
INTRODUCERE 

1. - Ce este Curtea Europeană a drepturilor omului? Ţara făgăduinţei 
unde nu ajungi decât rar, după un maraton de procedură, se vor lamenta 
pledanţii. Interpretul suprem al Convenţiei pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale!, vor preciza juriştii. Prima jurisdicţie 
internaţională de protecţie a drepturilor fundamentale, vor aminti istoricii. 
Ultimul bastion al democraţiei pe bătrânul continent, vor afirma oamenii 
politici. Nici inexacte, nici exclusive, aceste câteva formule nu ne pot face, 
însă, să uităm faptul că această Curtea de la Strasbourg rămâne adesea 
ignorată de marele public. Şi aceasta chiar în oraşul de pe malul Rinului 
care îi găzduieşte sediul şi unde dispune din 1995 de un palat pe măsura 
sa, proiectat de Lordul Rogers. Şi totuşi! Misiunea pe care i-au încredinţat-o 
statele democratice ale Europei (cei 46)2 îi priveşte pe toţi aceia -
naţionali, străini, apatrizi - care ţin de jurisdicţia acestor state, în teorie 
peste 800 de milioane de locuitori. Iar această cifră este şi ea destul de 
ipotetică, de vreme ce "orice organizaţie neguvernamentală sau orice grup 
de particulari care se pretind victime ale unei violări, săvârşite de una din 
Înaltele Părţi Contractante, a drepturilor recunoscute în Convenţie", pot 
introduce o petiţie . Dincolo de aceasta, ea îi interesează pe toţi oamenii 
preocupaţi de a vedea întrupându-se anumite valori universale . 

2. - Elaborată în cadrul Consiliului Europei şi semnată la Roma, la 
4 noiembrie 1950, de către reprezentanţii a unsprezece guverne europene, 
Convenţia a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953 . Ea consacra, pe de o 
parte, o serie de drepturi civile şi politice şi stabilea, pe de altă parte, un 
sistem urmărind să garanteze respectarea, de către statele contractante, a 
obligaţiilor pe care şi le-au asumat. Trei instituţii îşi împărţeau 
responsabilitatea acestui control: Comisia Europeană a Drepturilor 
Omului (instituită în 1954), Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
(instituită în 1959) şi Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, 
compus din miniştrii de externe ai statelor membre sau din reprezentanţii 
acestora. 

1. În mod obişnuit denumită Convenţia europeană a drepturilor omului (pe scurt 
Convenţia) 1; textul acesteia figurează la anexa A. 

2 Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, 
Cipru, Croaţia , Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Islanda , Italia , Letonia, Liechtenstein , Lituania, Luxemburg, Macedonia (fosta 
Republică iugoslavă), Malta, Moldova, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, 
Republica Cehă, Regatul Unit, România, Rusia, San Marino, Serbia-Muntenegru, Slovacia, 
Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ucraina şi Ungaria. 
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Potrivit Convenţiei din 1950, statele contractante şi acolo unde acestea 
acceptaseră dreptul de recurs individual (cum a fost cazul Franţei în 1981), 
persoanele particulare puteau sesiza Comisia cu petiţii îndreptate împotriva 
statelor contractante ce socoteau că le-ar fi violat drepturile garantate prin 
Convenţie. Petiţiile făceau mai întâi obiectul unei examinări preliminare de 
către Comisie, care statua cu privire la admisibilitatea acestora, 
asigurându-se mai ales că toate căile de atac interne fuseseră epuizate şi că 
termenul de şase luni care curge de la respingerea ultimului recurs nu era 
depăşit. Acele petiţii care erau reţinute făceau mai întâi obiectul unei 
tentative de reglementare pe cale amiabilă. În cazul unui eşec , Comisia 
Întocmea un raport care stabilea faptele şi formula un aviz cu privire la 
fondul cauzei. Raportul era transmis Comitetului de Miniştri. 

Acolo unde statul pârât acceptase jurisdicţia obligatorie a Curţi i (cum a 
fost cazul Franţei în 1974), Comisia şi orice stat contractant în cauză 
dispuneau de un interval de timp de trei luni, socotit de la data transmiterii 
raportului către Comitetul de Miniştri, pentru a aduce cauza în faţa Curţii , ca 
aceasta să dea o decizie definitivă şi obligatorie în respectiva materie. 
Persoanele particulare nu erau admise să sesizeze Curtea. Dacă o cauză nu îi 
era deferită Curţii , Comitetul de Miniştri era cel care decidea dacă avusese 
sau nu loc o violare a Convenţiei fiind şi cel care acorda victimei , dacă era 
cazul, o satisfacţie echitabilă . El răspundea de asemenea şi de supravegherea 
executării hotărâri lor Curţii . 

3. - Din 1950 încoace au fost adoptate treisprezece protocoale. 
Protocoalele nr. 1, 4, 7 şi 12 au adăugat drepturi şi libertăţi celor consacrate 
de Convenţie . Protocoalele nr. 6 şi 13 privesc abolirea pedepsei cu moartea. 
Protocolul nr. 2 a dat Curţii puterea de a emite avize consultati ve. Protocolul 
nr. 9 a deschis pentru petiţionarii individuali posibilitatea de a deferi Curţii 
cauzele lor, sub rezerva ratificării sale de către statul pârât şi de acceptarea 
sesizării de către un comitet de filtrare . Protocoalele nr. 3, 5, 8 şi \O (care nu 
a intrat niciodată în vigoare) au avut legătură cu organizarea instituţiilor 
instituite de către Convenţie şi cu procedura ce trebuie urmată în faţa 
acestora; ele amendau Convenţia . 

4. - Rămâne Protocolul nr. II , care aduce o "restructurare a 
mecanismului de control stabilit prin Convenţie". EI a fost deschis spre 
semnare la Il mai 1994 şi a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1998, după ce a 
fost ratificat de ansamblul statelor contractante. EI urmărea în special să 
confere mecanismului în cauză următoarele caractere: obligatoriu, prin 
abolirea clauzelor facultative ale fostelor articole 25 şi 46 ale Convenţiei ; 
deschis fără restricţii persoanelor particulare; simplificat, datorită înlocuirii 
Comisiei şi Curţii printr-o instituţie unică ; întru totul judiciar, graţie abolirii 
atribuţiilor jurisdicţionale ale Comitetului de Miniştri ; permanent, judecătorii 
de la noua Curte fiind chemaţi să lucreze cu normă întreagă pentru aceasta. 
Mai era vorba şi de a răspunde creşterii numărului de cazuri supuse 
organelor Convenţiei , creştere considerabilă începând cu debutul anilor 1980 
şi accentuată în anii 1990 prin aderarea majorităţii statelor din Europa 
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Centrală şi de Est. Era vorba, în acelaşi timp, de a se reduce durata tratării 
cazurilor în chestiune. Protocolul nr. Il a integrat în Convenţie protocolul 
nr. 2 şi a abrogat protocolul nr. 9. 

5. - Noua Curte întrupează un nou mecanism, însă se confruntă, ca şi 
fosta Curte şi Comisie, cu aceleaşi clauze normative ale Convenţiei şi ale 
Protocoalelor sale adiţionale . În fapt, Protocolul nr. Il nu modifică aceste 
clauze. El nu adaugă nimic şi nu taie nimic. În paralel , el nu aduce atingeri 
rezervelor sau declaraţi i lor interpretati ve formulate de către anumite state. 

6. - La fel se va petrece şi cu Protocolul 14 "care amendează sistemul 
Convenţiei," deschis spre semnare la 13 mai 1994, dar care nu este încă în 
vigoare. EI instaurează un nou criteriu de neadmisibilitate (lipsa unui 
prejudiciu important), crează un nou complet de judecată Uudecătorul unic=, 
dă deplinătate de jurisdicţie comitete lor, conferă un drept de intervenţie 
Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei etc. 

7. - Este destul de simplu de a face o dare de seamă privind amploarea 
activităţii Curţi i, începând cu 20 aprilie 1959 - data intrării sale în 
funcţiune - şi mergând până la 30 septembrie 2006 . Este , în schimb, 
anevoios de măsurat importanţa problemelor tratate ş i a soluţiilor adoptate. 
Un rezumat al hotărâri lor celor mai marcante şi mai semnificative poate să 
ne redea o privire de ansamblu fidelă a acestora, atunci când urmărim etapele 
principale ale raţionamentului urmat de judecători , care figurează în cadrul 
volumului. Alegerea deciziilor se supune unor criterii care nu sunt precise, 
însă deloc misterioase: interesul şi noutatea problemelor juridice, existenţa 
unor mize politice sau sociale, vehemenţa dezbaterii istorice sau ideologice, 
preocuparea pentru un echilibru între state şi între sisteme de drept etc. 

8. - Pentru claritatea expunerii, hotărâri le au fost regrupate pe cazuri: 
aceeaşi cauză dă loc, uneori, la două sau, respectiv, trei hotărâri care, chiar 
dacă prezintă un interes inegal , se completează în mod necesar. Fiecare 
dezvoltare juridică este precedată de o reamintire a faptelor şi a învinuirilor 
aduse de petiţionar sau de petiţionari ; ea este urmată de o bibliografie. 

În ceea ce priveşte cazurile în sine, ele urmează o ordine tematică , 
urmărindu-se în principal corespondenţa cu catalogul de drepturi şi de 
libertăţi garantate prin Convenţie şi prin Protocoalele sale adiţionale. O astfel 
de clasificare nu scapă întotdeauna de arbitrar, deoarece numeroase petiţii 
invocă dispoziţii multiple şi se bazează pe învinuiri diverse . Consultarea 
celor două indexuri care figurează la stărşitul lucrării - cel al articolelor 
Convenţiei şi cel de materii - ar trebui să remedieze, în principiu, acest 
inconvenient. 





Partea Întâi 

LIBERTATEA FIZICĂ 





Capitolul 1 

DREPTUL LA VIAŢĂ 
(articolul 2 al Convenţiei) 

Secţiunea 1 
PROTECŢIA PRIN LEGE 

1. Violenţa persoanelor particulare 

TIo CAZUL MASTROMATTEO contra ITALIEI - Omor comis de 
deţinuţi condamnaţi, beneficiari ai unei permisii de ieşire sau a unui 
regim de se mi-libertate 

1. RaIJaele Mastromatteo este un italian născut în 1933, cu domiciliul 
în Cinisello Balsamo. La 8 noiembrie 1989, fiul său este ucis de un 
răufăcător care fugea după ce devalizase o bancă împreună cu doi complici. 
Două dintre aceste persoane erau deţinute în aplicarea unor condamnări 
penale definitive, pentru infracţiuni repetate şi violente. În momentul 
petrecerii faptelor, autorul împuşcăturii mortale beneficia de o permisie de 
ieşire, iar celălalt deţinut se afla în semi-libertate. Judectorii care 
răspundeau de aplicarea pedepselor, însărcinaţi cu urmărirea detenţiei, 
acordaseră aceste măsuri considerând, pe baza unor rapoarte întocmite de 
autorităţile penitenciare cu privire la comportamentul lor în mediul 
carceral, că aceste persoane nu constituiau un pericol pentru societate. 
Arestaţi, cei trei răufăcători sunt condamnaţi la pedepse grele cu 
închisoarea şi trebuie să-i plătească tatălui un aconto de 50.000.000 lire 
italiene. TatăL cere o indemnitate în baza legii prevăzând un ajutor pentru 
victimele terorismului şi ale asociaţii/or de răufăcători de tip mafiot, însă 
cererea sa este respinsă de ministerul de interne, apoi de către preşedintele 
Republicii. 

2. În petiţia sa din 11 decembrie 1996, adresată Comisiei, dl 
Mastromatteo invocă articolul 2 al Convenţiei. El afirmă că deciziile 
judecătorilor de aplicare a pedepselor, care acordaseră măsuri de reinserţie 
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ucigaşilor fiului său, se află la originea decesului acestuia din urmă şi se 
plânge că nu a obţinut nici o reparaţie din partea statului. 

• Hotărârea din 24 octombrie 2002 (Marea Cameră) (CEDO 2002- VlII) 

3. Nu şi-au făcut oare autorităţile datoria de a proteja dreptul la viaţă al 
fiului petiţionarului? Altfel spus, sistemul de măsuri de substitui re a detenţiei 
angajează oare responsabilitatea statului în virtutea articolului 2? Curtea 
constată că unul dintre ucigaşi beneficiase de o permisie de ieşire . 

Încarcerarea are ca obiect principal protecţia societăţii , însă Curtea 
recunoaşte scopul legitim al unei politici de reinserţie socială progresivă a 
persoanelor condamnate la pedepse cu închisoarea. Ea relevă că legislaţia 
italiană prevede posibilitatea organizării unor ieşiri pentru deţinut, dacă el şi
a efectuat o parte din pedeapsă, a cărei durată este în funcţie de gravitatea 
infracţiunii pentru care a fost condamnat. Deţinutul trebuie să manifeste de 
altfel o voinţă sinceră de a participa la programul de reinserţie. Aprecierea 
periculozităţii sale sociale este lăsată judecătorului aplicării pedepse lor, care 
trebuie să consulte autorităţile penitenciare şi , dacă este cazul , serviciile de 
poliţie . Legislaţia italiană aduce restricţii măsurilor de substitui re în ceea ce 
priveşte crimele comise de membrii asociaţii lor de răufăcători . 

Curtea estimează că sistemul instaurat în Italia prevede măsuri 
suficiente pentru a asigura protecţia societăţii. Opinia ei este întărită de 
statisticile furnizate de stat, care arată că procentajul crimelor comise de 
deţinuţii aflaţi în semi-libertate sau cel al evadărilor survenite în timpul unei 
ieşiri autorizate este foarte redus . Nimic nu indică deci că regimul măsurilor 
de reinserţie aplicabile în Italia în momentul petrecerii faptelor ar trebui pus 
în cauză în baza articolului 2. 

În speţă, adoptarea şi implementarea măsurilor de substituire evidenţiază 
oare o abatere de la îndatorirea de diligenţă? Riscul în cauză constituia o 
primejdie care plana asupra vieţii membrilor societăţii în general şi nu asupra 
unuia sau mai multor indivizi anume. Judecătorii aplicării pedepse lor s-au 
bazat pe rapoartele autorităţilor penitenciare, care prezentau aprecieri pozitive 
asupra comportamentului celor doi deţinuţi. Potrivit Curţii , nimic nu putea 
face autorităţile să se teamă că ieşirea celor doi deţinuţi putea prezenta un risc 
cert şi imediat pentru viaţă. Nimic, de asemenea, nu le putea face să 
gândească că era necesar să fie luate măsuri complementare împotriva acestor 
deţinuţi odată ce erau ieşiţi din închisoare. Desigur, unul dintrei ei a putut să 
obţină o pennisie de ieşire după ce unul dintre foştii săi complici profitase de 
o asemenea măsură pentru a evada, însă nici un element nu arată că 
autorităţile ar fi putut să prevadă în mod rezonabil că cei doi indivizi în cauză 
unnau să se unească în vederea comiterii unei infracţiuni care să se soldeze cu 
moartea altei persoane. În consecinţă, Curtea a ajuns la concluzia că nu a fost 
violat articolul 2 în ceea ce priveşte măsurile preventive (unanimitate). 

4. Ucigaşii fiind deţinuţi aflaţi în grija statului în momentul petrecerii 
faptelor, Curtea consideră că există în speţă o obligaţie procedurală constând 
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în determinarea circumstanţelor morţii fiului petiţionarului . La capătul 
anchetei, răufăcătorii au fost recunoscuţi drept vinovaţi de omor şi 
condamnaţi la pedepse grele şi la indemnizarea petiţionarului. În consecinţă, 
Curtea consideră că statul şi-a îndeplinit obligaţia de a garanta o anchetă 
penală, care decurge din articolul 2. 

În legătură cu punctul de a şti dacă, în afară de pedepsirea ucigaşilor, 
obligaţiile procedurale ce decurg din articolul 2 se extind până la a pretinde 
existenţa unui recurs care să permită punerea în cauză a responsabilităţii 
statului, Curtea notează că cererea de indernnizare făcută de petiţionar a fost 
respinsă deoarece legea invocată nu este aplicabilă în acea cauză. 
Petiţionarul avea cu toate acestea posibilitatea de a pune în cauză 
responsabilitatea autorităţilor pentru neglijenţă prin mijlocirea a două acţiuni 
pentru solicitare de daune: una împotriva statului, pe baza articolului 2043 
din codul civil, iar alta împotriva judecătorilor de aplicare a pedepselor, în 
baza legii nr. 117 cu privire la responsabilitatea magistraţilor. Desigur, ele nu 
sunt accesibile decât dacă existenţa unei greşeli a autorităţilor este dovedită, 
însă Curtea observă că articolul 2 nu le impune statelor obligaţia de a 
prevedea o indemnizaţie pe baza unei responsabilităţi obiective . În 
consecinţă, ea ajunge la concluzia că articolul 2 nu a fost violat în privinţa 
garanţiilor procedurale (şaisprezece voturi contra unu). 

5. Bibliografie 
DECAux (E.) et TAVERN IER (P.) - « Chronique de jurisprudence de la Cour europeenne des 

droits de I'homme (annee 2002) », J.D.!. 2003 , p.544--546. 

LAMBERT (P.) - "La Cour europeenne des droits de I' homme - annee 2002" , J.T.D.E. 2003, 
p.45. 

SUDRE (F.). -"Droit de la Convention europeenne des droits de I'homme" , J.c.P. 5 fevrier 
2002, edition generale, 1, 109, p. 23 1. 

~o CAZUL VO contra FRANŢEI - Lipsa unei represiuni penale a 
atingerii involuntare aduse vieţii copilului care urmează să se nască 

1. Thi-Nho Vo este o cetăţeană franceză născută În 1967, cu domiciliul 
În Bourg-en-Bresse. La 27 noiembrie 1991, ea se prezintă la spitalul Hâtel
Dieu din Lyon spre a se supune unei vizite medicale pentru cea de a şasea 
lună de sarcină. În aceiaşi zi, unei alte femei, cu numele de Thi Thanh Van 
Vo, urma să i se extragă steriletul În aceiaşi unitate spitalicească. În urma 
unei confuzii rezultate din omonimia dintre cele două paciente, medicul 
procedează la· examinarea pacientei şi Îi provoacă o ruptură la partea 
inferioară a membranelor din jurul fătului, din aceasta rezultând necesitatea 
unui avort terapeutic. 

În urma unei plângeri depuse de dna Vo şi de soţul acesteia, În 1991, 
medicul este cercetat pentru răniri involuntare, iar la urmărirea sa se 
adaogă acuzaţia de ucidere involuntară. Printr-o sentinţă din 3 iunie 1996, 
tribunalul corecţional din Lyon Îl declară nevinovat pe medic. Petiţionara 
introduce apel. La 13 martie 1997, Curtea de Apel din Lyon in firmă sentinţa 
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tribunaluLui corecfional, îl declară pe medic vinovat de ucidere in voLuntară 
şi îl condamnă la şase luni de Închisoare cu suspendare, precum ş i la pLata 
sumei de 10.000 FRF (cca. 1.500 EUR) . La 30 iunie 1999, Curtea de Casatie 
casează hotărârea Curţii de Apel, pe motivul că faptele litigioase nu se 
Înscriu În prevederile referitoare la uciderea in voluntară, refilzând astfeL să 
considere fătuL ca pe o persoană umană protejată penal. 

2. În petiţia sa din 20 decembrie 1999, adresată Curtii, dna Vo invocă 
articolul 2 al Con venţiei. Ea denunţă refimt! autorităţiLor de a califica drept 
ucidere involuntară atingerea adusă vieţii copilului ce urma să se nască, cu 
care ea era Însărcinată. Ea sustine că Franta are obligatia să introducă o 
legislatie penală care să urmărească reprimarea şi sancţionarea unei astfel 
de atingeri . 

• Hotărârea din 8 iulie 2004 (Ma rea Cameră) (CEDO 2004- VlI) 

3. Potrivit opiniei Curţii , punctul de pornire al dreptului la viaţă ţine de 
aprecierea statelor. Aceasta se datorează, pe de o parte , faptului că 
majoritatea ţărilor care au ratificat Convenţia nu au hotărât soluţia ce 
urmează să fie dată acestei probleme, în special în cazul Franţei , unde ea a 
dat naştere unei dezbateri , iar pe de altă parte, lipsei unui consens european 
asupra definiţiei ştiinţifice şi juridice a începuturilor vieţii. Rezultă din 
jurisprudenţa franceză, ca ş i dintr-o recentă dezbatere legislativă despre 
oportunitatea creării unui delict de întrerupere involuntară a sarcinii , că 
natura şi statutul juridic ale embrionului şi/sau fătului nu sunt definite la ora 
actuală în Franţa şi că modul de a asigura protecţia acestora depinde de 
poziţiile extrem de variate din cadrul societăţii franceze. În ceea ce priveşte 
planul european, nu există un consens asupra naturii şi statutului embrionului 
şi/sau fătului ; poate fi găsită , cel mult, ca numitor comun, apartenenţa la 
specia umană . Potenţialitatea acestei fiinţe , precum şi capacitatea sa de a 
deveni o persoană sunt cele ce trebuie protejate în numele demnităţii umane, 
fără ca prin aceasta să facem din ea o persoană care ar avea un drept la viaţă 
în sensul articolului 2. Ţinând seama de aceste consideraţii, Curtea este 
convinsă că nu este nici de dorit, şi nici măcar posibil la ora actuală să se dea 
un răspuns în abstract întrebării de a şti dacă pruncul ce urmează să se nască 
este o "persoană" în sensul articolului 2. 

Ea consideră că nu este necesar să fie examinată chestiunea de a se afla 
dacă sfârşitul brutal al sarcinii dnei Vo intră sau nu în domeniul de aplicare 
al articolului 2, în măsura în care, presupunând chiar că acesta s-ar aplica, 
cerinţele legate de ocrotirea vieţii nu au fost nesocoti te de către Franţa în 
domeniul sănătăţii publice. În fapt, copilul care urmează să se nască nu este 
lipsit de orice protecţie în dreptul francez. Contrar celor susţinute de 
petiţionară, obligaţia pozitivă a statelor - care constă , în domeniul sănătăţii 
publice, în adoptarea unor măsuri care să asigure protecţia vieţii bolnavilor şi 
în efectuarea unor anchete cu privire la circumstanţele decesului - nu cere în 
mod necesar recurgerea la măsuri de natură penală . 
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În speţă, în plus faţă de unnărirea penală împotriva medicului , pentru 
răniri involuntare asupra persoanei sale, dna Vo avea posibilitatea iniţierii 
unui recurs administrativ, care avea serioase şanse de succes. Acest recurs ar 
fi pennis stabilirea culpei medicale şi repararea în ansamblul său a vătămării 
cauzate din culpa medicului. Unnărirea penală nu se impune deci în această 
speţă. În consecinţă, presupunând chiar că articolul 2 îşi găseşte aplicare în 
speţă, el nu a fost violat (paisprezece voturi contra trei). 
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2. Ajutorul acordat la sinucidere 

:;'0 CAZUL PRETTY contra REGATULUI UNIT - Interzicerea 
ajutorului la sinucidere 

1. Dian e Pretty este resortisantă britanică născută În J 958, cu 
domiciliul În Luton. Ea este condamnată să moară din cauza unei scleroze 
laterale amiotrofice, boală neurodegenerativă incurabilă care aduce după 
sine o paralizie a muşchilor. Este paralizată de la gât până la picioare şi nu 
i-a mai rămas decât foarte puţin timp de trăit. Cu toate acestea, facultăţile 
intelectuale şi capacitatea sa de decizie nu Îi sunt cu nimic atinse. Dat fiind 
că faza terminală a bolii implică suferinţă ş i pierderea demnităţii, cea 
interesată doreşte să-şi poată alege momentul şi modalităţile morţii, pentru 
a nu avea de indurat aceste încercă ri . Dreptul englez nu con sideră 
sinuciderea drept infracţiune, însă boala petiţionarei o împiedică să comită 
acest act fără ajutor. Or, articolul 2 § 1 al legii din 1961 cu privire la 
sinucidere consideră drept infracţiune faptul de a ajuta pe altcineva să se 
sinucidă. Dna Pretty doreşte să poată obţine asistenţa soţului său pentru a-şi 
pune capăt zilelor, însă Directorul Procuraturii Publice (Director of Public 
Prosecutions - D.P.P.) , solicitat de ea să-şi ia angajamentul că nu îl va 
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urmâri pe acesta din urmă , refică să primească cererea. Recursurile 
Înaintate de petiţionară Împotriva acestuia nu au câştig de cauză. 

2. În petiţia sa din 2 I decembrie 200 1, adresată Curţii, dna Pretty 
in1'Ocă articolul 2 al Convenţiei. Ea pledează În sensul că este dreptul 
fiecărui indil"id să decidă dacă vrea să trăiască şi că , drept corolar al 
dreptului la viaţă, dreptul de a muri este de asemena garantat. În consecinţă, 
statul arii avut obliga(ia po::itivă de a amenda dreptul intern În scopul de a
i permite să-şi exercite aceastâ{acultate. Bazându-se de altfel pe articolul 3, 
cea interesată afirmă că statul britanic nu numai că trebuie să se abţină să 
aplice el Însuşi tratamente inumane şi degradante, ci trebuie să ia şi măsuri 
po::itil'e pentru a feri persoanele care ţin de jurisdic(ia sa de asemenea 
tratamente. În acestă pril'in(ă, singura măsură care să o poată proteja pe 
peti(ionară arfifost un angajament din partea D.P.P. să nu-l urmărească pe 
dl Prettv dacă o ajllla pe sotia sa să se sinucidă. Petiţionara mai afirmă şi că 
articolul 8 recunoaşte În mod explicit dreptul la autodeterminare, iar ea 
vede În reficul D.P.P. de a-şi lua angajamentul solicitat de ea şi In lipsa unei 
dispozi(ii legale care să autorizeze s inuciderea asistată o atingere a 
dreptului să u de a-şi exprima convingerile, În sensul articolului 9. 
Prevalându-se, În fine, de articolul 14, ea sustine că interdicţia generală 
care lo veşte sinuciderea asistată aduce după sine o discriminare cu privire 
la persoanele care nu se pot sinucide fără un ajutor, de vreme ce indivizii 
vali::i Îşi pot exercita În mod legal dreptul de a muri . 

• Hotărârea din 29 aprilie 2002 (secţia IV) (CEDO 2002- 11/) 

3. Curtea con si deră că petiţia În ansamblul său ridică probleme de drept 
suficient de serioase pentru ca o decizie În pri v inţa acestora să nu poată fi 
adoptată decât În urma unei examinări a fondului învinuiriloL Ea declară 
deci petiţi a admisibilă (unanimitate). 

4. Cu privire la fond , Curtea reaminteşte că prima frază a articolului 2 § 
l impune statului nu numai să se abţină de la a provoca moartea intenţionat 
şi În mod ilegal, dar şi să ia măsurile necesare pentru protecţia vieţii 
persoanelor care ţin de juri sdicţia sa. Această obligaţie poate de asemenea să 
implice, în anumite circumstanţe bine definite, o obligaţie pozitivă pentru 
autorităţi de a lua preventiv măsuri de ordin practic pentru a-l proteja pe 
individul a cărui viaţă este ameninţată de acţiunile criminale ale altcuiva. 

În jurisprudenţa sa în materie, Curtea a pus accentul în mod constant pe 
obligaţia statului de a proteja viaţa. Ea nu este deci convinsă că "dreptul la 
viaţă" garantat de articolul 2 ar putea fi interpretat, fără distorsiuni de limbaj , 
că ar conferi un drept diametral opus, anume dreptul de a muri ; cu atât mai 
mult nu poate crea un drept la autodeterminare în sensul că ar da fiecărui 
individ dreptul de a alege mai degrabă moartea decât viaţa. În consecinţă, nu 
este posibil de a se deduce din articolul 2 un drept de a muri, fie de mâna 
unui terţ , fie cu asistenta unei autorităţi publice. Nu a avut loc, prin urmare, o 
violare a acestei dispoziţii (unanimitate). 
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5. În privinţa articolului 3, Curtea relevă că, în speţă, se recunoaşte că 
guvernul însuşi nu i-a aplicat petiţionarei nici cel mai minor rău tratament. Nici 
aceasta nu se plânge că nu ar fi primit îngrijirile adecvate din partea 
autorităţilor medicale ale statului. Ea susţine mai degrabă că refuzul D.P.P. de 
a-şi lua angajamentul să nu-l urmărească pe soţul ei dacă acesta o ajută să se 
sinucidă şi prohibiţia sinuciderii asistate proclamată de dreptul penal constituie 
împreună un tratament inuman şi degradant de care statul se face răspunzător. 
Această învinuire ascunde totuşi o interpretare nouă şi lărgită a noţiunii de 
tratament. Dacă Curtea trebuie să adopte un demers suplu şi dinamic pentru a 
interpreta Convenţia, ea mai trebuie să aibă grijă ca orice interpretare pe care o 
dă acesteia să cadreze cu obiectivele fundamentale urmărite de tratat şi să 
păstreze coerenţa pe care Convenţia trebuie să o aibă în calitate de sistem de 
protecţie al drepturilor omului . Articolul 3 trebuie interpretat În armonie cu 
articolul 2. Acesta din urmă consacră mai Întâi de toate o interzicere a 
recurgerii la forţă ca şi interzicerea oricărui comportament care ar putea 
provoca decesul unei fiinţe umane şi nu conferă de fel individului un drept de a 
pretinde statului să-i permită sau să-i faciliteze decesul. 

Curtea nu poate încerca decât sentimente de simpatie pentru teama 
petiţionarei de a trebui să Înfrunte o moarte penibilă , dacă nu i se dă 
posibilitatea de a-şi pune capăt zileleor. Cu toate acestea, a admite obligaţia 
pozitivă care , potrivit petiţionarei, apasă asupra statului , ar însemna 
obligarea acestuia să-şi dea girul pentru nişte acte care unnăresc să întrerupă 
viaţa, obligaţie care nu poate fi dedusă din articolul 3. Acesta din urmă nu 
face să apese asupra statului nici un fel de obligaţie pozitivă în materie şi nu 
a fost deci violat (unanimitate). 

6. Petiţionara este împiedicată prin lege să-şi exercite alegerea de a evita 
ceea ce, în ochii săi, va constitui un sfârşit de viaţă nedemn şi penibil. Curtea 
nu poate exclude faptul că aceasta reprezintă o atingere adusă dreptului celei 
interesate la respectarea vieţii sale private, în sensul articolului 8 § 1. 

