Curtea trebuie să verifice aprecierea instanţei naţionale în lumina semnificaţiei 
pe care a dat-o termenilor de probă „exclusivă” şi „determinantă” şi să 
decidă dacă aprecierea instanţei naţionale a ponderei probei respective este 
inacceptabilă sau arbitrară (a se compara spre exemplu, McGlynn împotriva 
Regatului Unit (dec.), nr. 40612/11, pct. 23, 16 octombrie 2012, şi Garofolo, 
citat mai sus, pct. 52-53). Curtea trebuie să aprecieze singură ponderea 
mărturiei dată de un martor absent dacă instanţa naţională nu şi-a precizat 
poziţia asupra acestui aspect sau dacă poziţia acesteia nu e clară  (a se 
compara spre exemplu, Fąfrowicz, citat mai sus, pct. 58; Pichugin împotriva 
Rusiei, nr. 38623/03, pct.196-200, 23 octombrie 2012; Tseber, citat mai sus, 
pct. 54-56; şi Nikolitsas, citat mai sus, pct. 36).
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Schatschaschwili împotriva Germaniei, nr. 9154/10, pct. 124, 15 decembrie 
2015

Motivarea dacă există suficiente elemente de contrabalansare 
În sfârşit, atunci când hotărârea judecătorească se bazează pe mărturia dată de 
martori care nu se înfăţişează în faţa instanţei, instanţele trebuie să hotărască 
dacă există suficiente elemente de contrabalansare. În cauza Al-Khawaja şi 
Tahery, Curtea a menţionat câteva feluri de măsuri care pot fi considerate drept 
elemente de contrabalansare suficiente: garanţii procedurale solide şi măsuri care 
permit o apreciere corectă şi adecvată a fiabilităţii acelei probe (Al-Khawaja și 
Tahery v împotriva Regatului Unit, [MC], pct. 147).

Din cauza riscurilor inerente admiterii probelor de acest tip, ar reprezenta 
un factor important de luat în considerare, pentru a-l cita pe Lord Mance în 
R. v. Davis (supra, pct. 50), un factor care necesită elemente suficiente de 
contrabalansare, inclusiv garanţii procedurale solide. Chestiunea care se ridică 
în fiecare dintre cauze este dacă există suficiente elemente de contrabalansare, 
inclusiv măsuri care dau posibilitatea realizării unei aprecieri corecte şi 
echitabile a fiabilităţii probei respective. Examinarea acestei chestiuni oferă 
posibilitatea ca o condamnare să se bazeze pe o astfel de probă numai dacă 
aceasta este suficient de fiabilă ţinând seama de importanţa ei în cauză. 

Al-Khawaja și Tahery v împotriva Regatului Unit, [MC], nr. 26766/05 şi 
22228/06, pct.147, 15 decembrie 2011

Având în vedere că preocuparea Curţii este de a aprecia dacă procedura în 
totalitate a fost echitabilă, aceasta trebuie să verifice existenţa unor elemente de 
contrabalansare suficiente nu doar în cauzele în care mărturia dată de un martor care 
nu se înfăţişează în instanţă a fost exclusivă sau determinantă pentru condamnarea 
reclamantului (Schatschaschwili împotriva  Germaniei [MC], pct. 116).