Curtea reaminteşte că, pentru a se concilia cu paragraful 2 al articolului 
8, o ingerinţă în exercitarea unui drept garantat de acesta trebuie să fie 
"prevăzută prin lege", inspirată de unul sau mai multe scopuri legitime 
potrivit acestui paragraf şi "necesară într-o societate democratică" , în 
urmărirea acelui scop sau scopuri. 

Singura problemă care se desprinde din argumentarea părţilor este cea a 
necesităţii ingerinţei denunţate, iar dezbaterea s-a purtat în mod esenţial pe 
tema proporţionalităţii acesteia. Petiţionara se lega în mod special de natura 
generală a sinuciderii asistate. 

Curtea consideră, împreună cu Camera Lorzilor, că statele au dreptul de 
a controla, prin intermediul aplicării dreptului penal general, activităţile care 
prejudiciază viaţa şi securitatea celorlalţi. Dispoziţia legală incriminată în 
speţă, anume articolul 2 al legii din 1961 , a fost concepută pentru a ocroti 
viaţa, protejând persoanele slabe şi vulnerabile - În special pe cele care nu 
sunt în măsură să ia decizii În cunoştinţă de cauză - împotriva actelor ce 
urmăresc să le pună capăt vieţii sau să ajute la a le pune capăt vieţii . 
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Curtea estimează că natura generală a interzicerii sinuciderii asistate nu este 
disproporţionată. Guvernul sublinia că o anumită supleţe a devenit posibilă în 
cazuri particulare: mai întâi , urmăriri le nu ar putea fi întreprinse decât cu acordul 
DPP; apoi, nu ar fi prevăzută decât o pedeapsă maximală, ceea ce i-ar permite 
judecătorului să pronunţe pedepse mai puţin severe acolo unde consideră că este 
cazul. Curţii nu i se pare arbitrar ca dreptul să reflecte importanţa dreptului la 
viaţă interzicând sinuciderea asistată, prevăzând în acelaşi timp un regim de 
punere în aplicare şi de apreciere de către justiţie care permite să fie luat în 
calcul, în fiecare caz concret, atât interesul public de a întreprinde nişte urmăriri , 

cât şi cerinţele juste şi adecvate ale retribuirii şi disuadării. 

Nu există nimic disproporţionat nici în refuzul DPP de a-şi lua anticipat 
angajamentul de a-I exonera de orice urmărire pe soţul petiţionarei . 

Argumente puternice fondate pe starea dreptului s-ar putea opune de către 
executiv oricărei pretenţii de a se sustrage indivizi sau categorii de indivizi 
de la aplicarea legii. Oricum, dată fiind gravitatea actului pentru care se 
cerea imunitate, decizia DPP de a refuza să-şi ia angajamentul solicitat nu 
poate fi considerată arbitrară sau iraţională . 

Ingerinţa incriminată poate trece drept justificată , ca fiind "necesară 
într-o societate democratică", pentru protecţia drepturilor celorlalţi. Prin 
urmare, nu a avut loc o violare a articolului 8 (unanimitate). 

7. Curtea observă că nu poate părerile şi convingerile intră în domeniul 
de aplicare al articolului 9 § 1. Invinuirile aduse de petiţionară nu se 
raportează la o formă de manifestare a vreunei religii sau a unei convingeri 
legate de un cult, de învăţământ, de practici sau de îndeplinire a unor rituri, 
în sensul celei de a doua fraze a paragrafului I din articolul 9. Termenul de 
"practici" utilizat în articolul 9 § I nu acoperă orice act motivat sau 
influenţat de o religie sau de o convingere. Deşi argumentele petiţionarei 
reflectă aderarea sa la principiul autonomiei personale, ele nu constituie 
decât o reformulare a acuzaţiei formulate în baza articolului 8. Curtea a ajuns 
deci la concluzia că articolul 9 nu a fost încălcat (unanimitate) . 

8. Trecând la domeniul de care se ocupă articolul 14, există pentru Curte o 
justificare obiectivă şi rezonabilă privind lipsa unei distincţii juridice între 
persoanele care sunt fiziceşte capabile să se sinucidă fără ajutor şi cele care nu o 
pot face singure. Delimitarea între cele două categorii este adesea foarte îngustă, 
iar a încerca să înscrii în lege o excepţie referitoare la persoanele considerate a 
nu fi capabile să se sinucidă ar zgudui serios protecţia vieţii , pe care legea din 
1961 a înţeles să o consacre şi ar spori în mod semnificativ riscul unor abuzuri. 
Prin urmare, nu s-a petrecut o violare a articolului 14 (unanimitate). 
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Secţiunea a 2-a 
RECURGEREA LA FORŢĂ 

1. Apărarea împotriva violenţei ilegale 

~o CAZUL McCANN ŞI ALŢII contra REGATULUI UNIT I - Tiruri 
mortale ale soldaţilor britanici asupra a trei membri ai IRA bănuiţi de 
pregătirea unui atentat cu bombă În Gibraltar 

1. - Înainte de 4 martie 1988, autorităţile britanice, spaniole şi gibraltariene 
află că IRA proiectează un atentat terorist În Gibraltar. În acea zi se semnalează 
că " o unitate din serviciul activ" al IRA afost reperată la Malaga, În Spania. La 
data de 5 martie, autorităţile britanice şi gibraltariene dispun de informaţii care 
le fac să creadă că unitatea (care a jost identificată) va săvârşi un atentat cu 
ajutonil unui automobil capcană, ce s-ar declanşa probabil prin telecomandă. Se 
are În vedere arestarea membrilor unităţii de Îndată ce ei ar fi introdus 
automobilul În Gibraltar, ceea ce ar fi permis să se adune probe În perspectiva 
procesului. Totuşi, membrii unităţii sunt consideraţi terorişti periculoşi care vor 
fiJoarte probabil, Înarmaţi şi care, dacă se confruntă cuforţele de securitate, vor 
fi gata să-şi folosească armele sau să declanşeze bomba. 

DI Sean Savage este observat În după-amiaza zilei de 6 martie 1988 În timp 
ce parca o maşină În Gibraltar. Mai târziu este văzut În compania dlui Daniel 
McCann şi a drei Mairead Fan'ell, supraveghind locul unde este parcată maşina. 
După ce toţi trei s-au Îndepărtat de vehicul, la capătul unui examen sumar, un 
artificier declară că poate fi vorba de un automobil capcană. Atunci, se hotărăşte 
arestarea celor trei suspecţi. Agenţi În civil ai SAS (Special AiI' Service, regiment 

1 Regatul Unit al Marii Britanii ş i Irlandei de Nord (11.1 . ). 
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al armatei britanice), raman In apropiere, în această perspectivă. Prefectul 
poliţiei din Gibraltar încredinţează controlul operaţiunii comandantului lor. 

Dl McCann şi dra Farrell se separă de dl Savage. Doi dintre militari îi 
urmăresc. Când dl McCann se întoarce, unul dintre ei scoate arma şi le 
ordonă să se oprească. Dl McCann duce mâna la şold; dra Farrell face o 
mişcare bruscă spre sacoşa ei. Crezând că şi unul şi celălalt vor apăsa pe 
telecomandă, pentru a face să explodeze automobilul capcană, militarii trag 
numeroase focuri de aproape, omorându-i pe cei doi suspecţi. 

Dl Savage este urmărit de către alţi doi militari. Când izbucnesc 
împuşcăturile care îi omoară pe dl McCann şi dra Farrell, el se întoarce 
brusc pentru a face faţă urmăritorilor. Unul din aceştia îi ordonă să se 
oprească şi scoate arma. Dl Savage duce mâna către şold. Temându-se că 
acesta încearcă să atingă o telecomandă, militarii trag numeroase focuri din 
apropiere: el este omorât. După mărturisirile medicilor legişti, dra Farrell a 
primit 8 gloanţe, dl McCann 5 şi dl Savage 16. 

Asupra corpurilor celor trei suspecţi nu s-au găsit nici arme şi nici 
detonator. Automobilul parcat de dl Savage s-a dovedit că nu conţine nici 
material explozibil şi nici bombă. Totuşi, un alt vehicul, descoperit ulterior 
de către poliţia spaniolă la Marbella, conţinea un aparat exploziv cu 64 kg 
Semtex, în mijlocul a 200 de cartuşe cu două ceasuri electrice minutare. 
Dra Farrell a închiriat acest automobil sub un numefals. 

2. - La 6 septembrie 1988, Şeful Poliţiei judiciare din Gibraltar deschide 
o anchetă judiciară asupra împuşcăturilor. El conduce dezbaterile şi este 
asistat de un juriu format din membri ai populaţiei locale. Sunt audiaţi 79 de 
martori, inclusiv militarii, poliţiştii şi personalul de supraveghere care au 
participat la operaţiune, precum şi doctori patologi, medici legişti şi experţi 
în explozivi. În conformitate cu atestările eliberate de guvern , unele 
informaţii cum ar fi identitatea, pregătirea, echipamentul şi activităţile 
martorilor, membri ai armatei şi ai seviciilor de siguranţă, nu sunt dezvăluite. 
La 30 septembrie 1988, juriul pronunţă verdicte de legalitate a omuciderilor. 

Nemulţumiţi de aceste verdicte, petiţionarii - dna Margaret McCann, dl 
Daniel Farrell şi dl John Savage - introduc, pe 1 martie 1990, la High Court 
of Justice din Irlanda de Nord, acţiuni împotriva Ministerului Apărării. 
Ministrul afacerilor externe eliberează totuşi atestări excluzând orice 
acţiune a unei instanţe împotriva statului. Petiţionarii cer în van autorizarea 
de a solicita controlul judiciar al legalităţii atestărilor. Acţiunile lor sunt 
radiate definitiv de pe rol pe data de 4 octombrie 1991. 

3. - În cererea lor, din 14 august 1991, adresată Comisiei, petiţionarii, 
cetăţeni britanici şi irlandezi, se plâng de faptul că moartea prin împuşcare 
a apropiaţilor lor constituie o violare a art. 2 din Convenţie, care protejează 
dreptul la viaţă. 1 

I În raportul său din 4 martie 1994, Comisia formulează avizul că nu a existat o încălcare 
a art. 2, (I l voturi pentru, 6 împotrivă) . 
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• Hotărârea din 27 septembrie 1995 (Marea Cameră) (seria A nr. 324) 

4. - Curtea începe cu o interpretare a art. 2 din Convenţie care se 
plasează printre articolele primordiale ale Convenţiei. 

Excepţiile definite la paragraful 2 arată că art. 2 vizează desigur cazuri în 
care moartea a fost provocată în mod intenţionat, dar că acesta nu este singurul 
său obiectiv. Textul art. 2, luat în ansamblu, demonstrează că paragraful 2 nu 
defineşte în primul rând toate situaţiile în care se permite provocarea morţii 

în mod intenţionat , ci descrie acele situaţii în care este posibil să se "recurgă 
la forţă", ceea ce poate să ducă la producerea morţii în mod involuntar. 
Recurgerea la forţă trebuie să fie "absolut necesară", pentru a atinge unul din 
obiectivele menţionate la alin. a), b) şi c). 

Curtea înţelege să examineze, într-un mod extrem de atent, cazurile în 
care se provoacă moartea, dacă se folosesc în mod deliberat mijloace mortale, 
luând în considerare nu numai actele agenţilor de stat, ci şi circumstanţele 
cazului , îndeosebi pregătirea şi controlul actelor în cauză. 

Ea arată că art. 2 din Constituţia Gibraltarului se aseamănă cu art. 2 al 
Convenţiei , cu excepţia că recurgerea la forţă care antrenează moartea trebuie 
să fie "rezonabil justificată" în primul text şi "absolut necesară" în al doilea. 
Diferenţa între aceste două norme nu este totuşi suficient de importantă pentru 
a conc1ude, în urma acestui simplu fapt, cu privire la încălcarea art. 2 § 1. 

O lege care interzice, de manieră generală, orice omucidere arbitrară ar fi 
ineficientă în practică dacă nu ar exista o procedură care să permită controlul 
legalităţii recurgerii la mijloace mortale de către autorităţile statului. Obligaţia 
de a proteja dreptul la viaţă implică efectuarea unei forme de anchetă eficiente 
atunci când recurgerea la forţă de către agenţii de stat a dus la moarte de om. 

În situaţia de faţă, a existat desigur o anchetă judiciară în cursul căreia 
petiţionarii au beneficiat de o reprezentare în justiţie şi 79 de persoane au depus 
mărturie. Mai mult, avocaţii au fost în măsură să interogheze ş i să re interogheze 
martorii cheie, mai ales militarii şi poliţiştii care au participat la pregătirea şi la 
conducerea operaţiunii antiteroriste şi să-şi prezinte cum doreau argumentele în 
cursul procedurii . Diferitele carenţe ale anchetei judiciare n-au împiedicat, în 
mod serios, să se procedeze la o examinare completă, imparţială şi aprofundată. 

Ca urmare, nu a existat o încălcare a art. 2 § 1 din Convenţie pentru acest motiv. 

5. - Aplicând art. 2 la circumstanţele speţei, Curtea ia în considerare trei 
aspecte. 

Primul aspect: metoda generală de evaluare a mărturiilor. Stabilirea şi 
verificarea faptelor revine, în primul rând, Comisiei . În speţă, constatări le 
acesteia din urmă sunt exacte şi fiabile. În acelaşi timp însă, Curtea trebuie să 
aprecieze ea însăşi dacă faptele relevă o violare a art. 2, ceea ce nu înseamnă 
evaluarea răspunderii penale a persoanelor direct sau indirect implicate . 

AI doilea aspect: alegaţia petiţionarilor conform căreia omuciderile 
erau premeditate. Curtea o respinge ca nefondată. Nu s-a stabilit că la cel 
mai înalt nivel al comandamentului din cadrul Ministerului Apărării sau al 



18 J U RISPRUDENŢA CU RŢII EUROPENE A DREPTURILOR OM ULUI 

guvernului , exista un plan care să vizeze executarea suspecţi lor şi nici că 
militarii A, B, C ş i D au fost incitaţi , de către superiorii lor, să omoare 
suspecţii sau că au primit instrucţiuni în acest sens şi, în sfârşit, nici că ei 
înşişi au hotărât să ucidă. Cu atât mai mult nu s-a dovedit că autorităţile ar fi 
încurajat sau dat indicaţii aluzive care să meargă în sensul eliminării 
suspecţi lor. Recurgerea la SAS nu este suficientă pentru a demonstra că 
omuciderile erau premeditate. 

AI treilea aspect: pregătirea şi conducerea operaţiei. 

Curtea trebuie să ţină cont de dilema autorităţilor: pe de o parte, să protejeze 
viaţa populaţiei din Gibraltar, iar pe de altă parte, să reducă la minimum folosirea 
mijloacelor mortale. Ea trebuie , de asemenea , să-şi amintească faptul că 
autorităţile aveau de-a face cu membri ai IRA deja condamnaţi pentru atentate cu 
bombe şi cu un expert notoriu în explozive şi că ele au avut destul timp să 
prevadă riposta lor. Autorităţile trebuiau totuşi să-şi stabilească strategia 
bazându-se pe ipoteze imperfecte. Curtea trebuie să cerceteze foarte atent nu 
numai dacă forţa utilizată era strict proporţională cu protejarea vieţii, ci în egală 
măsură dacă operaţia a fost pregătită şi controlată în aşa fel încât să reducă la 
minimum, în limita posibilului, recurgerea la mijloacele mortale. 

În ceea ce priveşte acţiunile militarilor, Curtea admite că aceştia 
credeau, pe bună dreptate, că trebuie să tragă în suspecţi pentru a-i împiedica 
să declanşeze bomba şi să provoace astfel importante pierderi în vieţi 
omeneşti . Recurgerea la forţă definită în art. 2 poate să se justifice când se 
bazează pe o convingere cinstită, considerată, pentru motive bine întemeiate, 
ca valabilă , dar care se dovedeşte ulterior a fi greşită. Având în vedere 
dilema în faţa căreia se găseau autorităţile, actele militarilor nu sunt 
suficiente, prin ele însele, să încalce această dispoziţie. 

Referitor la organizarea şi controlul operaţiei , Curtea s-a întrebat de ce 
suspecţii nu au fost arestaţi la frontieră şi nici nu s-a hotărât împiedicarea lor 
de a intra în Gibraltar, din moment ce se credea că ei pregătesc un atentat cu 
bombă . Nu s-a ţinut suficient cont de posibilitatea ca evaluări le serviciilor de 
informaţii să fie greşite. Spre exemplu, suspecţii s-ar fi putut afla în misiune 
de recunoaştere, când puteau fi puţin pregătiţi să declanşeze bomba, în timp 
ce doi dintre ei se îndreptau spre zona de frontieră , sau chiar de a fi pus 
emiţătorul în funcţiune dinainte , în scopul de a putea face să explodeze 
presupusa bombă. În plus, era prea simplist să anunţi că dispozitivul de 
declanşare putea fi acţionat printr-o simplă apăsare pe un buton. 

Elementele de mai sus - împreună cu faptul că prezenţa unui automobil 
capcană putând să explodeze la o simplă apăsare pe un buton fusese anunţată 
ca sigură - înseamnă că militarilor A, B, C şi D le-au fost prezentate drept 
certitudini o serie de ipoteze de lucru , făcând astfel aproape inevitabilă 
recurgerea la mijloacele mortale. Între altele, militarii erau antrenaţi să tragă 
până când urma moartea. Autorităţile trebuiau prin urmare, prin însăşi obligaţia 
lor de a respecta viaţa, să evalueze cu cea mai mare prudenţă informaţiile , 

înainte de a le transmite unor soldaţi care folosesc în mod automat armele 
pentru a ucide. Un asemenea act reflex n-a fost îndeplinit cu toate precauţiile în 
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manevrarea armelor de foc , pe care am fi în drept să- I aşteptăm din partea unor 
persoane responsabile de aplicarea legilor într-o soc ietate democratică, chiar şi 
atunci când este vorba de terorişti periculoşi. Aceasta arată o lipsă de precauţie 
în organizarea şi controlul operaţiunii de arestare. 

Astfel , Curtea nu este convinsă că moartea celor trei teroriş ti a rezultat 
din recurgerea la forţă , deven i tă absolut necesară , pentru a asigura apărarea 
altor persoane împotriva violenţei ilega le. Prin urmare, s-a încălcat art. 2 din 
Convenţie (10 voturi pentru, 9 împotrivă). 

6. - Curtea refuză să acorde o despăgub ire, în baza art. 50 din 
Convenţie , deoarece cei trei suspecţi împuşcaţi aveau intenţia să depună o 
bombă în Gibraltar. În consecinţă , ea respinge cererea petiţionarilor pentru 
daune (unanimitate). 

Pentru cheltuielile de judeca tă şi taxele aferente procedurii de la 
Strasbourg, ea acordă 38.700 lire sterline, mai puţin suma vărsată , cu titlu de 
asistenţă judiciară, de către Consiliul Europei (unanimitate). 
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5), CAZUL ISAIEV A contra RUSIEI - Bombardarea unui sat cecen de 
către aviaţia militară 

1. - Zara lsaieva, rusoaică născută În J 954, locuieşte În Katyr- Yurt 
(Cecenia) până În anul 2000. Satul său este bombardat de aviaţie la data de 
4 februarie 2000. Fiul său şi trei nepoate ale sale sunt omorâfi ; ea Însăşi şi 
alţi apropiaţi ai ei sunt răniţi. O anchetă penală, deschisă În septembrie 
2000, confirmă versiunea fapte/or relatate de petiţionară, dar este oprită În 
2002 : acţiunile militarilor sunt considerate legitime, dat fiind că un grup 
important de combatanţi ilegali ocupau atunci satul şi refuzau să se predea. 

2. - in petiţia sa din 27 aprilie 2000, adresată Curţii, dna lsaieva afirmă 
că dreptul la viaţă al apropiaţilor ei a fost violat ş i că ancheta cu privire la 
decesul lor a fost fără efect şi se plânge că nu a beneficiat de nici un recurs 
efectiv. Ea invocă articolele 2 şi J 3 ale Convenţiei . 

• Hotărârea din 24 februarie 2005 (secţia 1) 

3. - Guvernul pleda pentru ne-epuizarea căilor de recurs interne. El 
susţinea că dreptul rusesc oferă două căi de recurs victimelor unor acte 
infracţionale sau ilegale imputabile statului sau agenţilor săi: calea civilă şi 
calea penală . 

În ceea ce priveşte calea civilă, el evoca două modalităţi distincte : un 
recurs la Curtea Supremă sau introducerea unei cereri în faţa altor tribunale. 
Cu toate acestea, la data la care prezenta petiţie a fost declarată admisibilă, 
guvernul nu produsese nici o decizie în care Curtea Supremă sau alte 
jurisdicţii să fi acceptat, în pofida lipsei vreunui rezultat al anchetei penale, 
să examineze în fond o cerere bazată pe alegări ale unor acte infracţionale 
grave. Prin urmare, petiţionara nu era obligată să exercite recursurile civile, 
iar excepţia preliminară este lipsită de fundament în această privinţă . 

În ceea ce priveşte calea penală , excepţia ridică probleme privind 
efectivitatea anchetei penale, iar Curtea o alătură fondului. 

4. - Nimeni nu contestă faptul că petiţionara şi apropiaţii ei au fost 
atacaţi pe când încercau să fugă din calea luptelor de mare amploare şi să 
părăsească Katyr-Yurt prin ceea ce considerau a fi o cale de ieşire securizată. 
O bombă lansată dintr-un avion militar a explodat aproape de microbuzul 
lor, omorându-i pe fiul şi pe cele trei nepoate ale petiţionarei şi rănind-o pe 
ea însăşi şi pe ceilalţi apropiaţi ai ei. 

Guvernul susţinea că recurgerea la forţă era justificată în temeiul 
paragrafului 2 a) al articolului 2 din Convenţie. 

Curtea admite că situaţia care domnea în Cecenia în epoca 
evenimentelor obliga statul să ia măsuri excepţionale. Prezenţa unui număr 
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însemnat de combatanţi înarmaţi în Katyr-Yurt şi rezistenţa lor activă, 
elemente în legătură cu care nu există controverse, erau de natură a justifica 
recurgerea agenţilor statului la o forţă letală, ilustrându-se astfel situaţia din 
paragraful 2 al articolului 2. În aceiaşi măsură , însă, trebuie asigurat un 
echilibru între scopul urmărit şi mijloacele folosite pentru atingerea acestuia. 

Posibilitatea pentru Curte de a aprecia această problemă este îngreunată 
de faptul că guvernul a păstrat în posesia sa majoritatea documentelor care se 
raportau la acţiunea militară. Cu toate acestea, Curtea poate, pornind de la 
documentele produse de părţi şi de la dosarul anchetei, să tragă anumite 
concluzii în privinţa chestiunii de a şti dacă operaţia a fost pregătită şi 

executată într-un mod care să evite sau să limiteze pe cât posibil daunele la 
care riscau să fie supuşi civilii . 

Curtea a conchis că operaţia militară de la Katyr-Yurt, care urmărea să-i 
dezarmeze sau să-i elimine pe combatanţi, nu avea nimic spontan. Ea 
consideră evident faptul că, atunci când militarii au luat în calcul 
desfăşurarea unei acţiuni cu avioane echipate cu arme de luptă grele într-un 
sector locuit, ei aveau datoria de a lua în considerare riscurile inerente unei 
asemenea măsuri. Cu toate acestea, nici un element nu permite să se ajungă 
la concluzia că asemenea considerente ar fi jucat un rol semnificativ în 
pregătirea operaţiei. 

Militarii au utilizat bombe aeriene cu cădere liberă şi cu efect de suflu 
de tip F AB-2S0 şi F AB-SOO, a căror rază de distrugere depăşeşte 1000 de 
metri. Utilizarea acestui tip de arme într-o zonă locuită , nu pe timp de război 
şi fără evacuarea prealabilă a civililor este de neconciliat cu gradul de 
precauţie cerut din partea oricărui organ de aplicare a legii într-o societate 
democratică. 

Curtea constată , în plus, că nici legea marţială, nici starea de urgenţă nu 
fuseseră decretate în Cecenia şi că nu fusese notificată nici o derogare în 
temeiul articolului IS din Convenţie . Operaţia trebuie deci apreciată prin 
raportare la un context juridic normal. 

Chiar şi în faţa unei situaţii în care, aşa cum afirmă guvernul, populaţia 
satului fusese luată ostatică de către un grup important de combatanţi, 
obiectivul esenţial al operaţiei ar fi trebuit să fie protejarea vieţii civililor 
împotriva oricărei violenţe ilegale. Utilizarea de arme care lovesc fără 
discriminare se situează la antipodul acestui obiectiv şi nu poate fi 
considerată compatibilă cu cerinţele de precauţie care trebuie respectate în 
cadrul unei operaţii de asemenea natură, implicând utilizarea forţei letale de 
către agenţii statului. 

Documentele examinate de Curte confirmă faptul că populaţiei îi 
fuseseră comunicate informaţii cu privire la o trecere securizată. Or, nimic 
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din documentele sau declaraţiile militarilor nu indică existenţa unui ordin dat 
în vederea întreruperii atacului sau a reducerii intensităţii sale. Dacă 
depoziţiile soldaţi lor sunt pline de referiri la anunţul deschiderii unui culoar 
umanitar, nu rezultă din nici una dintre acestea că un asemenea culoar ar fi 
fost respectat. 

Concluzia raportului remis de către experţii militari la 11 februarie 2002 
era că acţiunile comandamentului fuseseră legitime şi proporţionale faţă de 
situaţie . În privinţa eforturilor făcute pentru a limita pierderile civile, raportul 
se bazează pe două motive principale : organizarea exodului populaţiei şi 

alegerea de a efectua loviri ţinti te . Curtea estimează că documentele din 
dosar examinate de ea o împiedică să subscrie la această concluzie. Raportul 
afirmă de asemenea că insurgenţii sunt probabil cei care au împiedicat 
populaţia să plece. Şi la acest punct, nimic din documentele examinate de 
Curte nu vine să confirme afirmaţia potrivit căreia combatanţii i-ar fi 
sechestrat pe săteni sau i-ar fi împiedicat să fugă . 

Faptul că guvernul nu a evocat nici o dispoziţie a vreunei legi interne 
care să reglementeze folosirea forţei de către agenţii statului în astfel de 
situaţii era, în împrejurările prezentei speţe, de asemenea direct pertinent 
pentru consideraţiile Curţii cu privire la proporţionalitatea răspunsului la 
atac . 

Pentru a rezuma, admiţând că operaţiunea desfăşurată la Katyr-Yurt 
între 4 şi 7 februarie 2000 urmărea un scop legitim, Curtea estimează că 
aceasta nu a fost pregătită şi executată cu precauţiile necesare pentru viaţa 
civililor în cauză. A avut loc , deci , o violare a articolului 2 referitor la 
obligaţia care îi revenea statului de a proteja viaţa petiţionarei , a fiului 
acesteia şi a celor trei nepoate ale sale (unanimitate). 

5. - Nu s-a deschis o anchetă decât după comunicarea către guvernul rus 
a petiţiei , în septembrie 2000. Un interval de timp inexplicabil, de mai multe 

luni , s-a scurs deci înainte ca o anchetă penală să fie deschisă în baza unor 
alegaţii credibile, potrivit cărora zeci de civili fuseseră omorâţi . Totuşi , 

Curtea mai notează şi faptul că anchetatorii au desfăşurat o muncă 
considerabilă pentru a stabili modul în care asaltul fusese condus. 

Curtea constată totuşi mai multe lacune grave în dosarul anchetei 
prezentat în faţa ei , cum ar fi lipsa unor informaţii fiabile în legătură cu 
anunţarea deschiderii unei "treceri securizate" pentru civili. Nici o persoană 
ţinând de autorităţile militare sau civile nu a fost identificată ca fiind 
răspun ză toare de anunţarea existenţei unui culoar şi de securitatea 
persoanelor care aleseseră să-I folosească. Nici o explicaţie nu a fost dată 
despre lipsa aparent totală de coordonare între anunţarea unei " ieşiri 
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securizate" pentru civili ŞI atenţia redusă consacrată de militari acestei 
chestiuni, în pregătirea şi executarea misiunii lor. 

Contrar celor prescrise de legislaţia internă pertinentă, informaţiile cu 
privire la decizia din 13 martie 2002 , care Încheiase procedura şi anulase 
deciziile de acordare a calităţii de victimă , nu au fost aduse la cunoştinţa 
petiţionarei şi a celorlalte victime. Prin urmare , Curtea nu consideră că 
petiţionara a fost informată cum trebuie despre desfăşurarea procedurii şi că 
ea ar fi putut contesta rezultatele acesteia. 

Decizia de a înch ide ancheta se baza pe concluziile raportului predat de 
experţii militari în februarie 2002. Petiţionara nu a avut nici o posibilitate 
realistă de a contesta aceste concluzii şi , în definitiv, pe cele ale anchetei. 

Autorităţile sunt deci în culpă pentru a nu fi efectuat o anchetă efectivă 
cu privire la circumstanţele asaltului asupra localităţii Katyr-Yurt între 4 şi 7 
februarie 2000. În consecinţă, Curtea respinge excepţia preliminară a 
guvernului şi se pronunţă că a avut loc o violare a articolului 2 din cauza 
nerealizării unei anchete efective (unanimitate) . 

6. - Ţinând cont de această concluzie, Curtea nu poate decât să conchidă 
asupra caracterului "îndreptăţit" al înv inuirilor aduse de petiţionară în 
temeiul articolului 13. Aceasta din unnă ar fi trebuit deci să poată exercita un 
recurs efectiv în teorie ca şi în practică, menit să conducă la identificarea şi 
pedepsirea celor răspunzători şi la acordarea unei despăgubiri. Ancheta 
penală s-a vădit lipsită de efectivitate din cauza unei lipse de obiectivitate şi 
de minuţiozitate, aducând astfel după sine lipsa de efectivitate a oricăror alte 
recursuri care ar fi putut exista, inclusiv a ce lor de natură civilă. A existat, 
deci , o violare a articolului 13 (şase voturi contra unul). 