<..> Curtea reafirmă că a considerat în general necesar să se desfăşoare o 
verificare a echitabilităţii generale a procedurii. Această verificare a inclus de 
regulă o examinare atât a importanţei mărturiei neverificate pentru procesul penal 
împotriva acuzatului cât şi a măsurilor de contrabalansare luate de autorităţile 
judiciare pentru a compensa pentru handicapul cu care a trebuit să lucreze 
apărarea (a se vedea Gani împotriva Spaniei, nr. 61800/08, pct. 41, 19 februarie 
2013, cu multe referinţe; a se vedea de asemenea Fąfrowicz împotriva Poloniei, 
nr. 43609/07, pct.  5863, 17 aprilie 2012; Sellick și Sellick împotriva  Regatului 
Unit (dec.), nr. 18743/06, pct. 54-55, 16 octombrie 2012 (privind mărturia 
martorilor care nu se înfăţişează în instanţă caracterizată drept „importantă”); 
Beggs împotriva Regatului Unit, nr. 25133/06, pct. 156-159, 6 noiembrie 2012  
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(privind mărturia martorilor care nu se înfăţişează în instanţă caracterizată 
drept singurul element de probă circumstanţială); Štefančič împotriva Slovenia, 
nr. 18027/05, pct. 42-47, 25 octombrie 2012 (privind mărturia martorilor care 
nu se înfăţişează în instanţă caracterizată drept unul dintre mai multe elemente 
pe care s-a bazat condamnarea reclamantului); Garofolo împotriva  Elveţiei 
(dec.), nr. 4380/09, pct. 52 şi 56-57, 2 aprilie 2013; dar a se vedea şi Matytsina 
împotriva Rusiei, nr. 58428/10, pct. 164-65, 27 martie 2014, şi Horncastle și 
alţii împotriva Regatului Unit, nr. 4184/10, pct. 150-51, 16 decembrie 2014 (în 
ambele cauze, vâzând nivelul scăzut de importanţă al mărturiei martorului care 
nu se înfăţişează în instanţă, existenţa elementelor de contrabalansare nu a fost 
examinată).

Schatschaschwili împotriva Germaniei, nr. 9154/10, pct. 115, 15 decembrie 2015

Cu toate acestea, cel mai greu lucru în contextul motivării este de a dovedi că există 
suficiente elemente de contrabalansare în acele cauze. Până în prezent, CEDO nu 
a specificat niciun criteriu mai strict pentru a decide ce garanţii procedurale solide 
sunt şi când sunt suficiente şi nici ce măsuri trebuie luate pentru a permite o 
apreciere corectă şi suficientă a fiabilităţii mărturiei neverificate în instanţă.  

Dar trebuie menţionat cel puţin o cerinţă generală. Atunci când o condamnare 
este bazată pe mărturia martorului care nu se înfăţişează în instanţă în mod 
exclusiv sau determinant, instanţele naţionale trebuie să supună procedura celei 
mai atente verificări. Mărturia obţinută de la un martor care nu se înfăţişează 
în instanţă ar trebui tratată cu maximă atenţie (S.N. împotriva Suediei, pct. 
53; Doorson împotriva Olandei, pct. 76) şi aceste declaraţii trebuie coroborate 
cu alte elemente de probă (Mirilashvili împotriva Rusiei, pct. 217; Ferrantelli și 
Santangelo împotriva Italiei, pct. 52.  Citate de CEDO. Ghid privind aplicabilitatea 
articolului 6. Dreptul la un proces echitabil (penal), 2014, p. 47.).

O garanţie suplimentară este disponibilitatea în faza judecăţii a probelor 
coroborate cu declaraţia martorului care nu se înfăţişează în instanţă (a se 
vedea, inter alia, Sică împotriva României, nr. 12036/05, pct. 76-77, 9 iulie 
2013; Brzuszczyński, citat mai sus, pct. 87; şi Prăjină, citat mai sus, pct. 58 
şi 60). O astfel de probă poate să cuprindă, printre altele, declaraţiile date 
în faza judecăţii de către personale cărora martorul care nu se înfăţişează în 
instanţă le-a relatat evenimentele imediat după ce s-au întâmplat (a se vedea 
Al-Khawaja şi Tahery, citat mai sus, pct. 156; McGlynn, citat mai sus, pct. 24; 
D.T. împotriva Olandei, citată mai sus, pct. 50; şi Gonzáles Nájera, citată 
mai sus, pct. 55), o altă probă factuală asigurată în legătură cu infracţiunea, 
inclusiv probele criminalistice (a se vedea spre exemplu, McGlynn, citată mai 
sus, pct. 24 (probe ADN)), sau opiniile experţilor supra rănilor victimei sau 
a credibilităţii (a se compara Gani, citată mai sus, pct. 48; Gonzáles Nájera, 
citată mai sus, pct. 56; şi Rosin, citată mai sus, pct. 61). 