7. - În aplicarea articolului 41 , Curtea îi alocă dnei Isaieva 18.710 EUR 
pentru daune materiale şi 25.000 EUR pentru daune morale , precum ŞI 

10.926 EUR pentru cheltuieli de judecată (unanimitate). 
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2. Arestarea suspectilor 

(ID, CAZUL AKMAN contra TURCIEI - Deces În cursul unei arestări 

1. - Dl. Faysal Akman este resortisant turc. Porivit afirmaţiilor sale, 
la 20 ianuarie 1997 a deschis uşa casei sale situată la Savur (Turcia), din 
ordinul poliţiei, iar cinci membri ai forţelor de securitate au intrat şi au 
procedat la o perchiziţie. La cererea unuia dintre membrii forţelor de 
securitate, el l-a chemat pe fiul său, Murat, care a venit cu cartea sa de 
identitate în mână. El afirmă că unul dintre membrii forţelor de securitate 
a luat cartea de identitate, a privit-o, a aruncat-o pe jos şi a început să 
tragă În Murat cu o armă automată. Petiţionarul, csre fusese Între timp 
imobiliza t, a fost condus Într-o altă cameră. A fost apoi autorizat să 
meargă În camera În care se găsea corpul fiului său. Acolo se afla o armă 
automată şi nişte Încărcătoare. Pe pereţii Încăperii se vedeau urme de 
gloanţe. De la fiul său fuseseră luaţi bani (5.000 mărci germane) şi un 
inel. Petiţionarul afirmă că procurorul a venit la el împreună cu un medic. 
A fost Înregistrată declaraţia sa şi cele ale unui alt fiu al său, Sa/ih, şi a 
soţiei lui Murat, Semse. La o dată necunoscută , petiţionarul a depus o 
plângere pe lângă procurorul general din Sa vur. El l-a Întâlnit pe 
procuror, de la care a aflat că dosaru l urma să fie trimis la Curtea 
siguranţei statului din Diyarbakir. Nu a luat cunoştinţă despre deschiderea 
vreunei anchete cu privire la incident. 

2. - În cererea sa din 8 iulie 199 7 adresată Comisiei, Dl. Akman 
afirmă În principal că fiul său a fost ucis ilegal de către forţele de 
securitate, cu nesocotirea articolului 2 din Convenţie. El mai invocă, În 
legătură cu acest fapt, şi articole 6, 8, 13, 14 şi 18 . 

• Hotărârea din 26 iunie 2001 (secţia J) (Culegre 2001) 

3. - Părţile nu au ajuns la o reglementare pe cale amiabilă, însă 
guvernul turc a făcut, la 21 martie 2001, o declaraţie astfel formulată: 

"Guvernul deplânge decesele survenite în urma unei recurg eri excesive 
la forţă, cum este cel al lui Murat Akman, în contradicţie cu legislaţia în 
vigoare din Turcia şi a hotărârii acestui stat de a preveni astfel de fapte. 
Guvernul admite că o recurgere excesivă sau disproporţionată la forţă, 
conducând la moarte, constituie o violare a articolului 2 al Convenţiei şi se 
angajează să emită instrucţiuni adecvate ş i să adopte toate măsurile necesare 
pentru a asigura în viitor respectarea dreptului la viaţă, inclusiv obligaţia de 
a face anchete efective. În această privinţă , trebuie notat că noile măsuri 
legale şi administrative adoptate au condus la o scădere a numărului de 
decese survenite în circumstanţe asemănătoare cu cele ale prezentei cauze, 
ca şi la o ameliorare a efectivităţii anchetelor. Guvernul se angajează să-i 
achite, cu titlu graţios, suma de 85.000 f petiţionarului ( ... ). 

Guvernul consideră că, în ceea ce priveşte controlul efectuat de către 
Comitetul de Miniştri asupra executării hotărâri lor Curţii, priv itoare la 
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Turcia, în această cauză şi în altele similare, acesta constituie mecanismul 
de care este nevoie pentru a garanta ca ameliorările să continue să se 
manifeste în domeniul respectiv. În acest scop, cooperarea necesară 
procesului de mai sus va continua." 

4. - Curtea reaminteşte că, în baza articolului 37 al Convenţiei , ea 
poate în orice moment al procedurii să decidă radierea unei petiţii de pe rol 
atunci când "nu se mai justifică continuarea examinării petiţiei", cu 
condiţia ca respectarea drepturilor omului garantate de Convenţie şi de 
protocoalele acesteia să nu îi ceară să continue examinarea. 

După o examinare atentă a termenilor declaraţiei şi ţinând seama de 
natura a ceea ce este recunoscut în declaraţie şi de impactul diferitelor 
angajamente luate, ca şi de suma propusă a despăgubirii , Curtea consideră 
că nu se mai justifică o continuare a examinării petiţiei . În consecinţă, ea 
radiază cauza de pe rol (unanimitate). 

5. Bibliografie 
HAPPOLD (M.) - "Letting States get away with murder", N.L.J. 200 1, p. 1323. 
TI G ROU DJA (H .) - " La pratique de radiation du role des affaires devant la Cour 

europeenne des droits de l' home", L.P.A. 14 august 2002, p. 3-5 . 

1, CAZUL TAHSIN ACAR contra TURCIEI - Răpire comisă de 
necunoscuţi 

1. - Tahsin Acar este resortisant turc, născut în 1970, cu domiciliul în 
Sollentuna (Suedia). Fratele său, Mehmet Salim Acar, care era fermier la 
Ambar, un sat din districtul Bismil, în sud-estul Turciei, a dispărut. Potrivit 
petiţionarului, fratele său a fost răpit la 20 august 1994 de către două 
persoane neidentijicate, pretinşi poliţişti în civil. Familia a depus mai multe 
petiţii şi plângeri pe lângă autorităţi în legătură cu această dispariţie, pentru a 
afla unde şi pentru ce era deţinut. Potrivit guvernului, au fost făcute 
investigaţii efective de către autorităţile competente, iar numele celui dispărut 
continuă să figureze pe lista persoanelor pe care forţele de jandarmerie le caută. 

2. - În petiţia sa din 29 octombrie 1994, adresată Comisiei, dl Acar 
denunţă caracterul ilegal şi durata detenţiei fratelui său, relele tratamente 
şi torturi pe care le-ar fi îndurat acesta în timpul privării sale de libertate, 
precum şi faptul că nu ar fi beneficiat atunci de îngrijirile medicale 
necesare. El mai susţine şi că fratele său a fost lipsit de asistenţa unui 
avocat şi de orice contact cu familia sa. El invocă articolele 2, 3, 5, 6, 8, 
/3, 14 şi 18 din Convenţie. 

3. - Comisia declară petiţia admisibilă la 30 iunie /997. La 27 august 
2001, guvernul îi trimite Curţii textul unei dclaraţii unilaterale exprimând 
regretul său În legătură cu acţiunile ce au stat la originea petiţiei şi 
manifestându-şi voinţa de a-i vărsa petiţionarului, cu titlu graţios, 70.000 [ 
pentru eventualele daune materiale şi morale şi pentru cheltuieli, rugând 
Curtea să radieze cauza de pe rol în aplicarea articolului 37 din Convenţie. 
Petiţionarul îi cere Curţii să respingă această iniţiativă. El evidenţiază În 
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mod special faptul că declaraţia nu recunoaşte nici existen/a unei violări a 
Convenţiei, nici că Mehmet Salim Acar a fost ridicat de agenţi ai statului şi 
trebuie să fie prezumat mort, că declaraţia nu conţine nici un angajament de 
a ancheta circumstanţele cauzei, precum şi că reparaţia ar fi vărsată cu titlu 
graţios. Printr-o hotărâre din 9 aprilie 2002, o cameră (secţia II) a Curţii 
decide să radieze cauza de pe rol (şase voturi contra unu). La 8 iulie 2002, 
petiţionarul solic ită retrimiterea cauzei În faţa Marii Camere. La 4 
septembrie 2002, colegiul acesteia consimte la solicitare . 

• Hotărârea din 6 mai 2003 (Marea Cameră) (CEDO 2003- VI) 

4. - Petiţionarul invită Curtea să examineze cauza în fond. Curtea 
reaminteşte că are deplină jurisdicţie în limitele cauzei care îi este deferită , 
acestea fiind definite de decizia cu privire la admisibilitate a Comisiei. În 
speţă, ea consideră că trebuie să limiteze obiectul examinării sale, la acest 
stadiu al procedurii şi fără a prej udicia fondul , la chestiunea de a şti dacă 
declaraţia unilaterală depusă de guvern constituie o bază suficientă pentru 
ca ea să poată spune că nu se mai justifică continuarea examinării petiţiei. 

5. - Curtea estimează că, în anumite circumstanţe, poate fi indicat ca o 
cauză să fie radiată de pe rol în temeiul articolului 37 § 1 c) pe baza unei 
declaraţii unilaterale a guvernului pârât, chiar dacă petiţionarul doreşte ca 
examinarea cauzei să fie continuată. Circumstanţele cauzei sunt cele care îi vor 
permite Curţii să determine dacă declaraţia unilaterală oferă o bază suficientă 
pentru ca ea să ajungă la concluzia că respectarea drepturilor omului garantate 
de către Convenţie nu cere ca ea să continue examinarea cauzei . 

Diverse consideraţii pot juca un rol în aprecierea unei declaraţii unilaterale: 
existenţa sau inexistenţa unor controverse Între părţi cu privire la fapte şi, în 
primul caz, în ce grad; natura acuzaţii lor; faptul că au fost deja tranşate de Curte 
chestiuni analoge în cauze precedente; natura şi impactul măsurilor de executare 
eventual luate în aceste cauze şi incidenţa lor asupra cauzei aflate în examinare; 
existenţa sau inexistenţa unor concesii în declaraţia guvernului în ceea ce 
priveşte alegaţiile de violare a Convenţiei, în primul caz amploarea şi 
modalităţile reparaţi ei pe care înţelege să i-o propună petiţionarului . 

Prezenta Petiţie se distinge în mai multe privinţe de cazul Akman 
contra Turciei: faptele se pretează în mare măsură la controversă între 
părţi ; guvernul a anihilat mărturisirea de responsabilitate pe care o conţinea 
declaraţia sa, arătând apoi în mod categoric că aceasta nu poate fi în nici un 
caz interpretată ca recunoaşterea unei implicări sau responsabilităţi 
privitoare la o violare a Convenţiei; declaraţia unilaterală nu tratează într
un mod adecvat doleanţele petiţionarului. 

Potrivit Curţii, atunci când nişte cauze privesc dispariţii sau omucideri 
comise de persoane necunoscute şi când primele probe susţin alegaţiile 
potrivit cărora ancheta internă a făcut mai puţin decât se cere prin 
Convenţie, o declaraţie unilaterală trebuie să includă cel puţin o concesie în 
acest sens, ca şi angajamentul de a întreprinde, sub supavegherea 
Comitetului de Miniştri , o anchetă care să fie pe deplin conformă cu 
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exigenţele Convenţiei , astfel cum acestea au fost definite în cauzele 
anterioare asemănătoare. 

În s peţă, cum declaraţia unilaterală nu cuprinde nici o astfel de 
concesie, nici un astfel de angajament, ea nu oferă o bază suficientă pentru 
ca Curtea să poată spune că nu se mai justifică o continuare a examinării 
cauzei. În consecinţă , Curtea respinge cererea de radiere şi decide să 
continue examinarea fondului cauzei (şaisprezece voturi contra unu) . 

6. Bibliografie 

D ECAU X (E.) el T AV ERNIER (P.) - « Chronique de jurisprudence de la Cour europeenne 

des droils de I'home »,J.D.l. 2005, p. 497-501 

~ o CAZUL NACIOV A ŞI AL ŢII contra BULGARIEI - Uciderea de 
către poliţia militară a doi recruţi de origine roma 

1. - Anelia Naciova şi mama sa, Aksinia Hristova precum şi Todorka 
Ranghelova şi Ranghel Ranghelov sunt bulgari de origine roma. Ei sunt 
născuţi respectiv În 1995, 1978, 1955 şi 1954. 

Kuncio Anghelov (tatăl Aneliei) şi Kiril Petkov (fiul dnei Ranghelova şi 
al dlui Ranghelov, ambii în vârstă de 21 de ani, sunt incorporaţi pentru a 
satisface serviciul militar într-o divizie a armatei Însărcinată cu construirea 
de imobile de locuinţe şi cu alte proiecte civile. La începutul anului 1996, ei 
sunt arestaţi din cauză că au părăsit de mai multe ori unitatea fără 
autorizare. La 22 mai 1996, ei sunt condamnaţi respectiv la nouă luni şi la 
cinci luni de închisoare. Eifuseseră deja condamnaţi mai demult pentru furt . 
La 15 iulie 1996 ei evadează de pe un şantier pe care lucrau, pentru a se 
ascunde la bunica dlui Anghelov, la Lesura. Nici unul dintre ei nu este 
înarmat. La 19 iulie 1996, şeful unităţii de poliţie militară din Vratsa, 
colonelul D., trimite patru membri ai poliţiei militare, sub ordinele 
comandantului G. , să-i aresteze pe cei doi bărbaţi. Cel puţin doi dintre 
militari îl cunoşteau pe unul dintre cei doi bărba[i sau pe ambii. Colonelul 
D. le declară militarilor că, "În conformitate cu regulamentul ", trebuie să-şi 
ia cu ei pistoalele şi puştile automate şi să poarte veste anti-glonţ. Îi 
informează că dnii Anghelov şi Petkov sunt "delicvenţi activi" - expresie 
utilizată pentru a descrie persoanele care au jost deja condamnate sau cele 
bănuite de infracţiuni - care au evadat. Militarii primesc ordinul de a 
recurge la toate mijloacele necesare pentru a-i reţine pe cei în cauză. Când 
militarii ajung la domiciliul bunicii dlui Anghelov, cei doi bărbaţi Încearcă 
să fugă. După ce i-a avertizat că va deschide focul dacă nu se predau, 
comandantul G. trage asupra lor cu arma sa automată. Cei doi sunt 
transportaţi la spitalul din Vratsa unde, la sosire, se constată decesul lor. Un 
martor ocular afirmă că, din cauza prezenţei nepotului său - un băiat tânăr 
- În zona În care au loc tirurile, i-a cerut comandantului G. permisiunea de 
a se apropia, pentru a-l Îndepărta pe băiat de pericol. Comandantul G. a 
Îndreptat atunci arma asupra lui, declarând: "Ţigani blestemaţi!" 
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În aceiaşi zi este deschisă o anchetă penală cu privire la decese. 
Potrivit raportului de autopsie, cei doi bărbali au decedat ca urmare a 
rănilor provocate de gloanle care au fost trase cu o puşcă automată de la 
oarecare distanţă. DI Petkov a fost lovit În piept, iar dl Anghelov În spinare. 
Concluzia anchetei a fost că comandantul G. s-a conformat articolului 45 
din regulamentul poliţiei militare. EI a adresat mai multe somaţii celor doi 
bărbaţi şi a tras focuri În aer. El a tras asupra celor În cauză doar pentru că 
nu s-au predat şi că exista riscul ca ei să filgă şi a Încercat să evite să le 
prol'Oace răni mortale. Nici o altă persoană nu a fost rănită . Din aceste 
motive, autorităfile refuză să- i urmărească pe ofiţerii poliţiei militare. 
Petiţionarii au Înaintat zadarnic mai multe acţiuni În justiţie. 

2. - Ei sesizează Comisia la 15 mai 1998, invocândfaptul că uciderea 
apropiaţilor lor, care reprezintă o violare a articolului 2 din Convenţie, s-a 
petrecut din cauza lacunelor unei legislaţii şi a unei practici care autorizează 
folosireafOrţei letale fără o necesitate absolută. De altfel, ei se mai plâng că 
autorită(ile nu au efectuat o anchetă efectivă cu privire la decese, nesocotind 
articolele 2 şi J 3. În plus, ei afirmă că prejudecăţile şi atitudinile ostile faţă 
de persoanele de origine roll/a aujucat un rol decisiv În evenimentele care au 
condus la decese şi că nici o anchetă serioasă nu a fost efectuată. Ei invocă 
În legătură cu acestea articolul f 4 combinat cu articolul 2. 

3. - Printr-o hotărâre din 26 februarie 2004, o cameră (secţia 1) a 
ajuns la concluzia violării articolului 2 privind deschiderea focului şi lipsa 
unei anchete efective cu privire la decese, precum şi la concluzia violării 

articolului f 4 datorită lipsei unei anchete care să stabilească dacă filsese 
vorba de atitudini discriminatoare care jucaseră un rol În deschiderea 
focului, precum şi din cauza deces elor În sine, produse prin Împuşcare 
(unanimitate). La 2 f mai 2004, guvernul cere retrimiterea cauzei În fala 
Marii Camere. La 7 iulie 2004, colegiul acesteia consimte la retrimitere . 

• Hotărârea din 6 iulie 2005 (Marea Cameră) (CEDO 2005- VII) 

4. - Curtea arată, cu vie preocupare, că regulamentul privind recurgerea 
la arme de foc de către poliţia militară permitea folosirea forţei letale pentru 
arestarea unui membru al forţelor armate bănuit de un delict, chiar şi foarte 
minor. Acest regulament nu era publicat şi nu conţinea nici o garanţie clară 
urmărind să împiedice orice moarte provocată arbitrar. Potrivit Curţii, un 
asemenea cadru juridic este în mod fundamental insuficient şi mult sub nivelul 
de protecţie "prin lege" a dreptului la viaţă, cerut de Convenţie în societăţile 
democratice de azi din Europa. Prin unnare, Bulgaria nu şi - a îndeplinit în mod 
general obligaţiile care îi incumbă în baza articolului 2 al Convenţiei de a 
garanta dreptul la viaţă prin instaurarea unui cadru juridic şi administrativ 
adecvat cu privire la folosirea forţei şi a armelor de foc de către poliţia militară. 

în privinţa pregătirii şi controlului operaţiunii de arestare. Curtea estimează 
că autorităţile bulgare nu şi-au îndeplinit obligaţia de a reduce la minimum 
riscul pierderii de vieţi omeneşti, dat fiind că poliţiştii primiseră ordinul să 
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utilizeze toate mijloacele necesare pentru a-i aresta pe dnii Anghelov şi Petkov, 
cu toate că aceştia nu erau înarmaţi şi că nu reprezentau nici o ameninţare . Cu 
privire la acest punct, ea ţine să sublinieze din nou lipsa unui cadru reglementar 
şi juridic clar, ceea ce a permis să fie trimisă o echipă de militari puternic 
înarmaţi ca să-i aresteze pe cei doi bărbaţi , fără vreo discuţie prealabilă cu 
privire la ameninţarea pe care aceştia puteau să o reprezinte şi fără vreun 
avertisment cu privire la necesitatea de a reduce la minimum riscul pierderii de 
vieţi omeneşti. Pe scurt, modul în care operaţiunea a fost pregătită şi controlată 
trădează un dispreţ deplorabil pentru preeminenţa dreptului la viaţă. 

În ceea ce priveşte măsurile luate de militari , Curtea estimează că 
articolul 2 interz icea orice recurgere la o forţă potenţial letală, în pofida 
riscului de fugă a dlor Anghelov şi Petkov. În plus de acestea , conduita 
comandantului G. , care i-a ucis pe cei doi bărbaţi , cheamă la critici serioase, 
deoarece el a utilizat o forţă vădit excesivă: alte soluţii ar fi putut permite să 
se procedeze la arestarea celor doi. De altfel , comandantul a ales să 
folosească arma sa automată , cu toate că era înarmat şi cu un pistol. În fine , 
nici o explicaţie plauzibilă nu justifică faptul că dl Petkov a fost rănit în piept 
şi nu poate fi exclusă ipoteza că, în ultima clipă , acesta s-ar fi întors cu faţa 
pentru a se preda, dar că a fost totuşi vizat. 

A avut loc, deci, o violare a articolului 2 în ceea ce priveşte decesul 
domnilor Anghelov şi Petkov (unanimitate). 

5. - Potrivit Curţii , faptul că ancheta a stabilit legitimitatea recurgerii la 
forţă în circumstanţele s peţei confirmă defectele fundamentale ale 
regulamentului poliţiei militare şi lipsa lui de consideraţie pentru dreptul la 
viaţă. Circumstanţele materiale ale cauzei nu au fost supuse unui control 
riguros, prin faptul lipsei examinării anumitor puncte pertinente din dosar de 
către anchetatori. De altfel, nu au fost luate măsuri de instrucţie 
indispensabile şi evidente, iar anchetatorii nu au ţinut seama de fapte 
semnificative ; fără a solicita orice minimă explicaţie valabilă , ei s-au 
mulţumit să accepte declaraţiile comandantului G. pentru a încheia ancheta. 
Magistratul însărcinat cu instrucţia şi procurori i l-au pus deci chiar prin 
acestea pe comandantul G. Ia adăpost de urmări. O asemenea conduită a 
autorităţilor - care a fost deja constatată de Curte în cazuri anterioare 
îndreptate împotriva Bulgariei - este deosebit de îngrijorătoare , deoarece 
aruncă grave îndoieli asupra obiectivităţii şi imparţialităţii magistraţilor de 
instrucţie şi procurorilor implicaţi. Deoarece Bulgaria nu şi-a îndeplinit 
obligaţia de a desfăşura o anchetă efecti vă cu privire la decese, Curtea ajunge 
la concluzia violării articolului 2 (unanimitate). 

6. - Ea consideră că nu se pune nici o problemă distinctă din 
perspectiva articolului 13. 

7. - Din perspectiva articolului 14, era vorba mai întâi de a afla dacă 
uciderile fuseseră motivate de rasism. În această privinţă, Curtea reaminteşte 
că, pentru a aprecia elementele de probă, ea reţine criteriul probei "dincolo 
de orice dubiu rezonabil" şi că, în confonnitate cu jurisprudenţa sa constantă , 
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aceasta ar putea rezulta dintr-un mănunchi de indicii sau de prezumţii ne 
respinse, suficient de grave, precise şi concordante. 

Petiţionarii au prezentat câteva argumente tinzând să demonstreze, 
potrivit opiniei lor, că uciderile aveau la origine un mobil rasist, însă Curtea nu 
le-a considerat convingătoare. Ea relevă totuşi faptul că utilizarea armelor de 
foc în circumstanţele speţei nu era, din nenorocire, interzisă de regulamentul 
intern pertinent. Agenţii poliţiei militare îşi purtau armele automate "conform 
regulamentului" şi primiseră ordinul de a recurge la toate mijloacele necesare 
pentru a proceda la arestare. Nu se poate deci exclude faptul că conduita 
comandantului G. se explică prin stricta şi simpla respectare a regulamentului 
şi că militarul ar fi acţionat tot aşa cum a făcut-o în orice situaţie similară, 
oricare ar fi fost originea etnică a fugarilor. Dacă regulamentul pertinent era 
fundamental criticabil şi nu răspundea deloc exigenţelor Convenţiei în materie 
de protecţie a dreptului la viaţă, nimic nu indică că comandantul G. nu ar fi 
utilizat arma sa într-un cartier în care nu locuiesc romi. Curtea estimează că 
lipsa invocată a efectuării , de către autorităţi, a unei anchete efective asupra 
mobilului pretins rasist al omuciderilor nu trebuie să aducă sarcina probei să 
apese asupra statului pârât, în ceea ce priveşte violarea alegată a articolului 14 
combinat cu aspectul material al articolului 2. 

În speţă, ea nu consideră ca stabilit faptul că atitudinile rasiste ar fi avut 
un rol în decesul domnilor Anghelov şi Petkov. Ea conchide deci că nu a 
avut loc o violare a articolului 14 combinat cu articolul 2 sub aspectul său 
material ( unanimitate). 

8. - Curtea examinează apoi obligaţia de a desfăşura o anchetă cu 
privire la ipoteza unui mobil rasist. Anchetatorii dispuneau de declaraţia unui 
vecin, potrivit căreia, la puţin timp după focurile de armă, comandantul G. a 
îndreptat arma spre el şi i-a strigat : "Ţigani blestemaţi !" . Această declaraţie , 
privită în lumina numeroaselor rapoarte publicate, referitoare la prejudecăţile 
şi atitudinile ostile al căror obiect sunt romii în Bulgaria, cerea o verificare. 
Potrivit Curţii, orice element indicând că reprezentanţii legii au proferat 
injurii rasiste în cadrul unei operaţiuni care implica recurgerea la forţă 
împotriva unei persoane dintr-o minoritate etnică sau alta capătă o importanţă 
deosebită când este vorba să se determine dacă ne aflăm sau nu în prezenţa 
unor acte de violenţă ilegale inspirate de ură. Când astfel de elemente apar în 
cursul unei anchete, ele trebuie verificate şi - dacă sunt confirmate - se 
procedează la o examinare aprofundată a ansamblului faptelor, spre a pune în 
lumină un eventual mobil rasist. În plus, faptul că comandantul G. utilizase o 
forţă vădit excesivă împotriva a doi bărbaţi neînarmaţi şi care nu erau violenţi 
necesita de asemenea investigaţii aprofundate. 

În aceste circumstanţe, magistratul de instrucţie şi procurorii care au 
intervenit în cauză dispuneau de suficiente informaţii plauzibile pentru a-i 
atenţiona cu privire la necesitatea de a proceda la o primă verificare şi , potrivit 
rezultatelor, de a cerceta dacă evenimentele care se soldaseră cu decesul celor 
doi bărbaţi aveau sau nu o conotaţie rasistă . Or, ei nu au întreprins nimic 
pentru a verifica declaraţia vecinului , nici antecedentele comandantului G, nici 
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motivele pentru care considerase necesar să recurgă la o astfel de forţă. În plus, 
ei n-au ţinut seama de elemente pertinente şi au pronunţat închiderea anchetei, 
punându-l astfel pe comandantul G. la adăpost de unnări. Autorităţile nu şi-au 
îndeplinit, deci , obligaţia de a lua toate măsurile posibile pentru a cerceta dacă 
în evenimentele cauzei a existat sau nu un comportament discriminatoriu . 
Rezultă din cele de mai sus că a avut loc o violare a articolului 14 combinat cu 
articolul 2 sub aspectul său procedural (unanimitate). 

9. - În aplicarea articolului 41 , Curtea le alocă pentru prejudiciu 
material şi moral 25.000 EUR împreună Aneliei Naciova şi Aksiniei 
Hristo va, precum ş i 22 .000 EUR împreună Todorkăi Ranghe lova şi lui 
Ranghel Ranghelov (unanimitate). Ea le mai acordă în plus petiţionarilor în 
ansamblul lor 11 .000 EUR pentru cheltuieli de judecată (unanimitate). 
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3. Reprimarea revoltelor 

~o CAZUL GULE<; contra TURCIEI - Decesul unui licean în cursul 
unei manifestaţii neautorizate 

1. - Dt. Hiiseyin Giilef;. resorlisant turc, s-a năsut În 1954. La 4 martie 
1991 are loc la ldil o manifestaţie care Îi opune pe participanţi forţelor de 
ordine. Două persoane, dintre care jiul petiţionarului - Ahmed, În vârstă de 
15 ani şi elev la liceul din ldil - sunt ucise, iar alte 12 persoane sunt rănite. 

La 5 aprilie 199/, petiţionarul depune o plângere la procurorul Republicii 
din ldi! împotriva lui X şi a comandantului forţelor de ordine. El afirmă că fiul 
său a fost ucis de către forţele de ordine, care au tras asupra manifestanţilor 
pentru a-i Împrăştia . Constatând că plângerea este Îndreptată Împotriva 
comandantului forţelor de ordine, parchetul se declară incompetent la data de 
19 aprilie 1991, deferind cazul consiliului administrativ al departamentului 
Şirnak, În conformitate cu legea care reglementează urmărirea judiciară a 
funcţionarilor. La 18 octombrie 199/, consiliul administrativ emite o ordonanţă 
de încetare a urmăririi, pe motivul că moartea victimei a survenit În cursul unei 
Înfruntări Între manifestanţi şi forţele de ordine şi că este imposibil să fie 
identificaţi vinovaţii. Ordonanţa nu îi este adusă la cunoştinţă petiţionarului. 

Sesizat din oficiu, Consiliul de Stat confirmă Încetarea urmăririi la 
13 noiembrie 1991, precizând că este imposibil să fie Întreprinsă o urmărire 
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judiciară Împotriva unor funcţionari, dacă identitatea celor vinovaţi şi 
statutul lor de funcţionari nu se pot stabili. 

La 20 ianuarie 1993, petiţionarul se interesează la autorităţi despre 
soarta petiţiei sale din 5 aprilie 1991. Printr-o scrisoare din 3 martie 1993, 
prefectura din Şirnak îi comunică o copie a ordonanţei de încetare a 
urmăririi şi a hotărârii Consiliului de Stat. 

2. - În petiţia sa din /6 martie 1993, adresată Comisiei, dl. Giiler; arată 
că moartea fiului său a fost provocată de gloanţele trase de forţele de ordine 
în cursul unei manifestaţii şi denunţă imposibilitatea de a supune o plângere 
jurisdicţiilor penale; el invocă articolul 2 al Convenţiei1 

• Hotărârea din 27 iulie 1998 (cameră) (Culegere 1998 - IV) 

3. - Guvernul formula o excepţie de neepuizare a căilor de recurs 
interne, pe motiv că petiţionarul nu ar fi solicitat plata unor despăgubiri în 
faţa tribunalului administrativ competent. 

Excepţia fiind ridicată pentru prima dată în faţa Curţii , aceasta o 
respinge pe motiv de prescriere (unanimitate). 

4. - Cu privire la fond şi mai înainte de toate, Curtea examinează 
decesul fiului petiţionarului . Potrivit jurisprudenţei constante a Curţii , 

stabilirea şi verificarea faptelor revin în primul rând Comisiei . În speţă, 
dosarul cauzei nu a arătat nici un element de natură a repune în discuţie 
stabilirea faptelor care figurau în raportul acesteia. Manifestaţia în cauză a 
fost departe de a fi paşnică : pagubele produse unor bunuri mobile şi imobile 
ale oraşului , precum şi rănile de care au suferit unii jandarmi constituie 
dovezi în acest sens. Faţă de nişte acte de violenţă, în mod cert grave, forţele 
de ordine, prezente la faţa locului în număr insuficient, au făcut apel la 
întăriri , iar cel puţin două vehicule blindate au fost utilizate . Pe când 
conducătorul Condorului, subofiţerul Nazim Ayhan, afirmă că ar fi deschis 
focul trăgând în aer, mai mulţi martori, printre care unele notabilităţi locale, 
au menţionat tiruri îndreptate împotriva mulţimii. Cu toate că a fost categoric 
negată de guvern, această alegaţie are o bază solidă în faptul că aproape toţi 
manifestanţii răniţi au fost atinşi la membrele inferioare, ceea ce este în 
concordanţă perfectă cu ricoşările unor gloanţe având o traiectorie 
descendentă, ce puteau fi trase din turela unui vehicul blindat. 

Curtea admite că utilizarea forţei se poate jusitifica în spiritul 
paragrafului c) al articolului 2, însă este de la sine înţeles că trebuie să existe 
un echilibru între scop şi mijloace. Jandarmii au utilizat o armă de mare 
putere deoarece se părea că nu dispuneau nici de bastoane, nici de scuturi, nici 
de tunuri cu apă, gloanţe de cauciuc sau gaze lacrimogene. Această lipsă este 
cu atât mai puţin de înţeles şi de acceptat, cu cât departamentul Şirnak se află, 
după cum subliniază guvernul, într-o regiune supusă stării de urgenţă unde, în 
perioada faptelor respective, producerea unor tulburări era de aşteptat. 

I În raportul său din 17 aprilie 1997, Comisia formulează un aviz potrivit căruia a avut loc 
o violare a articolului 2 (treizeci de voturi contra 1). 
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În ceea ce priveşte eventuala prezenţă a unor terorişti Înarmaţi În 
rândurile manifestanţilor, Curtea notează că guvernul nu a sprijinit de loc 
această afirmaţie. În primul rând, nici un jandarm nu a fost rănit de o armă de 
foc, nici În locul unde a fost ucis fiul petiţionarului , nici în altă parte pe locul 
unde a avut loc manifestaţia . Apoi, nici o armă sau vreun cartuş golit, 
presupuse a aparţine unor membri a PKK, nu au fost găsite la faţa locului . De 
altfe l, urmăriri le intentate în faţa Curţii Siguranţei Statului din Diyarbakir 
Împotriva proprietarilor a treisprezece puşti confiscate după incidente şi ale 
căror cartuşe trase fuseseră adunate de forţele de ordine s-au finalizat prin 
eliberarea inculpaţilor, deoarece ei nu participaseră la evenimentele litigioase. 

În concluzie, Curtea consideră că forţa utilizată pentru a-i dispersa pe 
manifestanţi şi care a provocat moartea lui Ahmet Giile<; nu era absolut 
necesară, în înţelesul articolului 2. 

5. - În al doilea rând, Curtea studiază ancheta Întreprinsă de autorităţi . 
Ea reaminteşte că articolul 2 al Convenţiei implică şi cere explicit efectuarea 
unei forme de anchetă oficială eficace, atunci când recurgerea la forţă a 
agenţilor statului a adus după sine moartea unei persoane. Interdicţia legală, 

de natură generală, pe care acest articol o face agenţilor statului de a proceda 
la omucideri arbitrare ar fi , în practică , ineficace, dacă nu ar exista o 
procedură care să permită controlul legalităţii recurgerii la forţa cu putere 
ucigătoare de către autorităţi , obligându-le să dea socoteală de acţiunilor lor. 

Curtea respinge teza guvernului potrivit căreia responsabilitatea 
decesului lui Ahmet Giile<; Îi este imputabilă organizaţiei PKK. Ofiţerii 
instructori Însărcinaţi cu ancheta nu par să se fi Îndoit de versiunea 
evenimentelor furnizată de jandarmerie; ei nu s-au preocupat de interogarea 
a doi martori-cheie, subofiţeru l Ayhan, conducătorul Condorului şi dra Ciida 
Demir, care se afla lângă fiul periţionarului În momentul În care acesta a fost 
lovit de glonţul ucigaş. 

Incidentele mortale sunt, din nenorocire, un lucru tragic şi curent În 
Sud-Estul Turciei , din cauza lipsei de siguranţă care domneşte acolo. Cu 
toate acestea, nici frecvenţa unor conflicte armate violente, nici numărul 
mare de victime nu au incidenţă asupra obligaţiei ce decurge din articolul 2, 
de a efectua o anchetă eficace şi independentă asupra decese lor survenite cu 
ocazia unor înfruntări cu forţele de ordine sau, ca În cazul În speţă, în cursul 
unei manifestaţii , oricât de ilegală ar fi aceasta. 

În aceste condiţii , Curtea a ajuns la concluzia că ancheta nu s-a 
desfăşurat nici În mod aprofundat, nici de către nişte organe independente şi , 

În plus, fără participarea autorului plângerii, care nu a primit notificarea 
ordonanţei din 18 octombrie 1991 şi a deciziei din 13 noiembrie 1991. 

6. - În consecinţă, a avut loc o violare a articolului 2, din cauza folosirii 
disproporţionate a forţei , precum şi din lipsa unei anchete aprofundate cu 
privire la circumstanţele decesului fiului petiţionarului (unanimitate). 
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7. - În baza articolului 50, Curtea decide să-i fie alocată petiţionarului 
sum a de 50.000 FF ca daune morale (unanimitate) , precum şi suma de 
10.000 FF pentru cheltuieli de judecată (unanimitate) . 
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Capitolul 2 

INTERDICŢIA TORTURII 
(articolul 3 al Convenţiei) 

Secţiunea 1 
TRATAMENTUL PERSOANELOR ARESTATE 
SAU DEŢINUTE 

A. În arest preventiv 

n®, CAZUL TOMASI contra FRANŢEI - Tratament suferit În timpul 
unei reţineri, durata procedurii angajate pentru un asemenea tratament 
şi durata unei detenţii provizorii 

1. - Cetăţean ji-ancez, dl Felix Tomasi este reţinut de către poliţie la data de 
23 martie 1983 la Bastia (Departamentul Haute-Corse). Este bănuit de a fi 
implicat Într-un asasinat şi o tentativă de asasinat săvârşite la 11 februarie 1982 
de către fostul FLNC (Frontul de Eliberare Naţională a Corsicii). EI este reţinut 
până la 25 martie 1983, dată la care este inculpat şi plasat În detenţie provizon:e. 
În cele din wmă Felix Tomasi este achitat la 22 octombrie 1988 de către Curtea 
cu juri din Gironde, special compusă pentru acest gen de cauze. Ca um1Gre a 
achitării inculpatului, Comisia de indemnizare de pe lângă Curtea de casaţie îi 
atribuie 300.000 FF la data de 8 noiembrie 1991. În timpul detenţiei provizorii, el 
a formulat douăzeci şi trei de cereri de punere În libertate care au fost toate 
respinse. 

De asemenea, petiţionarul se plânge vehement În faţa judecătorului de 
instrucţie, care l-a audiat la sfârşitul perioadei de reţinere, că a fost maltratat 
şi introduce o plângere Împotriva lui X la 29 martie 1983, revendicând daune 
interese. Este examinat de mai mulţi medici care constată diverse lezhll1i 
corporale. Ulterior el este audiat de către judecătorul de instrucţie la 24 iunie 
şi la 1 iulie 1983. La 20 martie 1985, Curtea de casaţie anulează toate actele 
anterioare de instrucţie pe motiv că au fost realizate de către un judecător 
incompetent; ea desemnează un judecător de instrucţie din Bordeaux, care 
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pronunţă la 23 iunie 1987 o ordonanfă de neîncepere a urmăririi penale. În 
apelul lui F. Tomasi, Cam era de acuzare a Curţii de Apel din Bordeaux 
prescrie, pe 3 noiembrie 1987, un supliment de informaţie judiciară, Însă 
confirmă, În cele din urmă, neÎnceperea urmăririi penale, la 12 iulie 1988. 
Curtea de casaţie respinge recursul petiţionarului la 6 f ebruarie 1989. 

2. - În cererea sa din 10 martie 1987 adresată Comisiei, dl Tomasi 
invocă art. 3, 6 § 1 şi ar!. 5 § 3 din Convenţie: el pretinde că În timpul reţinerii 
ar fi suferit tratamente inumane ş i degradante; de asemenea, el denunţă 
durata procedurii pe care a declanşat-o În legătură cu aceste tratamente şi, În 
sfârşit, afirmă că detenţia sa provizorie a depăşit un " termen rezonabil "1 

• Hotărârea din 27 august 1992 (Cameră) (seria A nr. 241-A) 

3. - Curtea apreciază că are competenţa să examineze cele două excepţii 
preliminare ale guvernului , deşi Comisia susţine contrariul pentru prima 
dintre ele. 

Guvernul reproşa petiţionarului că a sesizat Comisia Europeană înainte 
chiar de a fi prezentat o cerere la Comisia de indemnizare. Curtea respinge 
excepţia (unanimitate): mai întâi , dreptul de a obţine încetarea unei privări de 
libertate se deosebeşte de acela de a primi o despăgubire pentru o asemenea 
lipsire de libertate ; apoi, art . 149 din Codul de procedură penală 
subordonează acordarea unei indemnizaţii îndeplinirii condiţiilor precise 
nereclamate de art. 5 § 3 din Convenţie ; în sfârşit , dl Tomasi a introdus 
plângerea sa la Strasbourg după patru ani de detenţie. 

Potrivit guvernului, petiţionarul pierduse calitatea de victimă, în sensul 
art. 25 § 1 din Convenţie , deoarece Comisia de indemnizare ar fi recunoscut 
şi reparat o depăşire a "termenului rezonabil". Curtea consideră că mijlocul 
utilizat nu poate trece drept ta rdiv , dar că el se arată neîntemeiat 
(unanimitate), căci se loveşte de aceleaşi obiecţii ca şi excepţia de neepuizare 
(a căilor de atac din dreptul intern, n.f.). 

4. - Revendicarea bazată pe art. 5 § 3 privea durata detenţiei provizorii. 
Perioada de luat în considerare se întinde pe cinci ani şi şapte luni . Pentru a 
respinge cererile de punere în libertate ale dlui Tomasi , jurisdicţiile de 
instrucţie2 au avansat - separat sau simultan - patru motive principale. 

Mai întâi, gravitatea faptelor. Existenţa şi persistenţa de indicii grave de 
vinovăţie constituie fără nici o îndoială factori pertinenţi, dar Curtea consideră 
că acestea nu legitimează prin ele însele o detenţie provizorie atât de lungă. 

Apoi , apărarea ordinii publice. Judecătorii de instrucţie şi camerele de 
acuzare au examinat într-o manieră pur abstractă necesitatea prelungirii lipsirii 
de libertate, limitându-se să insiste asupra gravităţii infracţiunilor sau să arate 
efectele acestora din urmă. Totuşi, atentatul în cauză constituia un act premeditat 

1 În raportul său din I I decembrie 1990 Comisia a conc1uzionat că s-a încălcat an. 3 (12 
voturi pentru, 2 împotrivă) , an. 6 § 1 ( 13 voturi pentru, 1 împotrivă) ş i an . 5 § 3 (unanimitate) . 

, Organele de urmăire penal ă (n.t.) 
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de terorism. Se poate deci considera în mod rezonabil că o tulburare a ordinii 
publice exista la început, dar trebuia să se fi risipit după un anumit timp. 

În al treilea rând, riscul de presiune asupra martorilor şi de înţelegere între 
coacuzaţi. Un risc real de presiune asupra martorilor a existat de la început. EI 
s-a atenuat puţin câte puţin , fără ca aceasta să însemne dispariţia lui completă. 

În sfârşit, pericolul fugii inculpatului. Deciziile jurisdicţiilor de 
instrucţie nu cuprind deloc motive care să poată explica pentru ce acestea au 
considerat riscul de fugă ca determinant şi nu au căutat să-I înlăture , de 
exemplu, prin depunerea unei cauţi uni şi a unei puneri sub control judiciar. 

În ansamblu , a concluzionat Curtea, unele motive de respingere a 
cererilor dlui Tomasi erau în acelaşi timp pertinente şi suficiente, dar ele au 
pierdut în mare parte aceste caracteristici de-a lungul timpului , astfel încât nu 
mai examinează modul cum a fost condusă procedura. 

Din dosar rezultă că jurisdicţiile competente nu au acţionat în speţă cu 
promptitudinea necesară; procurorul general de pe lângă Curtea de casaţie a 
recunoscut-o, de altfel, în concluziile sale în faţa Comisiei de indemnizare. 
În consecinţă , lungimea detenţiei incriminate nu a apărut ca imputabilă , în 
esenţă , nici complexităţii cauzei , nici comportamentului petiţionarului. Deci , 
a existat încălcarea art. 5 § 3 (unanimitate). 

5. - Invocând art. 3, dl Tomasi pretindea că a fost mal tratat în timpul 
reţinerii sale. 

Potrivit guvernului, dl Tomasi ar fi putut obţine reparaţie în faţa 
jurisdicţiilor civile în numele responsabilităţii statului pentru greşelile 
comise de agenţii săi în timpul exercitării funcţiilor. Acest mijloc de 
neepuizare a căilor de recurs intern nefiind prezentat în faţa Comisiei, Curtea 
apreciază , relativ la acest aspect, că este incidentă decăderea din drept ca 
urmare a pierderii termenului (unanimitate). 

Ea examinează deci temeinicia cererii, cercetând mai întâi dacă există o 
legătură de cauzalitate între tratamentele denunţate şi leziunile constatate. 
Guvernul recunoaşte a că nu poate da nici o explicaţie asupra cauzelor 
leziunilor, însă afirma că acestea nu ar rezulta din tratamentele denunţate 
de dl Tomasi. Nu aceasta este şi opinia Curţii, care se bazează pe mai multe 
elemente. Mai întâi, nimeni nu pretinde că urmele de Iezi uni observate pe 
corpul petiţionarului pot proveni dintr-o perioadă anterioară arestării sau 
dintr-o acţiune a petiţionarului contra lui însuşi ori dintr-o tentativă de 
evadare a acestuia. În plus, chiar de la prima sa apariţie în faţa judecătorului 
de instrucţie , petiţionarul a semnalat urmele de leziuni pe care le prezenta. În 
afară de aceasta, patru medici diferiţi l-au examinat pe acuzat în zilele care 
au urmat încetării reţinerii ; certificatele eliberate de aceştia conţin observaţii 
medicale precise şi concordante şi indică datele când au survenit rănile, care 
corespund cu acelea când petiţionarul a fost reţinut în arestul poliţiei. 



38 JURlSPRUDENŢ A CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

Rămânea întrebarea asupra gravităţii tratamentelor denunţate. Curtea 
apreciază că nu trebuie să examineze sistemul şi modalităţile de reţinere în 
Franţa, nici durata şi frecvenţa interogatoriilor petiţionarului în cazul de faţă. 
Curţii i-a fost suficient să noteze că certificatele şi rapoartele medicale , 
stabilite în deplină independenţă de către practicieni , atestă intensitatea şi 
multitudinea loviturilor aplicate lui F. Tomasi ; în cauză există elemente 
suficient de serioase pentru a-i atribui acestui tratament un caracter inuman şi 
degradant. Necesităţile anchetei şi dificultăţile incontestabile ale luptei 
împotriva criminalităţii , îndeosebi în materie de terorism, nu vor putea 
conduce la limitarea protecţiei datorate integrităţii fizice a persoanei . În 
cauză a existat, deci , violarea art. 3 (unanimitate). 

6. - În temeiul art. 6 § 1, dl Tomasi denunţa durata examinării plângerii 
sale împotriva lui X, cu constituire ca parte civilă, pentru relele tratamente pe 
care le-a suferit. 

Guvernul susţinea că petiţionarul nu epuizase căile de recurs intern, prin 
neintroducerea unei acţiuni reparatorii împotriva statului, în virtutea 
art. 781-1 din Codul de organizare judiciară. Potrivit Curţii , este vorba de un 
motiv de tardivitate (unanimitate) deoarece acest aspect a fost prezentat 
pentru prima dată la audierea în faţa sa. 

7. - Referitor la fundamentarea cererii , guvernul susţinea că informaţia 
judiciară deschisă în legătură cu constituirea petiţionarului ca parte civilă ar 
fi privit existenţa unei infracţiuni şi nu a unui drept. Curtea nu poate subscrie 
la această teză. Dreptul la indemnizare revendicat de dl Tomasi depindea de 
condamnarea autorilor maltratărilor incriminate. Acest drept avea un caracter 
civil în pofida competenţei jurisdicţiei penale. Deci , art. 6 § I este aplicabil. 

A fost el respectat? Perioada de luat în considerare este cuprinsă între 
depunerea plângerii şi până la pronunţarea hotărârii Curţii de casaţie; ea se 
întinde pe o durată mai mare de cinci ani şi zece luni. Din lectura deciziilor 
pronunţate rezultă că dosarul în cauză nu prezenta nici o complexitate 
deosebită. În afară de aceasta, dl Tomasi nu a contribuit deloc la întârzierea 
rezolvării procedurii atacând ordonanţa de neîncepere a urmăririi penale în 
faţa camerei de acuzare din Bordeaux. Responsabilitatea tergiversări lor 
observate apasă, în esenţă, asupra autorităţilor judiciare, îndeosebi asupra 
procurorului Republicii din Bastia şi a judecătorului de instrucţie din 
Bordeaux . În consecinţă , au fost încălcate prevederile art. 6 § I 
(unanimitate ). 

8. - În temeiul art. 50, petiţionarul a revendicat 2.600.000 FF cu titlu de 
daune . Curtea constată că petiţionarul a suferit un prejudiciu moral şi 

material indiscutabil. Luând în considerare diversele elemente pertinente, 
printre care decizia Comisiei de indemnizare, Curtea atribuie petiţionarului 
700.000 FF (unanimitate). 
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OI Tomasi reclamă, de asemenea, 513.700 FF cu titlu de cheltuieli de 
judecată la care a fost expus în faţa jurisdicţiilor franceze şi apoi a organelor 
Convenţiei. Statuând în echitate, Curtea i-a acordat petiţionarului 300.000 FF 
( unanimitate). 1 
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11JL CAZUL AKSOY contra TURCIEI - Tratamentul suferit În timpul 
unui arest preventiv şi durata acestuia 

1. - Faptele cauzei sunt contestate de către părţi. Nu se pretează, totuşi, 
la controversă faptul că, Dt. Zeki Aksoy, metalurg turc, născut În 1963 şi care 
trăieşte la Mardin , a fost arestat preventiv la sediul securităţii din Kiziltepe 
(sud-estul Turciei), către sfârşitul lui noiembrie 1992. El era bănuit a fi 
membru activ al PKK (Partidul muncitorilor din Kurdistan). EI este deţinut 
14 zile. Conform petiţionarului, poliţia l-a făcut să îndure, printre altele, o 
formă de tortură cunoscută sub numele de "spânzurarea palestiniană ": a fost 
dezbrăcat complet, i-au fost legate mâinile la spate şi a fost suspendat de 
braţe. l-au fost aplicate, de asemenea, şocuri electrice În zonele genitale, 

I Legile din 4 ianuarie şi 24 august 1993 au suprimat privilegiul de jurisdicţie care a 
provocat unele Întârzieri ş i au ameliorat protecţia persoanelor retinute la poliţie . 
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a fost lovit cu piciorul, cu palma şi a fost insultat în timp ce se găsea în 
această poziţie. Conform propriilor declaraţii, în urma tratamentului suferit, 
nu îşi mai poate folosi mâinile şi braţele. În schimb, guvernul afirmă că 
plângerile reclamantului sunt lipsite de oricefundament. 

La 8 decembrie 1992, cel în cauză a fost adus În faţa procurorului din 
Mardin , care, după ce l-a interogat, a ordonat eliberarea sa. Există o 
neclaritate În legătură cu informarea parţială a procurorului asupra 
condiţiei fizice a reclamantului, În acel moment, precum ş i cu eventuala 
plângere a dlui Aksoy privind tratamentul aplicat În timpul detenţiei. 
Eliberat la 10 decembrie, petiţionarul este spitalizat şi, la 15 decembrie, i 
se pune diagnosticul de paralizie bilaterală a braţelor, care necesită atele. 
El rămâne În spital până la 31 decembrie, dată la care Îl părăseşte pe 
propria-i răspundere. La 21 decembrie 1992, procurorul a pronunţat 
neÎnceperea urmăririi penale. 

2. - În reclamaţia sa din 20 mai 1993 către Comisie, dl Aksoy invocă 
violarea art. 3, art. 5, paragraful 3, art. 6, paragraful 1 şi art. 13 ale 
Convenţiei. La 20 aprilie 1994, reprezentanţii săi informează Comisia că 
acesta a fost ucis de gloanţe, la 16 aprilie. Ei spun că, la 14 aprilie, 
reclamantul a primit, prin telefon , ameninţări cu moartea , În cazul 
neretragerii plângerii adresată Comisiei, În pofida art. 25. Guvernul 
dezminte orice participare În acest sens şi informează Comisia că un 
membru al PKK afos! arestat şi inculpat pentru omorI . 

• Hotărârea din 18 decembrie 1996 (Cameră) (Culegerea/1996- VI) 

3. - Curtea aminteşte juri sprudenţa sa constantă conform căreia sistemul 
Convenţiei dă , în primul rând, Comisiei , dreptul de a stabili şi a verifica 
faptele. În plus, în speţă, o delegaţie a Comisiei s-a deplasat în Turcia pentru 
a înregistra depoziţii . De aceea, Curtea a decis să accepte faptele stabilite de 
Comisie. 

4. - Guvernul ridica o excepţie preliminară privind neepuizarea căilor 
interne de recurs. 

Curtea consideră că , admiţând chiar că dl Aksoy nu s-ar fi plâns, 
explicit, procurorului de tratamente le rele suferite, rănile pe care acestea i 
le-au provocat ar fi trebuit să fie vizibile. Or, procurorul preferă să nu 
efectueze o anchetă, în timp ce, conform dreptului turc, era obligat să o facă. 
Se înţelege că reclamantul a crezut că nu poate spera să suscite interes şi să 
obţină satisfacţie pe căile interne de drept. Existau deci circumstanţe speciale 
care îl eliberau de obligaţia de a epuiza căile interne (opt voturi pentru, unul 
împotrivă) . Respingând astfel excepţia , Curtea subliniază că această 

I În raportul său din 23 octombrie 1995, Comisia formulează avizul existenţei unei violări 
a art. 3 (15 voturi pentru, 1 vot Împotrivă), a art. 5, paragraful 3 (15 voturi pentru, 1 Împotrivă) , 

a nici unei probleme distincte izvorâtă În temeiul art. 13 (13 voturi pentru, 3 Împotrivă) ş i al 
neimpunerii nici unei alte măsuri privind ingerinţa invocată În exercitarea efectivă a dreptului de 
recurs individual garantat prin art. 25 (unanimitate). 
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constatare nu trebuie considerată semnificativă, Întrucât recursurile, În 
general, sunt ineficiente În sud-estul Turciei. 

5. - Comisia a constatat , printre altele, că dl Aksoy fusese supus 
"spânzurării palestiniene", ceea ce Înseamnă că Îi fuseseră scoase toate 
hainele şi legate mâinile la spate, apoi fusese suspendat de braţe. 

Conform Curţii , acest tratament nu i s-a putut aplica d-Iui Aksoy decât 
deliberat ; de fapt , realizarea sa necesita o doză de pregătire şi de 
antrenament. Se pare că i-a fost administrat cu scopul de a obţine de la 
reclamant informaţii sau mărturisiri. Exceptând gravele suferinţe pe care 
tratamentul i le-a produs celui În cauză, la momentul respectiv, dovezile 
medicale arată că acesta a condus la o paralizie a ambelor braţe, paralizie 
care a necesitat timp pentru a dispărea. Acest tratament era de o natură atât 
de gravă şi de crudă Încât nu poate fi calificat decât drept "tortură". Deci, a 
avut loc o violare a art. 3 (opt voturi pentru, unul Împotrivă). 

6. - În conformitate cu art. 5, paragraful 3, Curtea consideră că 
amploarea şi efectele particulare ale activităţii teroriste a PKK În sud-estul 
Turciei au creat, indubitabil , În regiunea În cauză , un "pericol public ce 
ameninţa viaţa naţiunii", în sensul art. 15. Ea ţine cont de problema, cu 
siguranţă gravă, pe care o ridică terorismul în sud-estul Turciei şi de 
dificultăţile cu care se confruntă statul în luarea măsurilor eficiente în 
direcţia combaterii acestuia. Curtea apreciază, totuşi , că detenţia d-Iui Aksoy, 
timp de cel puţin 14 zile, fără control judiciar, nu corespunde "măsurii stricte 
impuse de situaţie" . Perioada în cauză era extraordinar de lungă şi 
reci amantul nu s-a bucurat de garanţii suficiente. În particular, privarea de 
acces la serviciile unui avocat, ale unui medic, ale unei rude sau ale unui 
prieten şi absenţa oricărei posibilităţi realiste de a fi adus în faţa unui tribunal 
însemnau că dl Aksoy se afla în totalitate la dispoziţia gardienilor săi . Deci, a 
avut loc o violare a art. 5, paragraful 3 (opt voturi pentru, unul împotrivă) . 

7. - Conform reclamantului , decizia procurorului de a nu începe ancheta 
l-a privat de posibilitatea de a dovedi faptele necesare succesului unei acţiuni 
civile în faţa tribunalelor turce, şi, în consecinţă , de dreptul de acces la un 
tribunal, în pofida art. 6, paragraful 1. 

Curtea aminteşte că , datorită circumstanţelor speciale ale cazului, dl 
Aksoy nu a căutat nici măcar să facă o cerere către jurisdicţiile civile. În 
aceste condiţii, ea nu este în măsură să determine dacă acestea ar fi putut 
cunoaşte cererea celui În cauză, cu condiţia ca el să le fi sesizat. 

Ea consideră inutil să examineze plângerea din punctul de vedere al art. 
6, paragraful 1 (opt voturi pentru, unul împotrivă) şi decide să-I studieze din 
unghiul art. 13. 

8. - Când un individ afirmă că a îndurat torturi de la agenţii statului , 
noţiunea de "recurs efectiv" implică, pe lângă o despăgubire , acolo unde este 
cazul, investigaţii aprofundate şi efective care să conducă la identificarea şi 
pedepsirea celor responsabili . 
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De fapt, În dreptul turc , procurorul avea obligaţia de a desfăşura o 
anchetă. Totuşi , În ciuda semnelor vizibile că dl Aksoy fusese torturat, nici o 
investigaţie nu a avut loc. În plus, o astfel de atitudine a unui agent al statului, 
care avea obligaţia de a ancheta infracţiuni penale , a redus complet 
efectivitatea oricărui alt recurs care ar fi putut exista. Prin urmare, a avut loc o 
violare a art. 13 (opt voturi pentru , unul Împotrivă). 

9. - Reprezentanţii dlui Aksoy susţineau că decesul acestuia constituia 
consecinţa directă a reclamaţiei sale, adresată Comisiei. Totuşi , aceasta din 
urmă, nefiind În măsură să găsească nici cea mai mică dovadă În sprijinul 
respectivei afirmaţii, Curtea s-a pronunţat că nu a fost stabilită nici o violare 
a art. 25, paragraful l (unanimitate). 

10. - Cu privire la gravitatea extremă a violărilor Convenţiei cărora le-a 
fost victimă dl Aksoy, precum şi la anxietatea şi suferinţa cauzate, fără 
Îndoială, tatălui său , care a reluat procesul după decesul părţii interesate , 
Curtea acordă în întregime reparaţi a cerută, respectiv 4 283 450 000 lire 
turceşti , plus rambursarea cheltuielilor de judecată şi a taxelor, adică 
20 710 lire (opt voturi pentru, unul împotrivă). 
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lliL CAZUL SELMOUNI contra FRANŢEI - tratament suferit în timpul 
unui arest preventiv şi durata procedurii întreprinse cu privire la acesta. 

1. - DI Ahmed Selmouni, resortisant olandez şi marocan, s-a născut în 
1942 şi se află în prezent deţinut la MontmMy (Franţa) . 

Între 25 şi 29 noiembrie 1991, petiţionarul este ţinut în arest preventiv şi 
interogat de către funcţionari ai poliţiei din serviciul departamental al poliţiei 
judiciare din Seine-Saint-Denis, cu sediul în Bobigny , În cadrul unei 
proceduri referitoare la un trafic de stupefiante. În cursul acestui arest 
preventiv, el este examinat în şase rânduri de nişte medici, ceea ce se traduce 
în redactarea a şase certificate medicale. Cu ocazia prezentării sale în faţa 
judecătorului de instrucţie (În cadrul procedurii În urma căreia petiţionarul 
va fi , În final , condamnat la 15 ani de Închisoare de către Tribunalul 
corecţional din Bobigny, la 7 decembrie 1992), acesta din urmă are iniţiativa 
de a ordona o expertiză medicală. Plasat În detenţie, petiţionarul este din nou 
examinat de către medicul serviciului medical al penitenciarului din Fleury
Merogis. La 7 decembrie 1991, expertul desemnat de judecătorul de 
instrucţie îl examinează şi întocmeşte lista leziuni/or aparente de pe corp, 
estimându-Ie compatibile cu perioada de arest prevenitv. La 1 decembrie 
1992, petiţionarul este pentru prima oară interogat cu privire la aceste fapte 
de către un fimcţionar al inspecţiei generale a poliţiei naţionale. Procesul 
verbal de audiere este transmis procurorului Republicii din Bobigny la 2 
decembrie 1992. 

Petiţionarul depune o plângere cu constituire de parte civilă la 
1 f ebruarie 1993 pentru " lovituri şi răniri volunare care au adus după sine o 
incapacitate totală de muncă cu o durată de peste opt zile, lovituri şi răniri cu 
armă, în speţă cu o bâtă de base-ball, atentat la pudoare, lovituri şi răniri 
voluntare care au provocat o infirmitate permanentă, în speţă pierderea unui 
ochi, viol comis de doi sau mai mulţi complici, toate acestea comise în 
perioada 25- 29 noiembrie 1991 şi de către funcţionari ai poliţiei aflaţi în 
exerciţiul funcţiunii ". O informare judiciară este deschisă pe lângă tribunalul 
de mare instanţă din Bobigny la 22 f ebruarie 1993, privind f aptele denunţate 
atât de către petiţionar, cât ş i de către o altă persoană aflată în arest 
prevenitv. La 10 f ebruarie 1994 se organizează o identificare. Petiţionarul 
recunoaş te patru poliţiş ti (un al cincilea poliţis t va fi identificat de către 
cealaltă parte civilă, la 7 martie 1996). Printr-o hotărâre din 27 aprilie 1994, 
Curtea de Casaţie decide, în interesul unei bune administrări a justiţiei, să-I 
deses izeze pe judecătorul de instrucţie din Bobigny în favoarea unui 
judecător de instrucţie din Versailles. În cursul lunilor ianuarie, f ebruarie şi 
martie 1997, poliţiştii identificaţi sunt luaţi în examinare. La 21 octombrie 
1998, ei sunt retrimiş i În faţa tribunalului corecţional pentru violenţe 
voluntare care au adus după sine o incapacitate de muncă de mai puţin de 
opt zile, atentate la pudoare cu violenţe şi constrângeri, efectuate în cumul. 
Printr-o sentinţă din 25 martie 1999, tribunalul corecţional din Versailles îi 
condamnă pe poliţişti la câte trei ani de Închisoare, cu excepţia unuia dintre 
ei, şef al grupului, care este condamnat la patru ani de Închisoare, cu mandat 
de punere imediată în execuţie. Printr-o hotărâre din 1 iulie 1999, Curtea de 
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Apel din Versailles Îi condamnă pe poliţiş ti pentru lovituri şi răni voluntare 
cu sau sub ameninţarea cu arma, care au ocazionat o incapacitate totală de 
muncă de mai puţin de opt zile În cazul dlul Selmouni şi de peste opt zile 
pentru cealaltă victimă, acţiuni Întreprinse de fill1cţionari de poliţie cu ocazia 
exercitării fill1cţiilor lor şi fără motiv legitim. Sunt pronunţate pedepse cu 
În chisoarea variind Între J 2 şi J 5 luni, cu suspendare, cu excepţia şefitlui, 
căruia i se aplică o pedeapsă cu În chisoarea de J 8 luni, dintre care 15 cu 
suspendare. 