Schatschaschwili împotriva Germaniei, nr. 9154/10, pct. 128, 15 decembrie 
2015
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Concluzia instanţei de judecată a fost că declaraţiile R.N. au fost fiabile de 
vreme ce au fost coroborate cu numeroase alte aspecte importante din alte 
probe administrate, precum locaţia corpului victimei, protocolul autopsiei, 
mărturiile familiei victimei privind comunicarea cu R.N. înainte de crimă, 
întâlnirile dintre R.N. şi reclamant şi transcrierea convorbirii telefonice dintre 
aceştia (vezi punctele 38-39 şi 44 de mai sus). Curtea a hotărât că instanţa 
de judecată a verificat cu rigurozitate declaraţiile lui R.N. (a se vedea, mutatis 
mutandis, Fąfrowicz împotriva Poloniei, nr. 43609/07, pct. 61, 17 aprilie 
2012).

Brzuszczynski împotriva Poloniei, nr 23789/09, pct. 86, 17 septembrie 2013

Jurisprudenţa recentă a CEDO arată că Curtea analizează cu atenţie modalitatea 
în care instanţa naţională apreciază natura unei declaraţii, momentul şi motivul 
declaraţiei, lipsa presiunii la momentul luării declaraţiei, fiabilitatea acesteia 
în lumina tuturor celorlalte elemente de probă disponibile în cauza respectivă. 
Jurisprudenţa ne ajută să identificăm anumite circumstanţe particulare ale 
importanţei de a aprecia caracterul suficient al elementelor de contrabalansare. 
Câteva exemple din cauzele deduse Curţii sunt arătate mai jos: 

• astfel, în cauzele Romanov împotriva Rusiei și Brzuszczynski împotriva  
Poloniei s-a subliniat un grad mai mare de atenţie în aprecierea declaraţiilor 
neverificate ale coinculpaţilor:

Curtea de apel a identificat că mărturia lui R.N. s-a încadrat categoriei 
„probelor incriminatorii” date de coinculpat şi a amintit condiţiile, definite 
în jurisprudenţa Curţii Supreme, care trebuie avute în vedere în aprecierea 
acestui tip particular de probă (natura declaraţiei, momentul acesteia, motivul, 
fiabilitatea şi lipsa oricărui element de presiune la momentul luării declaraţiei; 
vezi punctul 53 de mai sus). 

Brzuszczynski împotriva Poloniei, no 23789/09, pct. 89, 17 septembrie 2013

• În cauza Brzuszczynski împotriva Poloniei, atenţia s-a concentrat pe natura 
spontană a depoziţiei şi pe absenţa oricărei forme de coerciţie;

S-au avut în vedere mai mulţi factori care erau relevanţi în aprecierea 
credibilităţii, inclusiv, printre altele, faptul că R.N. era coinculpat, eventualele 
sale motive pentru incriminarea reclamantului, natura spontană a depoziţiei şi 
lipsa oricărei forme de coerciţie la momentul interogării. <…> Este important 
de notat că pe durata acestor interogatorii, R.N. a relatat din proprie iniţiativă 
fapte legate de armă şi de crimă (vezi punctele 34 şi 36 de mai sus). Mai 
mult, s-a exclus faptul ca ofiţerii de poliţie să-i fi influenţat răspunsurile, de  
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vreme ce la momentul luării declaraţiei nu ştiau despre moartea victimei (vezi 
punctele 36 şi 54 in fine).

Brzuszczynski împotriva Poloniei, no 23789/09, pct. 86, 17 septembrie 2013

• Faptul că identitatea martorilor era cunoscută reclamanţilor a fost 
recunoscut de Curte ca fiind un aspect de mare importanţă în cauza  
Horncastle ;

Ar trebui menţionat că identitatea lui P.R., anonimizată pentru prezenta decizie, 
a fost cunoscută reclamanţilor. Aceştia au putut, şi chiar au procedat astfel, 
să administreze probe care să infirme fiabilitatea declaraţiei şi a credibilităţii 
lui P.R. Au fost prezentate acestora toate detaliile privind internarea lui P.R. 
şi aceştia au criticat declaraţia lui P.R. referindu-se faptul că a recunoscut 
că este alcoolic, la faptul că a consumat alcool în ziua luării declaraţiei şi cu 
privire la recunoaşterea sa ulterioară că îşi aminteşte „vag” ce s-a întâmplat 
(vezi punctul 17 de mai sus).