2. - În cererea s a din 28 decembrie J 992 adresată Comisiei, 
dl. Selmouni se plânge de f aptul că, În baza relelor tratamente pe care le-ar 
.fi suferit În timpul arestului preventiv, ca şi din cauza duratei procedurii cu 
privire la plângerea sa cu constituire de parte civilă, interzicerea torturii şi 
a tratam entelor inuman e şi degradante, prevăzută În artico lul 3 al 
Con venţie i , precum şi dreptul la o decizie cu privire la drepturile şi 
obligaţiile cu caracter civil Într-un " termen rezonabil ", prevăzut În articolul 
6 § J, aufost violate l 

• Hotărârea din 28 iulie 1999 (marea cameră) 

3. - Guvernul susţinea ca argument principal , cum o făcuse şi în faţa 
Comisiei , că învinuirea bazată pe articolul 3 încă nu îndeplinea condiţiile de 
a fi examinată de CUl1e, din lipsa epuizării , de către petiţionar, a căilor de 
recurs interne. EI afirma că faptul de a se fi constituit parte civilă în cadrul 
procedurii penale iniţiate împotriva poliţiştilor constituia, pentru petiţionar, o 
cale de recurs în mod normal disponibilă şi suficientă pentru a-i permite să 
obţină o reparaţie de pe urma prejudiciilor invocate. 

După o examinare a faptelor, Curtea consideră că este vorba mai puţin 
de a ş ti dacă a avut loc o anchetă , din moment ce existenţa acesteia este 
confirmată , decât de a aprecia diligenţa cu care ea a fost condusă, care a fost 
voinţa autorităţilor de a ajunge la identificarea celor vinovaţi şi la urmărirea 
lor ş i , prin urmare , care a fost caracterul ei "efectiv". Ea consideră că 
alegaţiile dlui Selmouni , al căror caracter, cel puţin acuzator, rezulta din 
certificatele medicale cunoscute de autorităţi , erau de o natură deosebit de 
gravă , atât în privinţa faptelor invocate, cât şi din punct de vedere al calităţii 
persoanelor puse în cauză. Or, autorităţile nu au luat măsurile pozitive pe 
care circumstanţele cauzei le impuneau, pentru a face posibilă rezolvarea 
recursului invocat de guvern. În consecinţă, în lipsa unor explicaţii 
conv ingătoare ale guvernului cu pri vire la caracterul "efectiv" şi "adecvat" al 
recursului pe care îl invocă , Curtea estimează că recursul de care petiţionarul 
dispunea nu era, în speţă , în mod nonnal disponibil şi suficient pentru a-i 
permite obţinerea unor reparaţii de pe urma viol ărilor invocate. Ţinând să 
sublinieze că decizia sa se limitează la circumstanţele speţei şi nu trebuie 
interpretată ca o declaraţie generală având semni ficaţia că o plângere cu 

I În raportul său din II decembrie 1997. Comisia formulează un aviz potrivit cămia a 
avut loc violarea articolelor 3 ş i 6 § I (unanimitate). 
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constituire de parte civilă nu constituie niciodată un recurs care trebuie să fie 
întreprins în cazul evocării de rele tratamente în timpul unui arest prevenitv, 
ea respinge excepţia de neepuizare a căilor de recurs interne (unanimitate). 

4. - În ceea ce priveşte stabilirea faptelor în baza articolului 3, Curtea 
notează existenţa mai multor certificate medicale conţinând informaţii 
precise şi concordante, ca şi lipsa unei explicaţii plauzibile pentru originea 
rănilor. În plus, ea este de părere că , în cadrul învinuiri lor supuse examinării 
sale, faptele conţinute în declaraţiile dlui Selmouni şi care nu rezultă din 
expertize le medicale pot fi considerate ca fiind stabilite, cu excepţia violului 
şi a pierderii acuităţii vizuale invocate. 

Curtea constată că ansamblul leziunilor despre care se face menţiune în 
diferitele certificate medicale precum şi declaraţiile petiţionarului cu privire la 
relele tratamente la care a fost supus pe durata arestului preventiv stabilesc 
existenţa unor dureri sau a unor suferinţe fizice şi, fără îndoială , în ciuda lipsei 
regretabile a unei expertize psihologice efectuate asupra dlui Selmouni în urma 
acestor fapte, existenţa unor suferinţe mentale. Desfăşurarea faptelor atestă, de 
asemenea, că durerile şi suferinţele i-au fost provocate în mod intenţionat 
petiţionarului , cu scopul evident de a obţine ni şte mărturi s iri cu privire la 
faptele care i se reproşau. În fine , rezultă cu claritate din certificatele medicale 
anexate la dosarul procedurii că multiplele violenţe au fost exercitate direct de 
poliţişti aflaţi în exerciţiul funcţiunii. Actele denunţate erau, cu siguranţă, de 
natură a genera sentimente de frică, de panică şi de inferioritate, servind la 
umilirea , înjosirea şi anihilarea eventuală a rezistenţei fizice şi morale a 
petiţionarului. Curtea aduce, deci, în lumină elemente îndeaj uns de serioase 
pentru a conferi acestui tratament un caracter inuman şi degradant. 

Puteau fi calificate "durerile" ş i "suferinţele" la care a fo st supus dl. 
Selmouni drept "acute", în sensul articolului 1 al Convenţiei Naţiunilor Unite 
împotriva torturii , intrată în vigoare la 26 iunie 1987? Acest caracter "acut" 
este, în mod similar cu acel "minimum de gravitate" cerut pentru aplicarea 
articolului 3, relativ prin esenţa sa; el depinde de ansamblul datelor cauzei, în 
special de durata acelui tratament şi de efectele sale fizice sau mentale, ca şi, 

uneori , de sexul , vârsta, starea de sănătate a victimei etc. Convenţia fiind un 
instrument ce unnăreşte să interpreteze în lumina condiţiilor de viaţă actuale, 
anumite acte ce erau în trecut calificate drept " tratamente inumane şi 
degradante" şi nu drept "tortură", aceste acte ar putea căpăta în viitor o 
încadrare diferită . Curtea estimează astfel că nivelul crescând de exigenţă în 
materie de protecţie a drepturilor omului şi a libertăţilor sale fundamentale 
implică , în paralel ş i fără putinţă de evitare, o mai mare fernlitate în aprecierea 
atingeri lor aduse valorilor fundamentale ale societăţilor democratice. 

Curtea s-a putut convinge de multitudinea loviturilor aplicate dlui 
Selmouni . Oricare ar fi starea de sănătate a unei persoane , se poate 
presupune că o asemenea intensitate a loviturilor provoacă ni şte dureri 
importante. De altfel, nu orice lovitură lasă în mod automat o unnă vizibilă 
pe corp. Or, din examinarea raportului de expertiză medicală realizat la 7 
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decembrie 1991 , cvasi-totalitatea corpului dlui Selmouni prezenta urmele 
violenţelor îndurate. Curtea subliniază de asemenea că petiţionarul a fost 
victima unui anumit număr de acte cu privire la care ea nu poate constata 
decât caracterul odios şi umilitor al acestora faţă de orice persoană , 

indiferent de starea acesteia. Ea notează , în fine , că aceste fapte nu se pot 
rezuma la o perioadă dată de arest preventiv în cursul căreia, fără ca acest 
lucru să se poată justifica în nici un fel , tensiunea şi patimile exacerbate să fi 
condus la astfel de excese: este, în fapt , stabilit cu claritate că dl. Selmouni a 
îndurat violenţe repetate şi prelungite repartizate pe parcursul mai multor zile 
de interogatorii. În aceste condiţii , Curtea este convinsă că actele de violenţă 
fizică şi mentală comise asupra persoanei petiţionarului , luate în ansamblul 
lor, au provocat dureri şi suferinţe "acute" şi îmbracă un caracter deosebit de 
grav şi de crud. Astfel de acţiuni trebuie să fie considerate acte de tortură în 
sensul articolului 3 (unanimitate). 

5. - Perioada de luat în considerare pentru aprecierea duratei procedurii , 
în lumina cerinţei respectării unui "termen rezonabil" , care se găseşte în 
articolul 6 § I a început cu plângerea depusă de petiţionar, în mod expres, cu 
ocazia audierii sale de către ofiţerul de poliţie judiciară al inspecţiei generale 
a poliţiei naţionale , adică la I decembrie 1992. Această plângere simplă este 
prevăzută în dreptul francez şi a fost adusă la cunoştinţa procurorului 
Republicii prin transmiterea procesului verbal de audiere al ofiţerului de 
poliţie judiciară, şi aceasta începând cu data de 2 decembrie 1992. Ţinând 
seama de natura şi de extrema gravitate a faptelor invocate, Curtea estimează 
că nu este cazul să reţină data depunerii plângerii cu constituire de parte 
civilă a petiţionarului din I februarie 1993 nici , a jortiori, data de 
înregistrare a acestei plângeri cu constituire de parte civilă . 

Nici complexitatea cauzei, nici comportamentul petiţionarului nu pot 
justifica durata procedurii. Aceasta, încă pendinte, de vreme ce o acţiune la 
Curtea de Casaţie este încă posibilă, a durat deja peste şase ani şi şapte luni. 
Independent de recunoaşterea de către guvern, în observaţiile sale în apărare, 

a caracterului excesiv al duratei globale a procedurii în raport cu gravitatea 
faptelor invocate , Curtea estimează că concluziile sale cu privire la 
admisibilitatea învinuirii aduse în baza articolului 3, în special evidenţierea 
unui anumit număr de termene imputabile autorităţilor judiciare, aduc după 
sine constatarea fundamentării respectivei învinuiri . Prin urmare, a existat o 
depăşire a "termenului rezonabil" şi , deci, violarea articolului 6 § I 
(unanimitate). 

6. - Ţinând seama de extrema gravitate a violărilor Convenţiei , a căror 
victimă a fost dl. Selmouni, Curtea consideră că acesta a suferit un prejudiciu 
corporal şi moral pentru care constatări le de violare ce figurează în prezenta 
hotărâre nu sunt suficiente pentru a-l remedia. Estimând că aplicarea 
articolului 41 (fostul articol 50) este justificată şi statuând în echitate, ea îi 
alocă suma de 500.000 FF (unanimitate). 
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Curtea consideră că suma reclamată de petiţionar numai pentru 
cheltuielile de judecată aduse la cunoştinţa Comisiei şi a Curţii , respectiv 
113.364 FF, este rezonabilă. Ea i-o acordă În Întregime, mai puţin sumele 
vărsate de către Consiliul Europei În cadrul asistenţei judiciare şi care nu au 
fost luate În calcul În cerere (unanimitate). 

7. - Petiţionarul solicita transferul său către Olanda, pentru a-şi ispăşi 
acolo restul pedepsei. Guvernul olandez susţinea cererea acestuia, semnalând 
că cele două state implicate În speţă sunt părţi la Convenţia cu privire la 
transferul persoanelor condamnate din 21 martie 1993. 

Curtea reaminteşte că articolul 41 nu Îi conferă competenţa pentru a 
adresa o astfel de injoncţiune unui stat contractant. 

8. - Condamnat să plătească, solidar cu cele lalte persoane declarate 
vinovate în procedura Întreprinsă Împotriva lor, o amendă vamală de 
12.000.000 FF, dl. Selmouni invita Curtea să precizeze În hotărârea sa că 
sumele alocate nu vor putea face obiectul nici unei confiscări. 

Curtea estimează că indemnitatea fixată prin aplicarea articolului 41 şi 

datorată petiţionarului în baza unei hotărâri a Curţii ar trebui să nu fie 
confiscabilă. Ar părea oarecum surprinzător să i se acorde petiţionarului o 
sumă cu titlul de reparaţie, tocmai din cauza unor rele tratamente care au 
constituit o violare a dispoziţiilor articolului 3, ca şi pentru acoperirea 
cheltuielilor de judecată ocazioante de ajungerea la această constatare, sumă 
care ar face ca statul să fie apoi , În acelaşi timp, şi debitor şi beneficiar. 
Chiar dacă sumele În cauză ar fi de o natură diferită, repararea prejudiciului 
moral ar fi În mod cert deturnată de la vocaţia sa, iar sistemul articolului 41 
ar fi pervertit, dacă o asemenea situaţie s-ar considera mulţumitoare. Cu toate 
acestea , Curtea nu are competenţa de a adresa o astfel de cerere. În 
consecinţă, ea nu poate decât să lase pe seama Înţelepciunii autorităţilor 
franceze tranşarea acestui punct. 
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TI3t CAZUL DANEMARCA contra TURCIEI - Tratamentul suferit de 
către un danez În timpul unui arest la Ankara. 

1. Cetăţean danez de origine turcă, dl. Kemal Kor; ajunge la aeroportul 
din Ankara vineri 5 iulie 1996 pentru a asista la funeraliile fratelui său. El 
este deţinut timp de mai multe ore, pe motivul că este căutat de autorităţile 
turce, apoi eliberat şi invitat să se prezinte la poliţie luni, 8 iulie. În acea zi, 
el este transportat la cartierul general al poliţiei din Ankara şi interogat, 
fiind apoi plasat în arest preventiv la 9 iulie. Pe baza unui act de acuzare din 
11 iulie, în care i se reproşează că ar acorda asistenţă unor membri ai PKK, 
el este adus În faţa Curţii siguranţei statului din Ankara. La 12 iunie 1997, el 
este condamnat la o pedeapsă cu închisoare de patru ani şijumătate, decizie 
confirmată la 25 martie 1998 de către Curtea de Casaţie. 

La 23 decembrie 1996, dl. Ko r; depun e o plângere pentru rele 
tratamente. Sunt puşi în cauză doi poliţişti, însă Curtea de juraţi Îi achită la 
30 decembrie 1998. Avocatul dlui Kor; sesizează Curtea de Casaţie, unde 
cauza rămâne pendinte. 

2. În petiţia sa din 7 ianuarie 1997, adresată Comisiei, Danemarca o 
invită pe aceasta să examineze tratamentele aplicate de autorităţile turceşti dlui 
Kor; şi să cerceteze dacă tehnicile de inerogatoriu aplicate acestuia din urmă 
" sunt asemănătoare cu practicile larg răspândite în Turcia, care urmăresc, cu 
ajutorul provocării unor dureri şi suferinţe acute, să obţină mărturisiri " . 

• Hotărârea din 5 aprilie 2000 (secţia 1) (Culegre 2000-IV) 

3. - Guvernele danez şi turc au încheiat o reglementare amiabilă . Este 
prevăzută anume vărsarea unei sume de bani (450.000 coroane daneze) 
guvernului danez, însoţită de o declaraţie de regret a guvernului turc cu 
privire la producerea unor cazuri ocazionale şi individuale de tortură şi de 
rele tratamente în Turcia; în înţelegere mai este subliniată - cu precizarea că 
Turcia continuă să participe la proiectul Consiliului Europei de formare a 
poliţiştilor - importanţa formării poliţiştilor turci şi se mai prevede şi 
iniţierea unui nou proiect bilateral în acest domeniu. În document se mai 
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anunţă, în plus, stabilirea unui dialog permanent între Danemarca şi Turcia, 
axat de asemenea pe probleme ce interesează drepturile omului şi în cadrul 
căruia vor putea fi tratate cazuri individuale. 

4. - Curtea ia notă de reglementarea amiabilă. Ea mai relevă şi 

modificările cadrului legislativ şi administrativ care au fost operate în Turcia 
ca reacţie la cazurile de tortură şi de rele tratamente, ca şi angajamentul luat 
de guvernul turc de a aduce noi ameliorări în domeniul drepturilor omului - în 
special în ceea ce priveşte existenţa unor cazuri de tortură şi de rele 
tratamente - şi de a continua să coopereze cu organele internaţionale care se 
ocupă de drepturile omului, în special cu Comitetul pentru prevenirea torturii. 

Ţinând seama de cele de mai sus, Curtea consideră că reglementarea 
amiabilă intervenită se inspiră din respectarea drepturilor omului, aşa cum 
sunt acestea recunoscute în Convenţie şi în Protocoalele sale. Ea decide, în 
consecinţă, să radieze cauza de pe rol (unanimitate). 
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B. În detenţie provizorie 

n ~ , CAZUL IRLANDA contra REGATULUI UNIT - Măsuri de 
excepţie şi tratamente aplicate unor deţinuţi În Irlanda de Nord 

1. - La originea acestui caz se află criza tragică ş i persistentă pe 
care o traversează Irlanda de Nord. În luna martie 1975, tulburările din 
ultimii ani în Ulster făcuseră peste 1.100 de morţi şi 11.500 de răniţi 
cauzând, de asemenea, distrugeri de bunuri care Însumau mai mult de 140 
milioane de lire: ele au îmbrăcat În acelaşi timp când forma de dezordini, 
când de acte de terorism, adică de vio lenţă organizată în scopuri politice. 

La 9 august 1971, guvernul Irlandei de Nord recurge la diverse puteri 
speciale cuprinzând arestarea , detenţia şi internarea fără judecată a 
numeroase persoane. Aceste puteri .. extrajudiciare" continuă să se exercite 
după 30 martie 1972, dată la care funcţiile guvernului şi parlamentului celor 
şase comitate sunt atribuite autorităţilor Regatului Unit. Potrivit surselor 
oficiale, ele vizează Îndeosebi Armata Republicană 1rlandeză (IRA) , organizaţie 
clandestină paramilitară; după 5 februarie 1973 aceste puteri sunt fo losite, de 
asemenea, împotriva persoanelor bănuite de a fi amestecate În terorismul 
.. loialist ". 

Legislaţia care acordă aceste puteri şi măsura în care a fost utilizată au 
evoluat În timpul derulării cazului. Persoanele interesate aufost supuse uneia 
sau mai multor măsuri care luau, În mare, forma unei arestări iniţiale pentru 
interogatoriu, a unei detenţii prelungite pentru examinare complementară şi 
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a unei detell[ii preventive pentru o durată nelimitată ÎII drept. Dreptul penal 
comun a rămas În vigoare şi În aplicare alături de puterile speciale. 

2. - La 16 decembrie 1971, guvernul irlandez sesizează Comisia cu o 
plângere pretinzând că Regatul Unit a Încălcat, În Irlanda de Nord, diferite 
articole din Convenţie, şi Îndeosebi arf. 3, 5, 6, /4 şi /5. În substanţă, el 
afirmă că multe persoane care au fost private de libertate În baza puterilor 
speciale au suferit rele tratamente, că aceste puteri prin ele Însele nu sunt 
compatibile cu COllvenţia ş i că modul În care aces tea au fo st aplicate 
constituie o discrimillare fondată pe opinii politice. Curtea se găsea astfel 
chemată să se pronunţe asupra existen/ei practicilor şi nu asupra cazurilor 
individuale . 

• Hotărârea din 18 ianuarie 1978 (plenul Curţii) (seria A nr. 25) 

3. - Într-o primă parte, hotărârea priveşte alegaţiile de rele tratamente. 
Pentru a stabili faptele , Comisia urmase o procedură hotărâtă de ea Însăşi şi 
acceptată de cele dou ă guverne . 1 Pe baza rapoartelor medicale şi a 
depoziţiilor orale, ea examinase îndeaproape un număr de şaisprezece cazuri 
zise " reprezentative", alese de guvernul irlandez. Ea studiase alte patruzeci şi 
unu de cazuri , în lumina rapoartelor medicale şi a observaţiilor scrise , şi 
menţionase cazurile răma s e. În legătură cu alegaţiile de rele tratamente , 
avi zul Comisiei (raportul din 25 ianuarie 1976) conţinea îndeosebi o dublă 
constatare : folosirea combinată , în 1971, "a cinci tehnici" pentru a ajuta la 
interogarea unui număr de paisprezece persoane, a constituit o practică de 
tratamente inumane şi de tortură încălcând art. 3; zece alte persoane au 
suferit tratamente inumane contrare art. 3 şi , În 1971 , cu prilejul 
interogatoriului de la Palatul Barracks, de lângă Belfast, a existat o practică a 
tratamentelor inumane contrară aceluiaşi articol. 

Guvernul britanic nu contestă în faţa Curţii avizul Comisiei asupra 
acestor două aspecte ; de asemenea, el se angaja necondiţionat că cele "cinci 
tehnici " nu vor fi re introdu se în nici o Împrejurare pentru a ajuta la 
interogatorii. În afară de aceasta, el susţinea că o decizie a Curţii asupra 
acestor chestiuni nu ar prezenta nici o utilitate, ţinând cont de angajamentul 
său şi de diverse alte măsuri adoptate de către Regatul Unit. 

4. - Curtea ia act de acest angajament al guvernului britanic; totuşi, ea 
decide că, în pofida absenţei contestării privind anumite încălcări ale art. 3, 
este cazul să se statueze în privinţa acestora (unanimitate). Ea analizează 
situaţia În diferite centre de interogare sau de detenţie. 

Primul caz: centrul sau centrele ne identificate. În august şi octombrie 
1971 , paisprezece persoane deţinute în unul sau mai multe din aceste centre 
suferi seră un tip de interogatoriu "sub presiune" . Prin aceasta se înţelege 
aplicarea celor cinci tehnici care, în esenţă, constau În acoperirea capetelor 

1 Guvernele implicate în cauză , cel a l Irlandei ca semnatar al plângerii ş i ce l al Regatului 
Unit împotri va căruia s-a invocat încă lcarea unor prevederi ale Convenţiei (n./.) . 
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deţinuţilor, în expunerea lor la un fluierat zgomotos şi continuu, în privarea 
lor de somn, limitarea alimentaţiei ş i în a-i obliga să rămână în picioare, la 
zid, într-o postură penibilă, timp de mai multe ore. Mărturii detaliate privind 

doi din aceşti d eţin uţi au arătat că aceste tehnici, denumite uneori "de 
dezorientare" sau "de privare senzorială" , le erau aplicate timp de patru sau 
cinci zi le cu pauze intermitente, a căror durată nu a putut fi stabilită . Curtea 
relevă că aceste tehnici au fost folosite în mod cumulativ, cu premeditare, ore 
îndelungate, şi au cauzat celor care le-au îndurat, dacă nu Iezi uni veritabile, cel 
puţin suferinţe puternice, fizice ş i morale, şi că acestea au antrenat tulburări 
psihice acute în cursul interogatoriului. În afară de aceasta, ele erau de natură 
să creeze victimelor acestui tratament sentimente de teamă, de angoasă şi de 
inferioritate , desti nate să- i umilească , să-i înjosească ş i , eventual , să le 
zdrobească rezi stenţa fizică sau morală. Curtea a tras concluzia că folosirea 
celor cinci tehnici se constituie într-o practic ă de tratamente inumane şi 

degradante (16 voturi pentru, 1 împotrivă) ; în schimb, ea consideră că folosirea 
tehnicilor respecti ve nu a constituit o practică de tortură , deoarece aceste 
tehnici nu au cauzat suferinţe de intensitatea şi cruzimea deosebită pe care le 
implică termenul tortură ( 13 voturi pentru, 4 împotrivă). 

AI doilea caz: Palatul Barracks. În toamna anului 1971 , membrii Royal 
V /ster Constabu/ary brutali zează numeroase persoane deţi nute în acest 
campus militar (de exemplu, cu lovituri de pumni şi de picioare), ceea ce a 
antrenat puternice suferinţe şi leziuni corporale, uneori considerabile. Curtea 
constată existenţa unei practici de tratamente inumane (unanimitate), însă 
consideră că nu a fost vorba de o practică de tortură pentru că intensitatea 
suferinţelor pe care le puteau provoca actele denunţate nu atingea ni velul 
specific implicat de noţiunea de tortură (14 voturi pentru, 3 împotrivă) ; în 
afară de aceasta, ea apreciază că nu s-a stabilit că practica în cauză ar fi 
persistat dincolo de toamna anului 1971 (unanimitate) . 

AI treilea caz: celelalte locuri . Curtea califică tratamentul aplicat deţinuţilor 
din campusul militar Ballykinler (comitatul Down) în august 1971 , comportând 
îndeplinirea forţată de exerciţii dificil de suportat, ca practică dezonorantă ş i 

condamnabilă; totuş i , ea decide că această practică n-a încălcat art. 3 ( 15 voturi 
pentru, 2 împotri vă). Ea adaugă că elementele afl ate în posesia sa fac să se 
creadă că violări individuale ale art. 3 s-au produs, probabil, în diferite alte locuri 
din Irlanda de Nord. Totuşi , ea trage concluzia că nu s-a stabilit nici o practică 
care să violeze art. 3, referitor la aceste locuri (15 voturi pentru, 2 împotrivă). 

5. - În sfârşit, Curtea consideră că nu ar putea să prescrie Regatului 
Unit , cum cerea guvernul irlandez , a ngajarea urmăriri lor penale sau 
disc iplinare împotriva celor care au comis, acoperit sau tolerat, infracţiunile la 
art' 3 constatate de către Curte (unanimitate). 

6. - Cea de-a doua parte a hotărârii tratează despre privăril e de libertate 
"extrajudiciare". Curtea împărtăşeşte concluzia Comisiei , necontestată de 
către guvernul britanic , potriv it căreia puteril e speciale de ares tare , de 
deţinere şi/sau de internare, aşa cum au fost exercitate, ignorau art. 5 privind 
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o serie de aspecte. Ea examinează în continuare chestiunea art. 15, în virtutea 
căruia un stat poate, în caz de război sau de alt pericol public ameninţând 
viaţa naţiunii, să deroge de la unele obligaţii prevăzute de Convenţie , în 
măsura strictă în care situaţia o cere. Ea confirmă că , în perioada în cauză, o 
asemenea situaţie exista în Irlanda de Nord (unanimitate). Totuşi, guvernul 
irlandez susţinea că derogările de la prevederile art. 5 depăşeau "măsura 
strictă" . Ţinând seama de posibilitatea de apreciere lăsată statelor de către 
art. 15, Curtea decide că această alegaţie nu este confirmată (16 voturi 
pentru, 1 împotrivă). 

7. - Guvernul irlandez denunţă şi o violare a art. 14 combinat cu art. 5: el 
pretindea că există o politică sau practică discriminatorie fondată pe opiniile 
politice rezultată din faptul că înainte de luna februarie 1973 puterile speciale 
nu au servit decât contra persoanelor din rândurile IRA, bănuite că se dedau 
la acte de terorism sau că posedă informaţii referitoare la acestea; după 
aceea, s-a recurs la aceste practici şi împotriva teroriştilor presupuşi 
"loialişti" , dar într-o mai mică măsură. 

Curtea constată că , înainte de 30 martie 1972, imensa majoritate a 
actelor de terorism proveneau de la IRA care, datorită organizării sale 
mult mai structurate, constituia o ameninţare mult mai gravă decât 
teroriştii "loiali şti". În general, aceştia din urmă erau, de asemenea, mai 
uşor de urmărit în justiţie decât omologii lor "republicani" şi erau frecvent 
chemaţi în faţa tribunalelor. După martie 1972, terorismul "loialist" a 
cunoscut o creştere spectaculoasă . Curtea consideră totuşi puţin realist ca 
o situaţie în evoluţie constantă să fie scindată în faze bine delimitate. Ea 
admite că autorităţile au ezitat asupra conduitei de urmat, au procedat prin 
tatonări şi au avut nevoie de un anumit timp pentru a încerca să se 
adapteze exigenţelor succesive ale crizei. În consecinţă, ea nu ar putea să 
afirme că exercitarea puterilor speciale, înainte de februarie 1973, numai 
împotriva IRA ar constitui o discriminare; scopul urmărit până la această 
dată - eliminarea, cu prioritate, a organizaţiei celei mai redutabile - putea 
să treacă drept legitim , iar mijloacele folosite nu apar ca fiind 
disproporţionate . Curtea relevă îndeosebi că începând din februarie 1973 
privările de libertate "extrajudiciare" au servit la combaterea terorismului 
ca atare şi nu numai o anume organizaţie; acestea nu au fost , nici pe 
departe, la fel de folosite împotriva teroriştilor " loialişti" cum au fost 
utilizate împotriva IRA, însă aceasta comitea încă cea mai mare parte din 
actele de terorism. Ţinând cont de ansamblul măsurilor luate împotriva 
celor două categorii de terorişti, Curtea constată că diferenţa de tratament 
iniţială nu a subzistat începând din februarie 1973 . În definitiv, ea decide 
că nu s-a demonstrat nici o discriminare contrară art. 14 combinat cu art. 5 
(15 voturi pentru, 2 împotrivă). 

8. - Hotărârea comportă o a treia parte foarte scurtă, consacrată 
art. 6 . Presupunând că acesta din urmă este aplicabil, - Curtea nu 
apreciază necesar să tranşeze chestiunea - derogările de la garanţiile sale 
rezultau în mod necesar din derogările de la garanţiile art. 5 şi sunt, ca şi 
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ele, compatibile cu art. 15 (unanimitate); în afară de aceasta, Curtea nu 
vede vreo discriminare contrară art. 14 şi 6 combinate (15 voturi pentru, 2 
împotrivă) . 

9. - Arătând că Guvernul irlandez nu căuta să obţină daune interese în 
favoarea persoanelor victime ale unei încălcări a Convenţiei, Curtea a 
concluzionat că în speţă nu este cazul aplicării art. 50 (unanimitate). 
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ll§, CAZUL KALAŞNIKOV contra RUSIEI - Condiţiile şi durata unei 
detenţii provizorii şi durata unei proceduri penale 

1. - Valerii Kalaşnikov este un resortisant rus, născut În 1955, cu 
domiciliul În Moscova. În f ebruarie 1995, pe când era preşedintele Băncii 
Comerciale din Nord-Est, este acuzat de deturnare de fonduri . Este plasat În 
detenţie provizorie În iunie 1995. Examinarea cauzei sale de către tribunalul 
din Magadan Începe În noiembrie 1996, dar este amânată din mai 1997 În 
aprilie 1999. Petifionarul este condamnat la 3 august 1999 la o pedeapsă cu 
În chisoarea şi cauza este Încheiată la 29 septembrie 1999. La 30 septembrie 
1999, o altă acuzalie de deturnare de bunuri este iniţiată Împotriva sa, iar la 
31 martie 2000 este re tras aces t cap de acuzaţi e . La 2 0 iunie 2000 
petiţionarul este eliberat graţie unei amnistii. 

Între 29 iunie 1995 şi 20 octombrie 1999, el este deţinut În centrul de 
detenţie IZ-47/ 1 (cartier de izolare rezervat detenţiei provizorii nI'. 1) la 
Magadan. La 20 octombrie 1999, În urma unei sentinţe pronunţate de 
tribunal la 3 august 1999, este transferat la aşezământul penitenciar A V-
261/3, în satul Talaia , pentru a-şi ispăşi acolo pedeapsa. La 9 decembrie 
1999, este din nou transferat la centrul de detenţie din Magadan , unde 
rămâne până la punerea sa În libertate, la 26 iunie 2000. 

2. - În peti/ia sa din data de 1 decembri e , adresată Curţii , dl 
Kalaşniko v denunţă condiţiile detel1/iei sale la Magadan şi invocă articolul 3 
din Convenţie, subliniind În mod special următoarele: 

- ce lula sa de şaptesprezece metri pătraţi comportă opt paturi 
suprapuse; În ea sunt caza/i aproape în permanenţă douăzeci şi patru de 
deţinuţi; câte trei deţinuţi Îş i Împart un pat suprapus, în care dorm pe rând; 

- este imposibil de dormit normal, deoarece televizorul şi lumina rămân 
aprinse în permanenţă; 

- toaleta este expusă vederii co-deţinu/ilor şi gardianului; 

- de/inu/ii trebuie să ia masa În celula lor, pe o masă plasată la doar 
un metru de toaletă ; 

- celula nu este aerisită; În timpul verii, acolo este o căldură sufocantă, 

iar în timpul iernii este foa rte frig; 
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- fiind înconjurat de mari jilll1ători, p eti{ionarul es te afectat de 
tabagism pasiv; 

- celulele sunt invadate de gândaci şi de furnici; 

- petiţionarul contractează diverse boli de piele şi infeCfii cu diferite 
ciuperci, care au dus la căderea unghiilor de la picioare şi a unora de la 
mâini; În cursul procesului care se derulează Între Il noiembrie 1996 şi 23 
aprilie 1997, precum ş i Între 15 aprilie 1999 şi 3 august 1999, o amânare Îi 
permite să fie Îngrijit pentru râie; de şase ori Îşi Împarte celula cu de/inulii 
bolnavi de tuberculoză ş i de sifilis şi Îi sunt administrate injecţii cu 
antibiotice În scop profilactic. 

Dosarele medicale ale peti{ionarului arată că el sL(lerea de râie În 
decembrie 1996, de dermatită alergică În iulie şi august 1997, de o infecţie 
ji/l1gică la picioare În iunie 1999, de o infecţie fungică sub o unghie a 
piciorului În august 1999, de o micoză În septembrie 1999 şi de o injecţie 
ji/l1gică la picioare, la mâni ş i În zona inghinală În octombrie 1999. Un 
raport Întocmit de exper/i medicali În iulie 1999 precizează că petiţionarul 

suferea de distonie neurocirculatorie, de un sindrom astenic de origine 
nevrotică şi de o gastroduodenită cronică, prezentând În plus şi o injecţie 
jimgică la picioare, la mâini şi În zona inghinală, precum şi o micoză. 

Petiţionarul se mai plânge şi de durata detenţiei sale provizorii ş i de 
cea a procedurii penale Întreprinse împotriva sa, invocând articolele 5 § 3 şi 
6 § 1 . 

• Hotărârea din 15 iulie 2002 (seclia 111) (CEDO 2002- VI) 

3. - Curtea constată în primul rând că deţinuţii care împărţeau celula cu 
petiţionarul dispuneau fiecare în pennanenţă de un spaţiu între 0,9 şi 1,9 m2. 

În această privinţă , ea reaminteşte că prevederile Comitetului european 
pentru prevenirea torturii ş i a pedepse lor sau tratamentelor inumane sau 
degradante fixează ca normă aproximativă şi de dorit pentru celulele de 
detenţie o suprafaţă de 7 m2 de fiecare prizoni er. Prin urmare, celula dlui 
Kalaşnikov era în permanenţă puternic suprapopulată - situaţie care ridică în 
sine o problemă din perspectiva articolului 3. 

Curtea mai relevă că deţinuţii trebuiau să doarmă pe rând, câte 8 ore, 
aceste condiţii fiind agravate de iluminatul permanent al celulei , ca şi de 
agitaţia permanentă şi de zgomotul generate de numărul mare de deţinuţi, 
astfel că privarea de somn care a rezultat din acestea a fost desigur extrem de 
neplăcută pentru petiţionar, atât fizic cât şi psihologic . Curtea mai ia în 
considerare şi lipsa unei aerisiri adecvate a celulei , părând că deţinuţii erau 
autorizaţi să fumeze ; infestarea celulei cu insecte dăunătoare ; murdăria şi 

starea de mizerie a celulei şi a toaletei , lipsa unei intimităţi reale; faptul că 
petiţionarul a contractat diverse boli de piele şi micoze. În plus ea constată 
cu profundă îngrijorare că petiţionarul a împărţit uneori celula cu deţinuţi 
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suferind de sifilis şi de tuberculoză , cu toate că guvernul subliniază faptul că 
au fost luate măsuri profilactice. 

Chiar dacă Curtea notează cu satisfacţie importantele îmbunătăţiri care 
par să fi fost aduse în zona de locuit a centrului de detenţie de la Magadan, 
unde se afla celula petiţionarului (aşa cum o artă o înregistrare video), ea nu 
consideră mai puţin că cel intersat a îndurat în mod vădit condiţii cu totul 
inacceptabile. Ea recunoaşte că nimic nu dovedeşte existenţa unei veritabile 
intenţii de a-I umili sau de a-I înjosi pe petiţionar; cu toate acestea, absenţa 
unui asemenea scop nu poate exclude constatarea unei violări a articolului 3. 
Ea consideră că condiţiile de detenţie pe care le-a suferit petiţionarul timp de 
aproape patru ani şi zece luni i-au provocat suferinţe mentale considerabile, 
care au adus atingere demnităţii sale şi care i-au generat sentimente menite 
să-I umilească şi să-I înjosească. Aceste condiţii , în special mediul intens 
populat şi insalubru şi efectul său nefast asupra sănătăţii şi bunăstării celui 
interesat, combinate cu durata detenţiei , reprezintă un tratament degradant. A 
existat, deci, o violare a articolului 3 (unanimitate). 

4. - Petiţionarul a fost menţinut în detenţie provizorie timp de patru ani , 
o lună şi patru zile. Totuşi , perioada dinainte de 5 mai 1998 - data intrării în 
vigoare a Convenţiei în Rusia - ieşind din competenţa Curţii, aceasta nu 
poate lua în considerare decât perioada de un an, două luni şi douăzeci şi 

nouă de zile între această dată şi 3 august , dată la care tribunalul din 
Magadan şi-a pronunţat hotărârea. Ea trebuie însă să ţină cont de faptul că la 
5 mai 1998 petiţionarul , care fusese plasat în detenţie la 29 iunie 1995, era 
deja încarcerat de doi ani , zece luni şi şase zile. 

Curtea reaminteşte de asemenea că existenţa unor puternice bănuieli de 
participare la infracţiuni grave, deşi constituie un factor pertinent , nu 
legitimează ea singură o lungă perioadă de detenţie preventivă. Cât priveşte 
celălalt motiv invocat de tribunalul din Magadan pentru a-I menţine pe 
petiţionar în detenţie , anume pericolul apariţiei unor piedici în examinarea 
cauzei, Curtea notează că tribunalul nu s-a prevalat de nici un fapt care să 
vină în sprijinul concluzii lor sale, care au fost aceleaşi în 1996, 1997, ca şi în 
1999. Din deciziile tribunalului nu reiese nici un element de natură a arăta că 
riscul invocat a persistat realmente pe perioada în chestiune. În rezumat, 
motivele invocate de autorităţi cu toate că pertinente şi suficiente la început, 
au încetat în timp să justifice detenţia petiţionarului. 

În plus, lunga durată a procedurii nu este imputabilă nici complexităţii 
cauzei , nici comportamentului petiţionarului. Ţinând cont de anchetă şi de 
întârzierile importante ale procedurii , Curtea estimează că autorităţile nu au 
acţionat cu diligenţa cerută. Detenţia provizorie a petiţionarului a depăşit 
deci un "termen rezonabil" şi a violat articolul 5 § 3 (unanimitate). 

5. - Perioada luată în considerare în temeiul articolului 6 § 1 - din 8 
februarie 1995 până în 31 martie 2000 - s-a întins pe cinci ani, o lună şi trei 
săptămâni în total pentru, de fapt , un singur grad de jurisdicţie , în ciuda 
numeroaselor proceduri anexe. Desigur, Curtea nu este competentă decât 
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pentru a examina perioada de după mai 1998, însă ea poate ţine seama de 
starea procedurii la acea dată. 

În urma judecăţii din 3 august 1999 şi a deciziei de a clasa cauza privind 
celelalte capete de acuzare din 29 septembrie 1999, autorităţile au adus o 
nouă acuzaţie împotriva petiţionarului pe baza aceloraşi fapte, contribuind 
astfel la lungirea procedurii , care durase şi aşa peste patru ani şi jumătate în 
prima instanţă. Ele s-au abătut de la datoria lor de a realiza o diligenţă 
sporită, în special după intrarea în vigoare a Convenţiei la 5 mai 1998. 
Durata procedurii nerăspunzând condiţiei "termenului rezonabil", a avut loc 
o violare a articolului 6 § 1 (unanimitate). 

6. - În temeiul articolului 41 , Curtea respinge cererea pentru daune 
materiale, însă îi alocă petiţionarului 5.000 euro pentru prejudiciu moral şi 
3.000 euro pentru cheltuielile de judecată necesitate în Rusia (unanimitate). 
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C. După condamnare 

ll<IDo CAZUL SOERING contra REGATULUI UNIT - Decizie britanică 
de extrădare a unui german către Statele Unite În vederea judecării sale 
În Virginia, pentru asasinat pasibil de pedeapsa cu moartea 

1. - Cetăţean german născut În 1966, dl Jens Soering s-a instalat În 
Statele Unite ale Americii cu părinţii să i, la vârsta de 11 ani, dar este deţinut 
În Regatul Unit din aprilie 1986. 

La 31 iulie 1986, guvernul american invită Regatul Unit să-l extrădeze 
pe Jens Soering, În virtutea unui tratat de extrădare existent Între cele două 
state, pentru că cel În cauză este acuzat că la 30 martie 1985, la vârsta de 18 
ani, i-a ucis pe părinţii prieten ei sale, la domiciliul acestora din comitatul 
Bedford, În Virginia. 

2. - La 11 martie 1987, guvernul Republicii Federale Germania - ţară 

În care Constituţia a abolit pedeapsa capitală - solicită extrădarea 
resortisantului său În acest stat pentru ca el să fie judecat pentru omorurile 
de care este acuzat. La 20 mai 1987, guvernul britanic Îl informează În 
legătură cu cererea americană anterioară (cererii germane, n.t.) şi arată că 

are În vedere să o examineze în maniera obişnuită. 

3. - La 1 iunie 1987, Attorney (procuror) al comitatului Bedford, 
Însărcinat să reprezinte acuzarea Împotriva dlui Soering, face o 
declaraţie scrisă sub prestare de jurământ: dacă acesta urmează să fie 
găsit vinovat de comiterea asasinatului În circumstanţe agravante, pasibil 
de pedeapsa cu moartea, de care este acuzat că l-a săvârşit, În numele 
Regatului Unit va fi Înaintat un demers pe lângă judecător În momentul 
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stabilirii pedepsei. În scopul de a-I informa de dorinţa acestui stat ca 
pedeapsa respecti vă să nu fie nici aplica tă, nici executată. Procurorul 
amintit confirmă totuşi intenţia sa de a cere pedeapsa cu moartea. 

4. - Potrivit dreptului din statul Virginia , pedeapsa capitală nu poate 
fi pronunţată decât dacă, Într-o audienţă separată, consacrată stabilirii 
pedepsei, acuzarea sta bileşte , dincolo de orice Îndoială rezonabilă , 

existenţa uneia din cele două circumstanţe agravante prevăzute de lege 
(" periculozitatea viitoare" a acuzatului şi " atrocitatea" crimei). Curtea 
Supremă din Virginia reexaminează În mod automat fiecare caz În care este 
pronunţată pedeapsa capitală. Dreptul statului Virginia admite, ca mijloc 
de apărare, in vocarea demenţei dar nu ş i a capacităţii de discernământ 
diminuate. Starea mintală a acuzatului poate fi totuşi invocată, În faza 
stabilirii pedepsei ca c ircumstanţă atenuantă, dar În paralel cu alte 
asemenea circllmstanţe, cum ar fi vârsta. 

5. - La 16 iunie 1987, procedura de extrădare se desfăşoară În faţa 
Mag istrates' Court din BoII' Street. Jens So ering a prezentat un dosar 
psihiatrie stabilind că În momentul când a săvârşit inFacţiunea suferea de o 
anomalie mintală care-i altera puternic responsabilitatea. Magistrates ' 
Court hotărăşte to tuşi că sunt elemente de probă suficiente pentru a-l 
extrăda şi ÎI menţine În detenţie În aşteptarea deciziei ministrului de interne 
de a-I preda Statelor Un ite. 

O cerere ulterioară de habeas corpus adresată jurisdicţiilor engleze este 
respinsă, În cele din lIrmă, la 30 iunie 1988. La 3 august 1988, ministrul de 
Înteme semnează o hotărâre ordonând remiterea lui Jens Soering autorităţilor 
americane. Totuşi, ca urmare a măsurilor provizorii succesive ale procedurii 
de la Strasbourg, În acea zi cel interesat nu a f ost transferat În Statele Unite. 

6. - În culoarul morţii al penitenciarului din Mecklenburg, unde Jens 
Soering se aşteaptă să fie deţinut dacă este condamnat la moarte, se aplică 
un regim de În carcerare deosebit de riguros. În Virginia, durata medie a 
timpului petrecut de un deţinut În culoarul morţii, Înainte de executare, este 
de la 6 la 8 ani. Recursul automat În fala Curţii supreme a Virgin iei este 
examinat, În principiu , Într-un term en de 6 luni . Tergiversările sunt 
imp utabile, În es enţă , prezentării de către deţ inuţii condamnaţi a 
recursurilor incidente (Îndeosebi În cadrul unei proceduri de habeas corpus). 
Executarea are loc prin electrocutare. 

7. - În plângerea sa din 8 iulie 1988 adresată Comisiei, Jens Soering 
apreciază că, În pofida asigurărilor date guvernului britanic, este foarte 
posibil ca el să fie condamnat la pedeapsa capitală dacă este extrădat În 
Sta tele Un i te . EI afirmă că, ţ inâ nd seama Îndeosebi de "s indrom u I 
cu/oarului morţii ", al' urma să fi e supus unui tratament şi unei p edepse 
inum ane ş i degradante, contrare art. 3 din Convenţie. El adaugă că 
extrădarea sa În Statele Unite ar constitui o Încălcare a art. 6 § 3 c) din 
Convenţie, În lipsa unei asistente judiciare pentru introducerea diferitelor 
recllrsuri În statul Virginia. În sfârşit, el pretinde că prin nesocotirea art. 13, 
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dreptul Regatului Unit nu-i oferă nici un recurs efectiv În ceea ce priveşte 
motivul său de plângere În baza art. 3. 1 

• Hotărârea din 7 iulie 1989 (plenul Curţii) (seria A nr. 161) 

8. - Prima chestiune tratată de hotărârea menţionată constă în a şti dacă 
extrădarea de către un stat contractant poate să angajeze răspunderea acestuia 
din urmă în temeiul art. 3, pentru relele tratamente pe care persoana 
extrădată poate să le sufere în ţara de destinaţie. 

Convenţia, Curtea o recunoaşte, nu reglementează actele unui stat terţ şi 
nici nu pretinde a cere părţilor contractante ca acestea să-şi impună normele unui 
asemenea stat. Nu ar trebui uitat nici obiectivul benefic al extrădării: 
împiedicarea delincvenţilor care fug de a se sustrage justiţiei . În schimb, 
prohibirea absolută, de către Convenţie, a torturii şi pedepse lor sau tratamentelor 
inumane ori degradante consacră una din valorile fundamentale ale societăţilor 

democratice care formează Consiliul Europei . Deşi , în principiu, nu este de 
competenţa organelor Convenţiei să statueze asupra existenţei sau absenţei 
încălcări lor virtuale ale acesteia, totuşi o derogare la această regulă se impune 
în scopul asigurării eficienţei garanţiei consacrate de art. 3. În sinteză , 
concluzionează Curtea, decizia de a extrăda poate să ridice o problemă din 
perspectiva art. 3, deci să angajeze răspunderea unui stat contractant în 
numele Convenţiei , atunci când există motive serioase şi dovedite de a crede 
că persoana în cauză va fi expusă unui risc real de a fi supusă torturii sau 
pedepse lor inumane ori degradante, dacă va fi predată statului solicitant. 

9. - Asupra faptelor, Curtea constată existenţa unor raţiuni serioase de a 
crede că dacă se va întoarce în Virginia, Jens Soering ar risca într-adevăr să 
se vadă condamnat la pedeapsa capitală şi deci expus la "s indromul 
culoarului morţii", sursă a pedepsei sau tratamentelor inumane ori degradante 
invocate. Este adevărat că există circumstanţe atenuante importante ca vârstă 
şi starea mintală din momentul săvârşirii infracţiunii şi nu se poate afirma că 
acuzatul ar fi condamnat la moarte chiar dacă ar fi găsit vinovat de asasinat 
pasibil de pedeapsa capitală. Totuşi , angajamentul procurorului din comitatul 
Bedford nu elimină riscul unei sentinţe capitale. Curtea nu ar putea ajunge la 
o altă concluzie, mai ales pentru faptul că procurorul adoptase o atitudine atât 
de fermă persistând în a cere pedeapsa cu moartea. Art. 3 este deci aplicabil. 

10. - Curtea cercetează în continuare dacă a-I expune pe Jens Soering la 
"s indromul culoarului morţii " constituie un tratament sau o pedeapsă 
incompatibilă cu art. 3. După jurisprudenţa sa, un tratament rău trebuie să 
atingă un minimum de gravitate pentru a cădea sub incidenţa acestei dispoziţii, 
iar aprecierea acestui minimum depinde de ansamblul datelor cauzei. 

I În raportul său din 19 ianuarie 1989, Comisia formulează avizu l că a ex istat o încălcare 
a art. 13 (7 voturi pentru , 4 împotrivă) , dar nu ş i a art. 3 (6 voturi pentru, 5 împotrivă) ş i nici a 
art. 6 (unanimitate). 
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Datorită redactării art. 2 § 1 al Convenţiei (care autorizează pedeapsa 
capitală în anumite condiţii), petiţionarul nu pretindea că pedeapsa cu moartea 
încălca prin ea însăşi art. 3. EI afinna totuşi - şi guvemul gennan 1 a menţionat 
în substanţă acordul său - că circumstanţele care provocau "sindromul 
culoarului morţii" constituie în total un tratament destul de grav pentru a face 
extrădarea sa contrară art. 3. EI invoca, de asemenea, posibilitatea unei extrădări 
sau expui zări către Republica Federală Gennania, cărora nu s-ar opune: ea ar 
accentua decizia disproporţionată a ministrului. Comisia şi guvernul britanic 
estimau, dimpotrivă, că pragul de gravitate vizat în art. 3 nu ar fi atins. 

11. - Potrivit Curţii, nici un deţinut condamnat la moarte nu ar putea să 
evite scurgerea unei anumite perioade între pronunţarea şi executarea 
pedepsei şi nici tensiunile puternice inerente regimului riguros de încarcerare 
necesară. Caracterul democratic al ordinii juridice din statul Virginia, în 
general, şi îndeosebi elementele pozitive ale procedurilor de judecată , de 
condamnare şi de recurs din acest stat nu ridică nici o îndoială. Totuşi, având 
în vedere perioada foarte lungă de petrecut în "culoarul morţii" - în medie 
de 6-8 ani - în condiţii atât de extreme, cu angoasa omniprezentă şi 

crescândă a executării pedepsei capitale, situaţia personală a petiţionarului, 
îndeosebi vârsta şi starea mintală din perioada săvârşirii infracţiunii , o 
extrădare către Statele Unite ar expune pe cel în cauză la un risc real de 
tratament depăşind pragul fixat de art. 3. Existenţa unui alt mijloc de a atinge 
scopul legitim al extrădării - remiterea lui Jens Soering Republicii Federale 
Gennania în vederea judecării sale - fără să ducă la suferinţe de o intensitate 
sau durată atât de excepţionale , reprezintă un considerent pertinent 
suplimentar. Pe scurt, decizia de extrădare a petiţionarului către Statele Unite 
ar încălca art. 3, dacă ar fi unnată de executare (unanimitate). 

12. - Din perspectiva art. 6, cazul punea în cauză atât procedura penală 
americană cât şi procedura de extrădare din Anglia. 

Pentru Jens Soering, extrădarea sa nesocotea art. 6 § 3 c), în lipsa 
asistenţei judiciare din Virginia pentru introducerea diferitelor recursuri. 
Curtea nu exclude ca o decizie de extrădare să poată ridica , în mod 
excepţional , o problemă În temeiul art. 6, în cazul în care fugarul ar risca să 
suporte un flagrant refuz al unui judecător de a i se face dreptate în ţara de 
destinaţie, dar faptele cauzei nu dezvăluie un asemenea risc . În consecinţă , 
nu se pune nici o problemă sub acest aspect din perspectiva art. 6 § 3c) 
(unanimitate). 

Petiţionarul a afirmat pentru prima dată în faţa Curţii , că refuzând 
examinarea actelor privind starea sa psihică, Magistrates ' Court a încălcat 
paragrafele 1 şi 3 d) ale art. 6. Acest capăt de cerere ieşind din cadrul 
litigiului dedus judecăţii sale, Curtea a decis că nu are competenţa să-I 
examineze (unanimitate) . 

I Guvernul german a adus cauza În fala Curţii În virtutea art. 48 lit. b) din Convenlie -
după Comisie ş i guvernul britanic - deş i nu participase Înainte la procedura desfăşura tă În fala 
Comisiei . 
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13. - Rămânea art. 13 din Convenţie. Jens Soering afirma că În Regatul 
Unit, nu-i era utilizabil nici un recurs efectiv În legătură cu motivul său de 
plângere dedus din art. 3. Ca şi Comisia, el considera controlul judiciar ca 
fiind prea limitat. 

Curtea Îşi marchează dezacordul faţă de o asemenea apreciere. Pe baza 
dreptului administrativ englez şi În numele controlului judiciar, tribunalul are 
competenţa de a anula decizia de a preda un fugar către un stat unde acesta ar 
fi expus unui risc serios şi dovedit de tratamente inumane sau degradante, pe 
motivul că nici un ministru rezonabil nu ar putea lua o asemenea decizie. 
Deşi Convenţia nu este considerată ca fiind integrată În dreptul britanic, 
Curtea este convinsă că jurisdicţiile engleze pot să aprecieze caracterul 
rezonabil al unei decizii de extrădare În lumina elementelor de genul celor 
invocate de Jens Soering în faţa organelor Convenţiei În contextul art. 3. În 
consecinţă , din moment ce persoana În cauză dispunea de un recurs efectiv în 
dreptul englez, sub forma unei cereri de control judiciar, art. 13 nu a fost 
Încălcat (unanimitate). 

14. - Deşi nu a avut loc nici o Încălcare a art. 3, Curtea consideră că art. 
50 este aplicabil În speţă. În ceea ce priveşte prejudiciul , ea apreciază că 
propria-i constatare privind art. 3 constituie prin ea Însăşi o "satisfacţie 
echitabilă" suficientă (unanimitate). Totuşi , Curtea nu se consideră abilitată 
să presc rie măsurile accesorii solicitate de Jens Soering referitoare la 
executarea hotărârii. 

Obţinând câştig de cauză asupra punctului esenţial (art. 3) , 
petiţionarului i s-a acordat dreptul la rambursarea integrală a cheltuielilor 
(26.752 f şi 5.030,60 FF) (unanimitate). I 
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n10 CAZUL MOUISEL contra FRANŢEI - Menţinerea În detenţie a 
unui condamnat bolnav şi condiţiile detenţiei 

1. - Jean Mouisel este un resortisant ji'ancez născut ÎII 1948, care 
locuieşte la Fougaron. La 12 iunie 1996, el este condamnat la cillcispre::ece 
ani de Închisoare pentru fim În bandă organizată şi armat, sechestrare şi 
escrocherie, Potrivit unui certificat medical datat 8 ianuarie 1999, el 
contractează o leucemie limfoidă cronică. În urma agravării stării sale de 
sănătate, el urmează o chimioterapie care i se aplică În cadrul unei 
spitalizări ambulatorii de zi. În cursul transporrării sale către spital el este 
ţinut În lanţuri şi el mai afirmă şi că În timpul şedinţelor de chil1lioterapie 
picioarele îi sunt prinse in lanţuri, iar una dintre Încheieturile lI1âinilor sale 
este legată de pat. Plângându-se de aceste condiţii ca ş i de agresivitatea 
supraveghetorilor la adresa sa, el decide să-şi Întrerupă tratamentul medical 
in iunie 2000. 

Pentru a putea stabili dacă starea de sănătate a petiţionarului este 
compatibilă cu detenţia sa, este supus unei expertize medicale la 28 iunie 
2000, În urma căreia rezultă că este necesar să .fie luat În ingrijire Într-un 
mediu specializat. La 19 iulie 2000, petifionarul este transferat de urgenţă la 
centrul de detenţie din Muret pentru a fi mai aproape de centrul spitalicesc 
din Toulouse. El este pus În libertate condiţionată la 22 martie 2001 , cu 
obligaţia de a se supune unui tratament sau unor Îngrijiri medicale, 

2. - În petiţia sa din 8 octombrie 2000, adresată Curţii , dl Mouisel 
invocă articolul 3 al Convenţiei; el denunţă menţinerea sa În detenţie ş i 

condiţiile acesteia. În pofida gravei sale maladii . 

• Hotărârea din 14 noiembrie 2002 (sec/ia 1) (CEDO 2002-1X) 

3, - Potrivit Curţii, starea de sănătate, vârsta şi un sever handicap fizic 
constituie de acum înainte situaţii pentru care se pune problema capacităţii 
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de a sta În detenţie, În lumina articolului 3. Cu toate că nu există o obligaţie 
generală de punere În libertate a unui deţinut din cauza stării sale de sănătate, 
această dispoziţie le impune statelor să protejeze integritatea fizică a 
persoanelor private de libertate, şi anume prin administrarea Îngrijirilor de 
sănătate necesitate de acestea. De altfel , modalităţile de executare a 
măsurilor luate nu trebuie să supună deţinutul la o stare de disperare sau la o 
Încercare depăşind În intensitate nivelul inevitabil de suferinţă inerent 
detenţiei . 

Cât priveşte compatibilitatea stării dlui Mouisel cu menţinerea sa în 
detenţie, Curtea notează că legislaţia franceză le permite autorităţilor să 
intervină atunci când deţinuţii suferă de boli grave. In aplicarea legii din 15 
iunie 2000, o eliberare condiţionată Îi poate fi acordată unui deţinut atunci 
când există o "necesitate de a urma un tratament". De altfel, în Înţelesul legii 
din 4 martie 2002 cu privire la drepturile persoanelor bolnave, o suspendare 
a pedepsei poate fi pronunţată În cazul condamnaţi lor atinşi de o patologie 
privind un pronostic vital sau a căror stare de sănătate este, pe o perioadă de 
lungă durată, incompatibilă cu menţinerea în detenţie. Curtea constată astfel 
că sănătatea persoanei private de libertate face parte, de acum Încolo, dintre 
factorii de luat În considerare În stabilirea modalităţi lor de executare a 
pedepsei privati ve de libertate, În special În ceea ce priveşte durata 
menţinerii În detenţie. Cu toate acestea, petiţionarul nu putea beneficia de 
aceste două recurs uri În momentul perioadei considerate: el nu Îndeplinea 
condiţiile cerute pentru a beneficia de o eliberare condiţionată, iar legea care 
permitea suspendarea pedepsei nu exista Încă. 

În privinţa implicaţiilor menţinerii În detenţie, Curtea constată că 
Înaintarea bolii a făcut ca starea de sănătate a dlui Mouisel să devină din ce 
În ce mai incompatibilă cu detenţia, fără ca autorităţile penitenciare să fi luat 
nişte măsuri speciale. De altfel , cu toate că nu s-a dovedit că petiţionarul era 
ţinut În lanţuri În timp ce i se administra tratamentul medical , nu există nici o 
Îndoială că i se puneau cătuşe În perioadele transferuri lor la spital. Curtea 
reţine starea de sănătate a petiţionarului , faptul că era vorba despre o 
spitalizare , natura tratamentului şi slăbiciunea fizică a petiţionarului, 
ajungând la concluzia că această măsură era disproporţionată din punct de 
vedere al nevoilor de securitate. Ea notează pe de altă parte că nici un 
element nu sugera existenţa vreunui risc important de fugă sau de violenţă. 
În fine , ea arată că condiţiile astfel descrise nu sunt conforme cu 
recomandările Comitetului european pentru prevenirea torturii referitoare la 
modalităţile de transfer şi de examinare medicală a deţinuţilor. 

După părerea Curţii, autorităţile nu au asigurat o luare În Îngrijire 
adecvată a stării de sănătate a petiţionarului . Menţinerea În detenţie a 
acestuia , mai ales după iunie 2000 , a adus atingere demnităţii sale, 
constituind o încercare deosebit de penibilă , care i-a produs o suferinţă 
mergând dincolo de cea pe care o comportă inevitabil o pedeapsă cu 
Închisoarea şi un tratament anticanceros. În consecinţă, menţinerea celui 
interesat În detenţie constituia un tratament inuman şi degradant, contrar 
articolului 3 (unanimitate). 

--
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4. - În aplicarea articolului 41, Curtea îi alocă petiţionarului 15 .000 
euro pentru prejudiciu moral (unanimitate). 
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n ~ o CAZUL ILAŞCU ŞI AL ŢII contra REPUBLICII MOLDOVA 
ŞI RUSIEI - Condiţiile şi legalitatea unor detenţii În Transnistria 

1. - Ilie I1aşcu, Alexandru Leşco, Andrei !vanţoc şi Tudor Petrov
Popa, resortisanţi ai Republicii Moldova În momentul introducerii 
petiţiei, s-au născut respectiv În 1952, 1955, 1961 şi 1963. Dl I1aşcu 
dobândeşte şi cetăţen ia română În 2000, iar dnii Leşco şi !vanţoc de 
asemenea În 2001. Petiţionarii, cu excepţia dlor I1aşcu şi Leşco, care au 
fost eliberaţi În mai 2001 şi respectiv iunie 2004, sunt actualmente 
deţinuţi În "Republica Moldovenească a Transnistriei " (RMT) , regiune a 
Republicii Moldova cunoscută sub numele de Transnistria, 
autoproclamată ca independentă în 1991. 