Horncastle și alţii împotriva Regatului Unit, nr. 4184/10, pct. 142,  16 
decembrie 2014

• o înregistrare video a declaraţiei date de martorul care nu se înfăţişează 
în instanţă, luată în faza de cercetare penală, care poate fi prezentată în 
şedinţa de judecată, poate fi o garanţie suplimentară;

O garanţie suplimentară în acest context poate fi aceea de a arăta, la şedinţa 
de judecată, a unei înregistrări video a declaraţiei martorului absent dată în 
faţa organelor de cercetare penală astfel încât instanţa, acuzarea şi apărarea 
să poată observa comportamentul martorului în timpul declaraţiei şi pentru 
a-şi forma propria impresie despre fiabilitatea mărturiei acestuia.

Schatschaschwili împotriva Germaniei, nr. 9154/10, pct. 127, 15 decembrie 
2015

Pentru a conchide, ar trebui adăugat că în ciuda faptului că scopul articolului 6 din 
Convenţie este acela de a asigura un proces echitabil, aceasta nu înseamnă că 
articolului nu se aplică şi în fazele anterioare judecăţii. În funcţie de circumstanţele 
specifice ale cauzei, prevederile articolului 6 – în special paragraful 3 – ar trebui 
deja luate în considerare în procedura anterioară judecărţii (Schatschaschwili 
împotriva Germaniei, [MC], pct. 104). 
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Prin urmare, articolul 6 – în special paragraful 3 – poate fi relevant înainte ca o 
cauză să ajungă în faza judecăţii şi în măsura în care echitabilitatea procesului 
este susceptibilă de a fi grav atinsă de o violare iniţială a prevederilor acestui 
articol. 

Schatschaschwili împotriva Germaniei, [MC], nr. 9154/10, pct. 104, 15 
decembrie 2015

Motivarea respingerii solicitării apărării de a audia martori 
Ca regulă, este de datoria instanţelor naţionale să aprecieze probele administrate 
în faţa acestora, precum şi importanţa probelor pe care inculpaţii intenţionează să 
le producă. Articolul 6 nu garantează acuzatului un drept nelimitat de a asigura 
audierea unui martor în faţa instanţei. Este normal ca instanţa de judecată să 
decidă dacă este necesar sau de preferat ca un martor să fie audiat (Bricmont 
împotriva Belgiei, pct. 89, S.N. împotriva Suediei, pct. 44). 

„ <...> Articolul 6 § 3 (d) lasă în sarcina instanţelor naţionale, încă o dată ca 
regulă, dreptul să aprecieze dacă este necesar să se audieze anumiţi martori” 
(a se vedea Vidal împotriva Belgiei, hotărârea din 22 aprilie 1992, Seria A 
nr. 235-B, p. 32-33, pct. 33). Este prin urmare insuficient ca un inculpat să 
critice faptul că nu i-a fost admisă proba testimonială cu anumiţi martori; 
acesta trebuie să-şi argumenteze solicitarea prin explicarea motivului pentru 
care este important ca martorii în cauză să fie audiaţi şi proba testimonială cu 
aceşti martori este necesară pentru stabilirea adevărului.

Perna împotriva Italiei  [MC],  6 mai 2003, nr. 48898/99, pct. 29

Principalul scop al articolului 6 § 3 (d), aşa cum este sugerat de cuvintele „în 
aceleași condiţii” este acela de a asigura „egalitatea de arme” în cauză (Perna 
împotriva  Italiei [MC], pct. 29; Solakov împotriva Fostei Republicii Iugoslave a 
Macedoniei, pct. 57). 

Dreptul la un proces contradictoriu înseamnă, în cauze penale, ca atât 
acuzarea cât şi apărarea să aibă ocazia să cunoască şi să-şi exprime opinia 
asupra declaraţiilor de la dosar şi asupra probelor depuse de partea adversă. 
În plus, articolul 6 § 1 presupune ca parchetul să prezinte apărării toate 
probele materiale pe care le deţin în favoarea sau în defavoarea inculpatului 
(a se vedea Fitt împotriva  Regatului Unit [MC], nr. 29777/96, CEDO 2000-II).

Papageorgiou împotriva Greciei, nr. 59506/99, 9 mai 2003, pct. 36.
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Curtea consideră astfel că prin respingerea tuturor cererilor apărării şi prin 
acceptarea tuturor argumentelor şi a probelor acuzării instanţa de judecată a 
dat naştere la un avantaj incorect în favoarea acuzării şi în consecinţă, a privat 
reclamantul de ocazia practică de a critica efectiv acuzaţiile aduse împotriva sa 
(Topić împotriva Croaţiei, pct. 48.)