În momentul petrecerii fapte lor, dl Ilaşcu este conducătorul local al 
Frontului Popular şi militează pentru unificarea Republicii Moldova cu 
România. El este ales de două ori În Parlamentul moldovenesc şi este 
desemnat să facă parte din delegaţia moldovenească la Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei. În decembrie 2000, el este ales senator 
În parlamentul român şi numit În delegaţia română la Adunarea 
Parlamentară. 

Între 2 şi 4 iunie 1992, petiţionarii sunt arestaţi la domiciliul lor din 
Tiraspol de către mai multe persoane, dintre care unele sunt Îmbrăcate i'n 
uniforme purtând insigna armatei a 14-a a fostei URSS. Ei sunt acuzaţi de 
activităţi antisovietice, precum şi pentru a fi combătut, prin mijloace ilegale, 
statul legitim al Transnistriei, sub conducerea Frontului Popular. Li se 
reproşează de asemenea că ar fi comis mai multe infracţiuni, În special două 
asasinate. La 9 decembrie 1993, "Tribunalul Suprem al RMT" îl condamnă 
pe dl I1aşcu la pedeapsa capitală şi la confiscarea bunurilor sale şi le aplică 
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celorlalţi petiţionari pedepse cu Închisoarea mergând de la doisprezece la 
cincisprezece ani, Însoţite de confiscarea bunuri/or proprii. 

2. Petiţionarii sesizează Curtea la 14 iunie 1999. Ei denunţă o violare a 
articolului 6 al Convenţiei, pe motivul că condamnarea lor nu a fost 
pronunţată de un tribunal competent şi că În orice caz procedura la capătul 
căreia ei au fost condamnaţi nu a fost echitabilă. Ei se plâng În plus, ţinând 
cont de articolul 1 din Protocolul nr. 1 de confiscarea bunurilor lor şi 
pretind că detenţia lor nu era legală, prin nesocotirea articolului 5. DI 
Jlaşcu denunţă de asemenea o violare a articolului 2,din cauza condamnării 
sale la pedeapsa capitală. Toţi petiţionarii incriminează pe deasupra şi 
condiţiile lor de detenţie, invocând În mod expres articolele 3 şi 8 şi În 
substanţă articolul 34. Potrivit lor, autorităţile moldoveneşti sunt 
responsabi/e pentru violările de mai sus, deoarece ele nu au luat măsuri 
suficiente spre a le pune capăt . Rusia este părtaşe la această 
responsabilitate, deoarece teritoriul Transnistriei se află sub controlul său 
de facto datorită staţionării trupelor şi materialelor militare ruseşti şi 
sprijinului acordat separatişti/or de către Rusia . 

• Hotărârea din 4 iulie 2004 (Marea Cameră) (CEDO 2004- V1I) 

3. - Curtea începe prin a examina cazul în temeiul articolului 1. Pe baza 
ansamblului elementelor pe care le deţine, ea consideră că guvernul 
moldovenesc, singurul guvern legitim al Republicii Moldova din perspectiva 
dreptului internaţional , nu îşi exercită autoritatea asupra unei părţi din 
teritoriul său, anume asupra celui ce se află sub controlul efectiv al "RMT". 
Cu toate acestea, Republicii Moldova îi incumbă în continuare îndeplinirea 
obligaţiei pozitive de a lua măsurile care stau în puterea sa şi care sunt în 
conformitate cu dreptul internaţional , pentru a asigura respectarea drepturilor 
garantate de Convenţie. În consecinţă, petiţionarii ţin de jurisdicţia 
Republicii Moldova în sensul articolului 1, însă responsabilitatea sa pentru 
actele denunţate se stabileşte în lumina obligaţiilor pozitive care îi incumbă 
în baza Convenţiei. Ele privesc atât obligaţiile necesare pentru a-şi restabili 
controlul asupra teritoriului transnistrean, ca expresie a jurisdicţiei sale, cât şi 
pe cele destinate să asigure respectarea drepturilor petiţionarilor, inclusiv 
eliberarea lor. Curtea notează că până la ratificarea Convenţiei în 1997 şi 

chiar după această dată, autorităţile moldoveneşti au luat măsuri în vederea 
asigurării respectării drepturilor petiţionarilor. În schimb, ea nu dispune de 
dovezi care să arate că, după eliberarea dlui Ilaşcu în mai 2001, au fost luate 
măsuri eficace pentru a pune capăt violărilor continue ale Convenţiei la 
adresa celorlalţi petiţionari, denunţate de aceştia. Ea nu a fost informată de 
nici un demers pe care autorităţile moldoveneşti l-ar fi întreprins după mai 
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200 I pe lângă autorităţile ruseşti pentru a obţine eliberarea lor. Prin urmare, 
petiţionarii ţin de jurisdicţia Republicii Moldova în ceea ce priveşte 
obligaţiile sale pozitive pentru actele denunţate , posterioare lunii mai 200 I 
(unsprezece voturi contra şase). 

4.- Quid Rusiei 1 ? În timpul conflictului moldovean, în 1991-1992, 
forţe ale fostei armate a 14-a (care a aparţinut succesiv Uniunii Sovietice, 
Comunităţii Statelor Independente, apoi Rusiei) staţionate în Transnistria, au 
combătut împreună cu şi pentru forţele separatiste transnistrene. Cantităţi 
importante de arme din arsenalul armatei a 14-a au fost transferate voit 
separatişti lor, care au putut, în plus, să pună mâna şi pe alte arme, fără ca 
militarii ruşi să se opună la aceasta. Mai mult, pe tot timpul ostilităţilor între 
autorităţile moldoveneşti şi separatiştii transnistreni , conducătorii ruşi au 
susţinut prin declaraţiile lor politice autorităţile separatiste. Rusia a contribuit 
astfel, atât militar cât şi politic, la crearea unui regim separatist în regiunea 
Transnistriei, care face parte din teritoriul Moldovei. Chiar şi după încetarea 
focului din 21 iulie 1992, ea a continuat să susţină militar, politic şi 

economic regimul separatist, permiţându-i astfel să supravieţuiască, acesta 
consolidându-se şi dobândind o anumită autonomie faţă de Republica 
Moldova. Potrivit opiniei Curţii , ansamblul actelor comise de militarii ruşi 
faţă de petiţionari , inclusiv transferarea lor în mâinile regimului separatist, 
în contextul unei colaborări a autorităţilor ruseşti cu acest regim ilegal , 
sunt de natură a genera o responsabilitate în privinţa consecinţelor actelor 
acestui regim. 

Până la ora actuală , armata rusă continuă să staţioneze pe teritoriul 
moldovenesc, violându-se astfel angajamentele de retragere totală pe care 
Rusia şi le-a luat la Conferinţele la cel mai înalt nivel ale OSCE din 1999 şi 
2001. Atât înainte cât şi după 5 mai 1998 , data intrării în vigoare a 
Convenţiei pentru Rusia, în sectorul de securitate controlat de forţele ruseşti 
de menţinere a păcii, regimul "Republicii Moldoveneşti Transnistrene" a 
continuat să-şi desfăşoare în mod ilegal trupele şi să fabrice şi să 

comercializeze arme, violând acordul din 21 iulie 1992. Ansamblul acestor 
elemente este de natură să dovedească că "RMT" continuă să se găsească 
sub autoritatea efectivă, sau cel puţin sub influenţa decisivă a Rusiei şi că, în 
orice caz, ea supravieţuieşte graţie sprijinului militar, economic, financiar şi 
politic al acesteia din urmă. Curtea consideră deci că există o legătură 
continuă şi neîntreruptă de responsabilitate a Rusiei în ceea ce priveşte soarta 
petiţionarilor, de vreme ce politica sa de susţinere şi de colaborare cu 
regimul "RMT" s-a perpetuat dincolo de 5 mai 1998 şi că, după această dată, 

Rusia nu a Încercat nimic pentru a pune capăt situaţiei petiţionarilor , 

generată de agenţii săi şi nici nu a acţionat pentru a Împiedica violările 

I Quid = Ce (îi revine) (în limba latină în original - N.T.) 
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despre care petiţionarii pretind că au fost comise. Astfel, petiţionarii ţin de 
"jurisdicţia" Rusiei (şaisprezece voturi contra unul) . 

5. - Curtea observă că , pentru Republica Moldova, Convenţia a intrat în 
vigoare la 12 septembrie 1997 , iar pentru Rusia la 5 mai 1998. Ea 
reaminteşte că Convenţia nu reglementează decât fapte petrecute posterior 
intrării ei în vigoare în statele contractante în cauză. Prin unnare, ea nu este 
competentă pentru a examina învinuirea bazată pe articolul 6 şi nu este 
competentă pentru a lua cunoştinţă de cele bazate pe articolele 3, 5 şi 8 decât 
în măsura în care acestea privesc fapte posterioare datelor de intrare în 
vigoare a Convenţiei pentru Republica Moldova şi pentru Rusia (şaisprezece 
voturi contra unul). 

6. - DI Ilaşcu fiind eliberat şi trăind actualmente cu familia sa în 
România, Curtea consideră că executarea pedepsei pronunţate la adresa sa 
ţine mai degrabă de ipoteză decât de certitudine. În schimb, nimeni nu 
contestă că după ratificarea Convenţiei de către statele pârâte, el a suferit 
atât din cauza condamnării sale la pedeapsa cu moartea, cât şi din cauza 
condiţiilor de detenţie , sub ameninţarea executării acestei pedepse. Curtea 
cons ideră că este inutil să examineze separat faptele în baza articolului 2 
(unanimitate), însă că ele trebuie examinate mai degrabă din perspectiva 
articolului 3. 

7. - În timpul perioadei foarte lungi pe care a petrecut-o în "culoarul 
morţii", dl Ilaşcu a trăit în umbra omniprezentă a morţii , cu spaima unei 
execuţii potenţiale . Lipsit de orice mijloc de apărare, el a trăit mulţi ani în 
condiţii de detenţie de natură a-i aminti perspectiva executării sentinţei , chiar 
şi după intrarea în vigoare a Convenţiei . Spaima şi suferinţa pe care le-a 
re s imtit au fost agravate de lipsa unei baze legale şi a legitimităţii 
condamnării în sensul Convenţiei . "Tribunalul Suprem al RMT" care a 
pronunţat pedeapsa la adresa dlui Ilaşcu a fost creat de către o entitate 
ilegală în dreptul int e rnaţional şi nerecunoscută de comunitatea 
internaţională. El aparţine unui sistem despre care este greu să se spună că 
funcţionează pe o bază con s tituţională şi juridică reflectând o tradiţie 
judiciară confonnă cu Convenţia . Pentru aceasta stă mărturie aparenţa de 
arbitrar care se desprinde din circumstanţele în care au fost judecaţi şi 

condamnaţi petiţionarii , aşa cum ei le-au descris - relatarea lor ne fiind 
contestată de celelalte părţi - şi aşa cum au fost ele descrise şi analizate de 
către instituţiile OSCE. 

Curtea notează că dl Ilaşcu a fost deţinut timp de opt ani în regim de 
izolare severă : fără contact cu alţi deţinuţi , fără nici o veste din exterior, de 
vreme ce nu avea permisiunea de a trimite sau de a primi corespondenţă, 

fiind privat şi de dreptul de a-şi contacta avocatul sau familia; celula sa fără 
încălzire, chiar şi în condiţiile aspre de iarnă, era lipsită de lumină naturală 
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şi de aerisire. A fost de asemenea privat de hrană, în chip de pedeapsă, iar 
ţinând seama de restricţiile impuse la primirea pachetelor, chiar şi hrana pe 
care o primea din afară era adesea improprie pentru a fi consumată. Nu 
putea să facă duş decât foarte rar, uneori la un interval de mai multe luni. În 
legătură cu aceasta, Curtea face trimitere la raportul Comitetului European 
de prevenire a torturii , făcut în urma vizitei acestuia în Transnistria în anul 
2000, care consideră drept incalificabilă o izolare prelungită pe durata 
multor ani. 

Condiţiile detenţiei dlui Ilaşcu au avut efecte prejudiciabile asupra 
sănătăţii sale, care s-a deteriorat de-a lungul acestor ani ; el nu a fost îngrijit 
corect, în lipsa unor vizite şi tratamente medicale regulate şi a unor mese 
dietetice . Curtea ia act cu îngrijorare de existenţa unor reguli care 
autorizează o putere discreţionară în materie de corespondenţă şi de vizite la 
închisoare, fie că este vorba de puterea paznicilor închisorii sau de cea a altor 
autorităţi şi subliniază faptul că astfel de reguli au un caracter arbitrar şi sunt 
incompatibile cu garanţiile adecvate şi efective împotriva abuzurilor pe care 
orice sistem carceral al unei societăţi democratice trebuie să le prevadă . Mai 
mult încă, în speţă, asemenea reguli au făcut condiţiile de detenţie să fie şi 

mai dificile . 

Condamnarea petiţionarului la pedeapsa capitală, combinată cu 
condiţiile în care a trăit în timpul detenţiei sale dobândesc un caracter 
deosebit de grav şi de crud şi trebuie deci considerate ca acte de tortură. DI 
Ilaşcu fiind deţinut în momentul intrării în vigoare a Convenţiei pentru 
Rusia, aceasta din urmă este răspunzătoare pentru condiţiile de detenţie şi de 
tratament aplicate celui în cauză, ca şi pentru suferinţele care i-au fost 
cauzate în închisoare. Dt Ilaşcu a fost eliberat în mai 2001 ; or, doar cu 
începere de la această dată responsabilitatea Republicii Moldova este 
angajată prin faptul neîndeplinirii obligaţiilor sale pozitive. În consecinţă , 
articolul 3 a fost violat de către Rusia (şaisprezece voturi contra unul), dar nu 
de către Moldova (unsprezece voturi contra şase). 

8. - Privind ansamblul elementelor de care dispune, Curtea consideră ca 
demonstrat faptul că, în timpul detenţiei sale, dlui Ivanţoc i s-au aplicat un 
mare număr de loviri şi alte suplicii şi că, în anumite momente, a fost privat 
de hrană şi de orice asistenţă medicală, în ciuda stării sale de sănătate, 
şubrezită de aceste condiţii de detenţie. În mod special, Curtea subliniază 
umilinţele şi relele tratamente la care el a fost supus mai ales în mai 1999, 
după introducerea petiţiei sale în faţa Curţii. Mai mult încă: dl Ivanţoc este 
deţinut de la condamnarea sa din 1993 în regim de izolare, fără contact cu 
alţi deţinuţi şi fără să aibă acces la ziare. EI este lipsit de posibilitatea de a 
vedea un avocat, singurele sale contacte cu lumea de afară fiind vizitele şi 

pachetele soţiei sale, sub rezerva autorizării eliberate de autorităţile 
penitenciare după bunul lor plac. Toate aceste restricţii, fără o bază legală şi 
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lăsate la discreţia autorităţilor, sunt incompatibile cu un regim de încarcerare 
într-o societate democratică şi au contribuit la sporirea spaimei şi a 
suferinţelor mintale ale petiţionarului. Deţinut într-o celulă rară încălzire, 
prost aerisită, rară lumină naturală , cel în cauză nu a beneficiat de îngrijirile 
necesitate de starea sa de sănătate , în pofida câtorva vizite medicale 
autorizate de autorităţile penitenciare. 

Luate în ansamblu şi ţinând cont de gravitatea lor, de caracterul lor 
repetitiv şi de scopul spre care tindeau, tratamente le pe care le-a îndurat dl 
Ivanţoc i-au provocat dureri şi suferinţe "acute", aveau un caracter deosebit 
de grav şi de crud şi constituie acte de tortură. DI Ivanţoc fiind deţinut în 
momentul intrării în vigoare a Convenţiei pentru Rusia, aceasta din urmă 
se face răspunzătoare pentru condiţiile de detenţie şi pentru tratamente le pe 
care el le-a avut de îndurat, ca şi pentru suferinţele care i-au fost cauzate în 
închisoare. Prin urmare, articolul 3 a fost violat de Rusia (Şaisprezece 
voturi contra unul), precum şi de Republica Moldova (unsprezece voturi 
contra şase). 

9. - Curtea poate considera ca demonstrat faptul că , în timpul detenţiei 
lor, dnii Leşco şi Petrov-Popa au cunoscut condiţii de detenţie extrem de 
severe (vizite sau colete de la familiile lor acordate într-o manieră 
discreţionară de către administraţia penitenciară ; privarea, în anumite 
momente, de hrană sau distribuirea de hrană improprie pentru consum; 
privarea, în cea mai mare parte a timpului, de orice asistenţă medicală 
adecvată, în pofida stării lor de sănătate, şubrezită din cauza acestor condiţii 
de detenţie; lipsa unor mese dietetice, deşi prescrise medical). Aceste 
condiţii s-au deteriorat după 2001 . În plus, dl Petrov-Popa este supus la 
regimul de izolare celulară din 1993, rară contact cu alţi deţinuţi şi rară să 

poată avea acces la ziare în limba sa. Ambilor le-a fost refuzat accesul la un 
avocat până în iunie 2003. Astfel de tratamente sunt de natură a genera 
dureri sau suferinţe atât fizice , cât şi mintale. 

Luate în ansamblul lor şi ţinând cont de gravitatea lor, ele pot fi 
calificate ca tratamente inumane şi degradante. Dnii Leşco şi Petrov-Popa 
fiind deţinuţi în momentul intrării în vigoare a Convenţiei, pentru Rusia, 
aceasta din urmă se face răspunzătoare pentru condiţiile de detenţie şi pentru 
tratamentele pe care le-au îndurat, ca şi pentru suferinţele care le-au fost 
cauzate în închisoare. Prin urmare, articolul 3 a fost violat de către Rusia 
(şaisprezece voturi contra unul) , ca şi de către Republica Moldova 
(unsprezece voturi contra şase) . 

10. - Făcând anume trimitere la concluziile sale în baza articolului 3, în 
ceea ce priveşte caracterul procedurii în cauză, Curtea a conchis că nici unul 
dintre petiţionari nu a fost condamnat de către un "tribunal" şi că o pedeapsă 
cu închisoarea, pronunţată de un organ jurisdicţional cum este "Tribunalul 
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Suprem al RMT" la capătul unei proceduri ca aceea desfăşurată în speţă, nu 
poate fi considerată drept "detenţie în bună regulă", dispusă "potrivit căilor 
legale". Prin urmare, privarea de libertate suferită de petiţionari nu poate 
satisface condiţiile enunţate în paragraful I a) al articolului 5. Rezultă de aici 
că a avut loc o violare a articolului 5 § I până în mai 200 I în ceea ce-I 
priveşte pe dl Ilaşcu, şi că s-a produs şi continuă să se producă o violare a 
acestei dispoziţii în privinţa celorlalţi petiţionari aflaţi în continuare în 
detenţie (şaisprezece voturi contra unul). 

Ştiindu-se că petiţionarii erau deţinuţi în momentul intrării în vigoare, 
pentru Rusia, a Convenţiei, Curtea a concluzionat că faptele constitutive ale 
violării articolului 5 îi sunt imputabile privitor la toţi petiţionarii. Ţinând 
cont de concluzia sa potrivit căreia responsabilitatea Republicii Moldova în 
virtutea obligaţiilor sale pozitive este angajată cu începere din mai 200 1, 
Curtea a ajuns la concluzia că articolul 5 nu a fost violat în privinţa dlui 
Ilaşcu , însă că această dispoziţie a fost violată în ceea ce îi priveşte pe ceilalţi 
petiţionari (unsprezece voturi contra şase). 

Il.~ Plângerea petiţionarilor în baza articolului 8 se limitează la 
imposibilitatea de a le scrie liber din închisoare familiilor lor şi Curţii şi la 
dificultăţile pe care le-au întâmpinat pentru a primi vizita familiei. În ceea ce 
priveşte învinuirea bazată pe imposibilitatea lor de a sesiza din închisoare 
Curtea, aceasta ţine mai degrabă de articolul 34, pe care Curtea îl va examina 
separat. Totuşi , ţinând seama de aceste alegaţii în contextul articolului 3, 
Curtea consideră că este inutil să le examineze separat din perspectiva 
articolului 8 (unanimitate). 

12. ~ Presupunând chiar că este competentă pentru a tranşa învinuirea 
bazată pe articolul I din Protocolul nr. 1, Curtea notează că aceasta nu a fost 
susţinută şi a conchis, prin urmare, că dispoziţia respectiva nu a fost violată 
(cincisprezece voturi contra două) . 

13. ~ Curtea notează că petiţionarii au afirmat că nu au putut să o 
sesizeze din locul lor de detenţie şi că petiţia lor, care a fost semnată de 
soţiile lor, a fost depusă de singurul avocat care îi reprezenta la începutul 
procedurii . Ea evidenţiază de asemenea ameninţările pronunţate împotriva 
petiţionarilor de către autorităţile penitenciare din Transnistria şi agravarea 
condiţiilor lor de detenţie după depunerea petiţiei . Astfel de acţiuni constituie 
o formă de presiune ilicită şi inacceptabilă, care a constituit o piedică în 
calea dreptului lor de recurs individual. În plus, Curtea relevă cu îngrijorare 
conţinutul unei note verbale din aprilie 2001 a ministerului afacerilor externe 
rus, cerând Republicii Moldova să-şi retragă observaţiile prezentate Curţii în 
octombrie 2000 pentru că sugerau o responsabilitate a Rusiei prin faptul 
staţionării trupelor sale pe teritoriul moldovenesc, în Transnistria. Şi într
adevăr, cu prilejul audierii din 6 iunie 2001 , guvernul moldovenesc a 
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declarat că-şi retrage partea din observaţiile sale referitoare la Rusia. 
Asemenea acţiuni ale guvernului rus, pe de o parte, reprezintă o negare a 
patrimoniului comun de ideal şi de tradiţii politice, de respectare a libertăţii 
şi de preeminenţă a dreptului menţionată în preambulul Convenţiei iar, pe de 
altă parte, sunt de natură a aduce o gravă atingere examinării de către ea a 
unei petiţii depuse în exercitarea dreptului de recurs individual şi , prin 
aceasta, obstrucţionând însuşi dreptul garantat prin articolul 34. Rusia nu şi-a 
îndeplinit , deci, obligaţiile care îi reveneau în baza articolului 34 
(şaisprezece voturi contra unul). 

De altfel, Curtea notează că, după eliberarea sa, dl Ilaşcu s-a întreţinut cu 
autorităţile moldoveneşti referitor la posibilitatea eliberării celorlalţi 
petiţionari şi că, în acest context , dl Voronin, preşedintele Republicii 
Moldova, l-a acuzat public pe dl Ilaşcu de a fi cauza menţinerii în detenţie a 
camarazilor săi, prin refuzul său de a-şi retrage petiţia îndreptată împotriva 
Republicii Moldova şi Rusiei. Asemenea afirmaţii venind din partea celei 
mai înalte autorităţi a unui stat contractant şi tăcând să depindă ameliorarea 
situaţiei petiţionarilor de retragerea petiţiei depuse împotriva acestui stat sau 
a unui alt stat contractant, reprezintă o presiune directă , menită să 

obstrucţioneze exercitarea dreptului de recurs individual. Această concluzie 
este valabilă oricare ar fi influenţa reală sau teoretică pe care această 
autoritate o poate avea asupra situaţiei petiţionarilor. Prin urmare, declaraţiile 
dlui Voronin se traduc printr-o piedică pusă de Republica Moldova 
exercitării dreptului de recurs individual al petiţionarilor, prin nesocotirea 
articolului 34 (şaisprezece voturi contra unul) . 

14. - În aplicarea articolului 41, Republica Moldova trebuie să le 
plătească domnilor Ivanţoc , Leşco şi Petrov-Popa câte 60.000 EUR fiecăruia 
pentru daune materiale şi morale, câte 3.000 EUR fiecăruia pentru daune 
morale decurgând din nesocotirea articolului 34, precum şi suma globală de 
7.000 EUR pentru cheltuieli de judecată , mai puţin 1.321 ,34 EUR deja 
încasaţi cu titlul de asistenţă judiciară (zece voturi contra şapte) . În plus, 
Rusia trebuie să-i plătească 180.000 EUR domnului Ilaşcu şi câte 120.000 
EUR fiecăruia dintre ceilalţi petiţionari pentru daune materiale şi morale, 
apoi câte 7.000 EUR fiecărui petiţionar pentru daune morale rezultând din 
nesocotirea articolului 34, precum şi suma globală de 14.000 EUR pentru 
cheltuieli de judecată , mai puţin 2.642 ,66 EUR deja încasaţi cu titlu de 
asistenţă judiciară (şaisprezece voturi contra unul). 

De altfel, statele moldovenesc şi rus trebuie să ia toate măsurile necesare 
pentru a pune capăt detenţiei arbitrare a petiţionarilor încă încarceraţi şi să 

asigure punerea lor imediată în libertate (unanimitate). 
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Il®, CAZUL RAMIREZ SANCHEZ contra FRANŢEI - Menţinerea 

prelungită În izolare a unui condamnat 

1. - Ilich Ramirez Sanchez, mai cunoscut sub numele de Carlos, este un 
venezuelean născut În 1949 şi actualmente deţinut În Franţa, la Închisoarea 
din Clairvaux. Urmărit În cadrul unor anchete referitoare la mai multe 
atentate teroriste comise În Franţa, el este condamnat la Închisoare pe viaţă 
la 25 decembrie 1997, pentru uciderea a doi poliţişti şi a uneia dintre 
relaţiile sale, comisă În 1975. Timp de opt ani şi două luni, mai precis În 
timpul Încarcerării sale la închisoarea Sante de la Paris, cu Începere de la 
15 august 1994, el este deţinut În regim de izolare. Prelungirile menţinerii În 
izolare sunt În general motivate de pericolul pe care îl reprezintă deţinutul, 

de necesitatea de a menţine ordinea şi securitatea În aşezământul 
penitenciar şi de riscul de evadare ; cu aceste ocazii, petiţionarul face 
obiectul unor controale medicale menite să determine aptitudinea sa de a 
suporta izolarea. Dacă la Început medicii nu consemnează nici o 
contra indicaţie la izolare, ei nu mai garantează pentru aceasta Începând din 
iulie 2000 şi refuză să se pronun{e asupra compatibilităţii stării de sănătate 
a petiţionarului cu prelungirea acestei măsuri. 

Regimul de izolare implică pentru petiţionar de a fi deţinut singur Într-o 
celulă de 6,84 mp., dărăpănată şi prost izolată, potrivit lui, .fără contact cu 
alţi prizonieri sau paznici, şi de a nu fi autorizat să iasă din aceasta decât 
pentru a face o plimbare zilnică de două ore. De altfel, petiţionarul susţine 
că singurele sale distracţii provin din ziare şi de la televizorul pe care îl 
Închiriază şi că nu primeşte vizite, cu excepţia celor ale avoca{ilor săi şi. 
odată pe lună, a celei a unui preot. 
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La J 7 octombrie2002, petifionarul este transferat la centrala din Saint
Maur, unde este deţinut până la 18 martie 2004 fără a fi supus regimului de 
izolare. Totuşi, în urma unei convorbiri acordate prin telefon unei emisiuni 
televizate, În care el rejilză anume să adreseze orice cerere de iertare 
victim elor actelor sa le, apreciind la cifra de 1.500 - 2.000 numărul 
persoanelor ucise, petiţionarul este transferat la Închisoarea din Fresnes, 
unde este repus În izolare. Din J 8 martie 2004 până la 5 ianuarie2006, 
petifionarul este plasat În Închisorile din Fresnes, din Fleury-Merogis şi la 
Santl!, unde Îi este aplicat regimul de izolare. Începând cu 5 ianuarie 2006, 
data transferării sale la centrala din ClainJaux, el beneficiază de un regim 
normal de detenţie. 

2. - În cererea sa din 20 iulie adresată Curfii, dl Ramirez Sanchez 
susţine că menţinerea sa prelungită În izolare, Între 15 august 1994 - 17 
octombrie 2002 şi Între J 8 martie 2004 - 6 ianuarie 2006, a violat articolul 
3 al Convenţiei. El mai afirmă de altfel că prelungirea izolării sale nu s-a 
făCUI În condiţii reglementare, nesocotindu-se articolul J 3. 

3. - Printr-o hotărâre din 27 ianuarie 2005, o cameră (secţia 1) a 
concluzionat că articolul 3 nu a fost violat (patru voturi contra trei) şi că a 
fost "iolat articolul J 3 (unanimitate). La 2 J aprilie 2005, petiţionarul 

so/icită retrimiterea cauzei la Marea Cameră. La 6 iunie 2005, colegiul 
acesteia consimte la retrimitere . 

• Hotărârea din 4 iulie 2006 (Marea Cameră) (CEDO 2006- .. .) 

4. - Din perspectiva articolului 3, Curtea estimează că examinarea sa 
trebuie să se limiteze la condiţiile de detenţie ale petiţionarului Între 15 
august 1994 şi 17 octombrie 2002, deoarece părţile nu au adus nici o 
preciza re cu privire la condiţiile perioadei dintre martie 2004 şi ianuarie 
2006, iar petiţionarul nu a exercitat nici un recurs privitor la fond În cursul 
acesteia, cu toate că ar fi putut să o facă. 

Ea reaminteşte că şi În cele mai dificile circumstanţe, precum lupta 
Împotriva terorismului şi a crimei organizate, Convenţia interzice În termeni 
absoluţi tortura şi pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante. Ea 
admite că detenţia petiţionarului creează serioase dificultăţi autorităţilor 
franceze şi Înţelege că ele au considerat necesar să ia măsuri extraordinare de 
securitate pentru a-I ţine În detenţie pe omul care, în anii 70, era considerat 
drept cel mai periculos terorist din lume şi care de atunci Încolo nu a 
manifestat niciodată vreun regret cu privire la acţiunile sale. 

5. - Curtea examinează mai întâi condiţiile de detenţie ale petiţionarului . 

În timpul menţinerii sale în izolare în închisoarea Sante, celula ocupată de 
petiţionar era destul de mare pentru un deţinut şi dispunea de un pat, de o 
masă , de un colţ cu toaletă şi avea o fereastră care asigura lumina naturală. 
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El dispunea de cărţi, de ziare şi de un post de televiziune şi avea acces două 
ore pe zi la curtea pentru plimbare, ca şi un acces de o oră pe zi la o sală de 
cardio-training. El era deţinut în condiţii materiale corecte şi conforme cu 
regulile penitenciare europene adoptate de Comitetul de Miniştri al 
Consiliului Europei la 16 ianuarie 2006. Aceste condiţii au fost de asemenea 
considerate ca "global acceptabile" de către CPT (Comitetul european pentru 
prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau 
degradante), cu ocazia vizitei efectuate în perioada 14-26 mai 2000. 