Atunci când o cerere a inculpatului de a audia martorii nu este şicanatorie şi este 
suficient de îndreptăţită şi relevantă pentru obiectul cauzei şi ar putea să ducă la 
consolidarea poziţiei apărării sau chiar la achitare, autorităţile interne trebuie să 
ofere motive suficiente pentru respingerea unei astfel de cereri (Topić împotriva 
Croaţiei, pct. 42; Polyakov împotriva Rusiei, pct. 34-35). 

Cu toate acestea, instanţa de judecată a respins cererea reclamantului prin 
simpla afirmaţie că toate faptele relevante au fost suficient stabilite (vezi 
paragrafele 17 şi 18 de mai sus), ceea ce nu poate reprezenta o hotărâre 
motivată (a se vedea Gregačević, pct. 56, şi Polyakov, pct. 35, citate mai sus), 
şi ar putea sugera că declaraţiile martorului audiat de instanţa naţională au 
fost favorabile doar uneia dintre părţi (a se vedea Borisova, citată mai sus, 
pct. 48).

Topić împotriva Croaţiei, nr. 51355/10, pct. 47, 10 octombrie 2013

Nejustificarea respingerii audierii sau citării unui martor poate ajunge să reprezinte 
o restrângere a dreptului la apărare care este incompatibil cu garanţiile unui proces 
echitabil (Bocos-Cuesta împotriva Olandei, pct. 72; Wierzbicki împotriva Olandei, 
pct. 45; Vidal împotriva Belgiei, pct. 34). Protejarea dreptului la apărare este şi 
mai necesară în cauzele în care există indicii clare că probele sunt contradictorii 
şi părţile au versiuni divergente asupra aceloraşi fapte (Popov  împotriva Rusiei, 
pct. 188).

Pentru a concluziona, de fiecare dată când instanţele decid să restrângă aplicarea 
drepturilor convenţionale – în cauză – dreptul de a audia un martor, acestea 
trebuie să furnizeze o motivare corespunzătoare în hotărârea pe care o pronunţă.

Mai mult decât atât, Curtea notează că reclamantul a formulat apel împotriva 
sentinţei de condamnare, criticând în special că nu i-a fost acordată ocazia 
efectivă de a confrunta victima într-o şedinţă de judecată (vezi paragraful 25 
de mai sus). Cu toate acestea, instanţele interne nu au examinat argumentele 
sale şi au respins apelul (vezi papunctul 26 de mai sus).

Şandru împotriva României, nr. 33882/05, pct. 67-69, 15 octombrie 2013

Instanţele naţionale trebuie de asemenea să reţină că testul unei hotărâri motivate 
este mai degrabă cantitativ decât calitativ, şi dacă sunt furnizate cel puţin câteva 
motive, hotărârea respectivă va fi considerată în principiu compatibilă cu articolul 
6 (García Ruiz împotriva Spaniei, pct. 28-29.)
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În lumina consideraţiilor anterioare, Curtea notează că reclamantul a beneficiat 
de o procedură contradictorie. La diferite stagii ale procedurii, acesta a avut 
posibilitatea să-şi exprime argumentele pe care le-a considerat relevante în 
cauză. Motivele factuale şi juridice pentru hotărârea nefavorabilă a primei 
instanţe au fost dezvoltate pe larg. În decizia pronunţată în apel, Audiencia 
Provincial a menţinut starea de fapt şi încadrarea juridică aşa cum au fost 
reţinute în hotărârea primei instanţe în măsura în care nu erau contradictorii 
cu propriile sale constatări. Reclamantul nu mai poate astfel să susţină în mod 
valabil că hotărârea în cauză nu a fost motivată, chiar dacă în prezenta cauză 
o prezentare mai substanţială a motivelor instanţei ar fi fost mai dezirabilă.

García Ruiz împotriva Spaniei, nr. 30544/96, pct. 28-29, 21 ianuarie 1999

Opiniile și părerile exprimate în acest ghid sunt acelea ale autorilor  
și nu reflectă neapărat părerile donorilor.
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