De altfel, Curtea subliniază că petiţionarul primea vizita unui medic de 
două ori pe săptămână, cea a unui preot odată pe lună şi foarte frecvente 
vizite ale celor 58 de avocaţi ai săi dintre care reprezentanta sa legală, care i
a devenit parteneră de viaţă. Astfel, în timpul acestei perioade, partenera sa a 
venit să-I vadă de peste 640 de ori în patru ani şi zece luni, iar ceilalţi avocaţi 
ai săi de peste 860 de ori în şapte ani şi opt luni. În ceea ce priveşte familia 
petiţionarului , căreia nu i-a fost impusă nici o restricţie cu privire la dreptul 
de vizitare, aceasta nu a prezentat niciodată vreo cerere de vizitare. Singurele 
două cereri care au fost respinse veneau din partea unor ziarişti. Curtea 
consideră deci că petiţionarul nu a fost deţinut în izolare senzorială completă 
sau în izolare socială totală şi că izolarea sa era parţială şi relativă. 

6. - Ea studiază apoi durata menţinerii în izolare a petiţionarului. Ea 
reaminteşte că excluderea unui deţinut din colectivitatea carcerală nu 
constituie în sine o formă de tratament inuman. În numeroase state membre 
există regimuri de securitate sporită pentru deţinuţii periculoşi. Menite să 
prevină riscurile de evadare, de agresiune sau perturbarea colectivităţii 
deţinuţilor, aceste regimuri au ca bază îndepărtarea de comunitatea 
penitenciară, însoţită de o întărire a controalelor. 

Cu toate acestea, Curtea consideră că deciziile de prelungire a unei izolări 
care durează ar trebui să fie motivate substanţial pentru a se preveni orice 
risc de arbitrar şi că nu ar trebui să se recurgă la această măsură , care 
reprezintă un fel de "închisoare în închisoare", decât în mod excepţional şi 
cu multe precauţii. 

În această privinţă , ea arată că prelungirile izolării petiţionarului au avut 
loc conform prescripţiilor circularei din 8 decembrie 1998, aplicabilă în 
speţă. Cel în cauză a beneficiat în mod special de vizita foarte regulată a unor 
medici care, cu toate că nu s-au pronunţat în favoarea acestei măsuri 
începând cu iulie 2000, nu au constatat consecinţe nefaste ale izolării asupra 
sănătăţii sale. EI a refuzat de altfel un ajutor psihologic în iulie 2002 şi a fost 
examinat de un psihiatru când a ajuns la centrala din Saint-Maur, fără ca să 
fie propusă vreo continuare în acest sens. În plus, cel în cauză afirmă chiar el 
însuşi că este în perfectă stare de sănătate mintală şi fizică. 
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Curtea ţine totuşi să sublinieze că o menţinere în izolare, chiar relativă , 

nu poate fi impusă la infinit unui deţinut. În plus, este indispensabil ca acesta 
să poată vedea că o autoritate judiciară independentă statuează cu privire la 
temeiul şi la motivaţiile acestei măsuri prelungite. Ar mai fi de asemenea de 
dorit să se caute soluţii alternative plasării în izolare pentru indivizii 
consideraţi periculoşi şi pentm care o detenţie Într-o închisoare obişnuită şi 
în condiţii normale este considerată improprie. Asupra acestui punct, Curtea 
arată în mod special că , după ce a fost deţinut în condiţii normale , 
petiţionarul a fost din nou plasat în izolare , după ce a consimţit la o 
convorbire în care refuza să la ceară iertare victimelor actelor sale ; 
autorităţile franceze nu au făcut, deci , dovada unei voinţe de a-I umili sau de 
a-I înjosi menţinându-I sistematic în izolare, ci au căutat mai degrabă o 
soluţie adaptată personalităţii şi periculozităţii sale. În fine , Curtea ţine de 
asemenea cont de preocupările guvernului, potrivit cărora petiţionaml ar 
putea să utilizeze comunicaţiile în interiorul sau în exteriorul închisorii 
pentm a reintra în contact cu membri ai gmpului său terorist sau pentm a 
încerca să facă prozelitism printre ceilalţi deţinuţi şi să pregătească eventual 
o evadare. 

În concluzie, continuând să împărtăşească grijile CPT privind eventualele 
efecte pe termen lung ale izolării impuse petiţionarului , Curtea consideră că 
condiţiile menţinerii sale în izolare nu au atins pragul minim de gravitate 
necesar pentm a constitui un tratament inuman în sensul articolului 3, ţinând 
cont mai ales de personalitatea şi de periculozitatea dincolo de orice norme a 
celui în cauză. Desigur, ea este preocupată , în pofida circumstanţelor 
specifice ale prezentei cauze , de durata deosebit de lungă a plasării 
petiţionamlui în regim penitenciar de izolare şi a notat ca pozitiv faptul că , 

începând din 5 ianuarie 2006, el beneficiază de un regim nonnal de detenţie 
care, în opinia Curţii , nu ar trebui în mod normal să mai fie repus în cauză de 
acum înainte. În aceste circumstanţe , nu a avut loc o violare a articolului 3 
(douăsprezece voturi contra cinci). 

7. - În 1996, petiţionarul a sesizat tribunalul administrativ cu o cerere 
tinzând să obţină anularea uneia dintre deciziile care ordonau plasarea sa în 
izolare. Printr-o sentinţă din 25 noiembrie 1998, tribunalul a respins cererea 
sa, menţionând că era vorba de o măsură interioară care nu era susceptibilă 
de a fi deferită judecătomlui administrativ. Consiliul de Stat şi-a modificat 
jurispmdenţa cu privire la acest punct în iulie 2003 , admiţând că o măsură de 
plasare în izolare putea fi adusă înaintea judecătomlui administrativ. Din 
faptul lipsei în dreptul francez a unui recurs care i-ar fi permis petiţionamlui 
să conteste măsurile de prelungire a plasării în izolare, Curtea a ajuns la 
concluzia violării articolului 13 (unanimitate). 



1· 
1· 

CAZU L HERCZEGFAL VY contra AUSTR IEI 77 

8. - OI Ramirez Sanchez nu a prezentat nici o cerere pentru daune în 
baza articolului 4l. Curtea îi alocă 10.000 EU pentru che ltuieli de judecată 
(unanimitate). 

D. În internare psihiatrică 

~® o CAZUL HERCZEGFALVY contra AUSTRIEI - Internarea şi 

tratamentul unui alienat 

1. - Cetăţean ungur, dl !stvan Herc::egfalv)" soseşte În Austria În 1964; În 
prezent el trăieşte la Viena. În 1976, În timp ce executa o pedeapsă cu 
Închisoare, Împotriva lui sunt angajate noi acte de urmărire penală pentru 
lovirea şi vătămarea unor paznici şi codeţinuţi şi pentru ameninţări grave 
pronunţate la adresa magistraţilor. După executarea primei pedepse, la 13 mai 
1977, el rămâne Încarcerat şi este plasat pe 9 ianuarie 1978, când provizoriu, 
când cu titlu definitiv, Într-o instituţie pentru delincven{i aliena(i mintal. Aici 
rămâne până la 28 noiembrie 1984, data eliberării sale condi{ionate. 

2. - În plângerea sa la Comisie, din 27 noiembrie 1978, dl Herczegfalvy 
formulează o serie de revendicări relative la legalitatea. durata ş i regimul 
detenţiei sale ca şi la tratamentul medical aplicat În timpul acesteia. I 

• Hotărârea din 24 septembrie 1992 (Cameră) (seria A nI'. 244) 

3. - Nici una din perioadele detenţiei în liti giu , ţinând când de 
paragraful I c) , când de paragraful I e) din art. 5 , nu a ignorat aceste 
dispoziţii (unanimitate) ; respec tând dreptul intern , deci z iile autorităţilor 
competente nu erau viciate de arbitrar. 

4. - Durata detenţi e i provizorii a petiţionarului (de la 27 mai 1978 la 10 
ianuarie 1979, apoi de la 30 octombrie 1979 la 9 aprilie 1980) nu a depăşit 
" termenul rezonabil " prescris de art. 5 § 3 (unanimitate) . Curtea nu 
constată nici o neg lij enţă a autorităţilor care ar fi putut să încetinească 
desfăşurarea procesului , în prima perioadă , încât să se Încalce prevederile 
Convenţiei ; potrivit Curţii , petiţionarul a contribuit el Însuşi la prelungirea 
procedurii . A doua perioadă nu pare nici aceasta excesivă având în vedere, 
printre altele, noua componenţă a jurisdicţiei chemate să se pronunţe în cauză. 

1 La 10 manie 1988, Comisia declară inadmisibile mai multe revendicări ale petiţionarul ui . 
La 4 octombrie . 1989. ea reţine alte câteva capete de cerere ş i respinge plângerea pentru rest ul 
revendicăril or. In raponul său din l martie 199 1 ea conclu z i o nează asupra Încălcări lor an. 3 
(unanimi tate) . 5 § I e) (pentru perioadele de la 11.1 2. 198 1 la R.02.1982 ş i din 8.02.1983 la 
16.02.1984) (unanimitate). 5 § 4 (unanimitate), an. 8 (unan imitate), an . 10 (unanimi tate) ş i an. 13 
(1 8 voturi pentru, 2 Împotri vă) dar nu ş i asupra v i olării an. 5 § 1 c) ( II voturi pentru, 9 Împotri vă) 
şi an. 5 ~ 1 e) (pentru celela lte peri oade) (I I voturi pentru, 9 Împotri vă) şi an. 5 § 3 (unanimitate). 
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5. - Curtea reaminteşte jurisprudenţa sa asupra câmpului de aplicare al 
paragrafelor 1 şi 4 ale art. 5, potrivit căreia, pentru a fi Îndeplinite exigenţele 
Convenţiei , controlul legalităţii unei detenţii trebuie să respecte atât normele 
de fond cât şi cele de procedură ale legislaţiei naţionale şi, În plus, să exercite, 
în conformitate cu scopul art. 5, protejarea individului împotriva arbitrarului. 
Cea de-a doua condiţie implică nu numai ca jurisdicţiile competente să se 
pronunţe "într-un termen scurt", dar şi faptul ca deciziile lor să se succeadă 
într-un ritm rezonabil. Or, două din cele trei decizii incriminate nu ar putea fi 
considerate conforme acestei din urmă exigenţe , cu atât mai mult cu cât 
multiplele cereri de punere în libertate introduse în acea perioadă de către 
petiţionar au rămas fără răspuns. Aceste concluzii dispensează Curtea de a 
mai examina conformitatea deciziilor În litigiu cu dreptul intern. În concluzie, 
Curtea a decis că s-au încălcat prevederile art. 5 § 4 (unanimitate). 

6. - Dl Herczegfalvy se plângea şi de terapia aplicată faţă de el : i s-ar fi 
aplicat un tratament brutal , incompatibil cu art. 3. 

Potrivit Curţii , situaţia de inferioritate şi neputinţă care caracterizează 
pacienţii internaţi în spitalele de psihiatrie reclamă o vigilenţă crescută În ce 
priveşte controlul re spectării Convenţiei. Dacă autorităţilor medicale le 
incumbă competenţa de decizie - pe baza regulilor cunoscute ale ştiinţei lor -
asupra mijloacelor terapeutice de utilizat, la nevoie cu forţa, pentru prezervarea 
sănătăţii fizice şi mintale a bolnavilor care sunt în întregime incapabili să se 
controleze şi a căror responsabilitate o au autorităţile respective, aceasta nu 
înseamnă protejarea lor într-o mai mică măsură de către prevederile art. 3, ale 
cărui exigenţe nu suferă nici o derogare. Durata utilizării cătuşe lor şi a unui pat 
de siguranţă preocupă în mod deosebit Curtea . Ea consideră totuşi că 
elementele de care dispune nu sunt suficiente pentru a respinge teza guvernului 
potrivit căreia , după principiile psihiatrice îndeobşte admise în acea perioadă, 

tratamentul respectiv era justificat de un imperativ medical. În plus, unele 
afirmaţii ale petiţionarului nu găsesc sprijin în documentele dosarului. Curtea a 
decis că nu s-a stabilit nici o violare a art. 3 (unanimitate). 

7. - Administrându-i hrana cu forţa şi impunându-i lui I. Herczegfalvy 
tratamentul examinat deja din perspectiva art. 3, autorităţile spitaliceşti nu au 
adus atingere art. 8 (unanimitate) : Curtea nu dispune de nici un indiciu de 
natură să zdruncine opinia guvernului, pentru care aceste autorităţi puteau, 
pe bună dreptate , să considere boala psihiatrică a petiţionarului ca o 
afecţiune care-l făcea pe acesta din urmă incapabil de autodeterminare. 

În schimb, practica spitalului constând în trimiterea fiecărei scrisori a 
petiţionarului către curator, pentru a se face selecţie, a încălcat prevederile art. 8 

1 Organele de unnărire penală (n .I.) . 
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(unanimitate), deoarece ingerinţa în dreptul garantat de această dispoziţie nu era 
"prevăzută de lege" în sensul paragrafului 2: în absenţa celei mai mici precizări 
referitoare la tipul de restricţii autorizate , la scopul, durata, întinderea şi 

controlul acestora, legea austriacă nu oferă gradul minim de protecţie împotriva 
arbitrarului cerut de preeminenţa dreptului într-o societate democratică. 

8. - Pentru aceleaşi raţiuni ca acelea care au condus Curtea la concluzia 
nesocotirii art. 8, aceasta a statuat că s-au încălcat şi prevederile art. 10 
invocate de petiţionar în legătură cu limitările accesului său la informare. 

9. - A vând în vedere decizia sa referitoare la art. 8 şi 10, Curtea nu 
consideră necesar să tranşeze chestiunea unei eventuale violări a art. 13 
(unanimitate). 

10. - Statuând în echitate, Curtea acordă lui I. Herczegfalvy 100.000 de 
şi lingi austrieci pentru prejudiciul rezultând din încălcările prevederilor 
reţinute (unanimitate). Ea atribuie petiţionarului şi rambursarea integrală a 
cheltuielilor, adică 8.000 OM şi 12.000 şilingi austrieci, minus suma de 
22.971 FF reprezentând banii plătiţi de Consiliul Europei cu titlu de asistenţă 
judiciară (unanimitate). I 
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I Articolul 5 I § I al legii spitalelor a fost Înlocuit În 1991 prin dispoziţii mai precise. De 
altfel, de la I ianuarie 1990. articolul 34 al legii privind plasarea unor bolnavi mintal prevede 
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167 a) al legii privind aplicarea pedepselor). 
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SecJiunea a 2-a 
EXPULZAREA SAU EXTRĂDAREA STRĂINILOR 

~IL CAZUL VILVARAJAH ŞI ALŢII contra REGATULUI UNIT
Respingerea unor solicitanti de azil din Sri Lanka spre tara lor de origine 

1. - Tamili din Sri Lanka, dnii Nadarajah Vilvarajah, Vaithialingam 
Skandarajah, Saravamuthu Sivakumaran, Vathanan Navratnasingam şi 
Vinasithamby Rasalingam sosesc În Regatul Unit la date diferite În cursul 
anului 1987 şi cer azil politic În baza Convenţiei Naţiunilor Unite din 1951 
referitoare la statutul refugiaţilor (astfel cum aceasta afost modificată): ei 
se tem că vor fi persecutaţi dacă sunt trimişi în ţările lor, unde familiile şi 
ei Înşişi au suferit de pe urma exceselor armatei contra comunităţii tamiIe. 
Ministrul de interne examinează cererile acestora şi le respinge. În 
această situaţie, cei fn cauză so/icită controlul judiciar al deciziilor 
respective, Însă Camera Lorzilor le respinge în ultimă instanţă! la 
16 decembrie 1987. 

Aceştia sunt trimişi fn Sri Lanka la 10 şi, respectiv, 12 februarie 1988. 
Primul, al doi/ea şi al treilea dintre ei pretind că au fost arestaţi, deţinuţi şi 

maltrataţi (pentru al doilea şi al treilea) de către membrii Forţelor indiene de 
menţinere a păcii (IPKF); cel de-al patrulea afirmă că a fost arestat şi bătut 
de către poliţie. La 13 martie 1989, adjudicator-ul2 admite recursul formulat 
de cei În cauză Împotriva deciziei de respingere. Autorizaţi astfel să revină În 
Marea Britanie la 4 octombrie 1989, ei obţin un permis de şedere excepţional, 
valabil mai Întâi pentru 12 luni, prelungit apoi până la 22 martie 1992. 

2. - Domnii Vilvarajah, Skandarajah şi Sivakumaran sesizează Comisia 
la data de 26 august 1987, iar domnii Navratnasingam şi Rasalingam la 15 
decembrie. Ei afirmă că, În calitatea lor de tineri tamili de sex masculin, au 
motive plauzibile să se teamă că vor suferi persecuţii, tortură, o execuţie 
arbitrară sau tratamente inumane ori degradante, contrare art. 3 al 
Convenţiei. În afară de aceasta, ei afirmă că În dreptul britanic nu dispun de 
nici un recurs efectiv pentru revendicarea rezultată din acest text. 3 

• Hotărârea din 30 octombrie 1991 (Cameră) (seria A nr. 215) 

3. - Nici Convenţia, nici Protocoalele acesteia nu consacră un drept la 
azil politic. Decizia de expulzare a unui solicitant de azil poate totuşi ridica o 
problemă în baza art. 3 atunci când există motive serioase şi dovedite de a 

1 Fără să se poată face apel (n.t.). 
1 Adjudicator - arbitru judiciar, judecător de recurs In dreptul anglo-saxon (n.!.). 
3 În raportul său din 8 mai 1990, Comisia trage concluzia absenţei vreunei Incălcări a 

ar!. 3 (7 voturi pentru, 7 Impotrivă , cu votul decisiv al preşedintelui), dar constată violarea 
art. 13 (13 voturi pentru, 1 Impotri vă). (Potrivit Regulamentului comisiei. În cazul egalităţii de 
ValUri. votul preşedintelui prevalea:ă determinând astfel decizia , n.t.) 
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crede că cel în cauză riscă un pericol real de a fi supus torturii, pedepse lor ori 
tratamentelor inumane sau degradante. 

În scopul stabilirii existenţei unor asemenea motive, Curtea se sprijină pe 
ansamblul elementelor care i-au fost furnizate sau, la nevoie, pe care şi le 
procură din oficiu. Ea trebuie să se bazeze cu prioritate pe circumstanţele pe 
care statul în cauză le cunoştea sau trebuia să le cunoască în momentul deciziei 
de respingere, chiar dacă informaţii ulterioare pot să-i servească la confirmarea 
sau infirmarea aprecierii pe care a făcut-o şi să aplice criterii riguroase, având în 
vedere caracterul absolut al art. 3 şi faptul că acesta consacră una din valorile 
fundamentale ale societăţilor democratice care formează Consiliul Europei. 

Curtea a concluzionat că lipsesc motivele serioase şi dovedite de a crede 
că trimiterea petiţionarilor în Sri Lanka în februarie 1988 i-ar fi expus la un 
pericol real de a suferi tratamente incompatibile cu art. 3 din Convenţie. La 
acea dată, situaţia din Sri Lanka se ameliorase atât în nordul, cât şi în estul 
insulei . Dacă ostilităţi sporadice şi izolate continuau totuşi să aibă loc , 
IPKF înlocuise forţele de securitate predominant singaleze, potriv it 
acordului din iulie 1987, şi luptele de la Jaffna Încetaseră. În plus , un 
program al Înaltului Comisar O .N.U. pentru refugiaţi permisese deja 
repatrierea voluntară a numeroşi tamili În Sri Lanka. 

Probele furnizate referitor la antecedentele petiţionarilor şi la contextul 
general din insulă nu stabilesc că situaţia personală a celor În cauză ar fi fost 
mai rea decât cea a majorităţii membrilor comunităţii tamiie sau a altor tineri 
tamili de sex masculin care se reîntorceau În ţara lor. Totuşi, în asemenea 
circumstanţe, o simplă posibilitate de rele tratamente nu antrenează În sine o 
violare a art. 3. În ceea ce priveşte pe al doilea , al treilea şi al patrulea 
petiţionar , care suferiseră efecti v rele tratamente la revenirea În ţara lor, 
cazurile acestora nu prezentau nici un element distinct care ar fi putut sau ar 
fi trebuit să permită ministrului (britanic, n.f. ) să prevadă că se va întâmpla 
astfel. Trimiterea celui de al patrulea şi al cincilea dintre petiţionari fără 
documente de identitate este criticabilă, dar nu i-a expus prin aceasta la un 

veritabil risc , depăşind limitele fixate de art. 3. Curtea conferă, de asemenea, 
greutate cunoştinţelor şi experienţei acumulate de autorităţile britanice, 
rezultate din examinarea dosarelor numeroşi lor so licitanţi de azi l din Sri 
Lanka şi împrejurării că ministrul de interne britanic a studiat cu grijă fiecare 
caz în parte al solicitanţilor de azil. Astfel fiind, Curtea a constatat 
inexistenţa violării art. 3 (8 voturi pentru, I împotrivă). 

4. - Din perspectiva art. 13 , Curtea nu distinge nici o diferenţă esenţială 
între prezenta speţă şi cazul Soering. Jurisdicţiile engleze au competenţa, în 
materie de azil, de a aplica aceleaşi principii de control judiciar şi de anulare a 
unei decizii În circumstanţe similare, competenţă de care s-au folosit în 
numeroase ocazii. De altfel , acestea au subliniat responsabilitatea lor 
deosebită în acest domeniu, în sensul supunerii deciziilor administrative celui 
mai minuţios examen. În plus, în practică , nici un solicitant de azil nu a fost 
respins din Regatul Unit înainte de sfărşitul procedurii , o dată ce acesta a 
dobândit autorizaţia de a cere un control judiciar. Petiţionarii dispuneau de un 
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recurs efectiv, astfel încât Curtea constată că nu au fost nesocoti te prevederile 
art. 13 (7 voturi pentru, 2 împotrivă). 
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:no CAZUL MAMATKULOV ŞI ASKAROV contra TURCIEI 
Extrădare către Uzbekistan în pofida unei măsuri provizorii indicate 
de Curte 

1. - Resortisanţi uzbeci, Rustam Sultanovici Mamatkulov şi Zainiddin 
Abdurasulovici Askarov s-au născut în 1959 şi respectiv în 1971. Ei sunt 
membri ai Erk ( "Libertate ''), un partid de opoziţie. 

Primul ajunge la Istanbul, venind din Kazahstan, la 3 martie 1999, având 
o viză de turism ; poliţia turcă îl reţine la aeroport şi îl plasează În arest 
provizoriu. Cel de al doilea intră în Turcia la 13 decembrie 1998, având un 
paşaport fals. Forţele de ordine îl reţin şi îl plasează în arest provizoriu la 5 
martie 1999. 

Ambii sunt bănuiţi în Uzbekistan de omucidere, de a fi provocat altora 
răniri prin explozia unei bombe şi de tentativă de atentat Împotriva 
preşedintelui Republicii. Ei sunt traduşi în faţa unui judecător care ordonă 
plasarea lor în detenţie provizorie. lnvocând o convenţie bilaterală semnată 
cu Turcia, Uzbekistanul cere extrădarea lor. 

Dl Mamatkulov este audiat de un judecător al tribunalului corecţional 

din Bakirkoy, iar dl Askarov este tradus în faţa tribunalului corecţional din 
Fatih (Istanbul) . Judecătorul şi tribunalul constată că infracţiunile reţinute 
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nu sunt de natură politică sau militară, ci constituie delicte de drept comun. 
Ei ordonă ca petiţionarii săfie deţinuţi până la extrădarea lor. 

Petiţionarii sesizează Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care 
indică guvernului turc, la 18 martie 1999 că, în aplicarea articolului 39 
(măsuri provizorii) al regulamentului, "ar fi de dorit, în interesul părţilor şi 
al bunei desfăşurări a procedurii în faţa Curţii, ca petiţionarii să nu fie 
extrădaţi către Republica Uzbekistan înaint e de reunirea camerei 
competente, adică înainte de 23 martie ". La această dată, camera prorogă 
măsura provizorie până la noi ordine. Între timp, mai precis la 19 martie 
1999, consiliul de miniştri turc emite un decret de extrădare referitor la 
petiţionari, care sunt remişi autorităţilor uzbece la 27 martie 1999. 

Printr-o sentinţă din 28 iunie 1999, Înalta Curte îi declară pe petiţionari 
vinovaţi de faptele care li se reproşează şi îi condamnă la pedepse cu 
închisoarea de 20 de ani şi respectiv de Il ani. 

2. - În petiţiile lor din II ş i 12 martie 1999 adresa te Curţii, 
reprezentanţii petiţionarilor invocă articolele 2 ş i 3 ale Convenţiei, 
susţinând că în perioada extrădării clienţii lor întâmpină un risc real de a fi 
supuşi la tortură sau la rele tratamente. Ei denunţă de asemenea, în baza 
articolului 6, inechitatea procedurii de extrădare urmată de Turcia şi a 
procedurii penale întreprinse în Uzbekistan. Ei afirmă în final că, prin 
extrădarea petiţionarilor, Turcia a încălcat obligaţiile sale decurgând din 
Convenţie. deoarece nu s-a conformat indicaţiilor date de Curte în baza 
articolului 39 din regulamentul său. 

3. - Printr-o hotărâre din 6 februarie 2003, o cameră (secţia 1) a ajuns 
la concluzia că articolul 3 nu a fost violat, că articolul 6 este inaplicabil 
procedurii de extrădare din Turcia şi estimează că nu se pune nici o 
problemă în privinţa învinuirii în baza articolului 6 şi cu privire la 
inechitatea procedurii penale în Uzbekistan (unanimitate). De altfel, ea a 
ajuns la concluzia violării de către Turcia a articolului 34, deoarece aceasta 
nu a respectat măsurile provizorii indicate de către Curte (şase voturi contra 
unul). 

La 28 aprilie 2003, guvernul cere retrimiterea cauzei la Marea Cameră. 
La 21 mai 2003, colegiul acesteia consimte la cerere. 

• Hotărârea din 4 februarie 2005 (Marea Cameră) (CEDO 2005-1) 

4. - Curtea ia notă de rapoartele asociaţii lor internaţionale de apărare a 
drepturilor omului care denunţă o practică administrativă de tortură şi de alte 
forme de rele tratamente împotriva dizidenţilor politici în Uzbekistan, ca şi 
politica represivă a conducătorilor uzbeci faţă de aceşti dizidenţi . În raportul 
său pentru 2001 , Amnesty International a subliniat că "numeroşi presupuşi 
partizani ai unor partide şi mişcări islamiste de opoziţie clandestine ( ... ) au 
fost victimele unor acte de tortură şi de rele tratamente comise de cei 
ră spunzători de aplicarea legilor". Curtea consideră totuşi că aceste 
constatări, care descriu situaţia generală din Uzbekistan, nu confirmă 
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alegaţiile specifice ale petiţionarilor , care trebuie coroborate prin alte 
elemente de probă . Ea ţine cont de data la care au fost extrădaţi petiţionarii 
(27 maliie 1999) pentru a aprecia dacă exista în Uzbekistan un risc real ca ei 
să fie supuşi unor tratamente contrare articolului 3. Potrivit guvernului turc, 
extrădarea petiţionarilor a fost e fectuată în urma obţinerii din partea 
guvernului uzbec a asigurării "că nu se va face o confiscare generală a 
bunurilor petiţionarilor, că nu vor fi supuşi unor acte de tortură şi că nu vor fi 
condamnaţi la pedeapsa capitală " . Guvernul a mai produs şi rapoarte 
medicale întocmite de medicii închisorilor în care erau încarceraţi dnii 
Mamatkulov şi Askarov. 

În lumina elementelor de care di spune, Curtea nu este în măsură să 
conchidă că existau la 27 martie 1999 motive substanţiale pentru a crede că 
petiţionarii întâmpinau un risc real de a fi supuşi la tratamente contrare 
articolului 3. Nerespec tarea de către Turcia a indicaţiei date în virtutea 
articolului 39 din regulament a împiedicat Curtea să aprecieze existenţa unui 
risc rea l în modul în care i se părea adecvat să o facă în circumstanţele 
cauzei . Prin urmare nu poate fi constatată nici o violare a articolului 3 
(paisprezece voturi contra trei). 

5. - Ţinând seama de alegaţiile petiţionarilor în contextul articolului 3, 
Curtea consideră că nu este cazul să le examineze separat în baza articolului 
2 (unanimitate). 

6. - Cu privire la învinuirea adusă de petiţionari , potrivit căreia ei nu au 
avut parte de un proces echitabil în faţa tribunalului corecţional care a statuat 
asupra extrădării lor, Curtea reaminteşte că deci z iile cu privire la intrarea 
sejurul ş i îndepărtarea s trăinilor nu implică o contestare cu privire la 
drepturil e sau obligaţiile cu caracter civil ale unui petiţionar, nici nu au 
legătură cu temeiul unei acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva lui , 
în înţelesul articolului 6 § 1. Această dispo z iţie nu se aplică deci 
(unanimitate). 

7. - În ceea ce priveşte alegaţia petiţionarilor potrivit căreia nu aveau nici 
o posibilitate de a obţine un proces echitabil în Uzbekistan, Curtea consideră 
că existenţa unui risc de denegare flagrantă de justiţie trebuie evaluată prin 
refe rire la circum s t a nţele despre care statul avea sau trebuia să aibă 
cunoştinţă în momentul extrădării. Atunci când extrădarea este amânată ca 
urmare a unei indicaţii formulate de Curte în baza 31iicolului 39, ri scul de 
denegare flagrantă de justiţie trebuie ş i acesta evaluat în lumina informaţiilor 
de care dispune Curtea în momentul în care examinează cauza. 

Cu toate că, în lumina elementelor disponibile, au putut exista la această 
dată motive de îndoi a lă cu privire la procesul care urma să le fie făcut în ţara 
de de stinaţie, nu există suficiente e lemente care să arate că eventualele 
carenţe ale procesului ri scau să constituie o denegare de justiţie flagrantă. 
Prin urmare, nu a avut loc o violare a articolului 6 § 1 (treisprezece voturi 
contra patru). 
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8. - Curtea relevă că petiţionarii , odată extrădaţi, au pierdut orice contact 
cu avocaţii lor şi au fost deci privaţi de posibilitatea de a aduna probe în 
măsură a le susţine alegaţiile în baza articolului 3. În consecinţă, ea a fost 
împiedicată să aprecieze corect dacă petiţionarii întâmpinau un risc real de a 
fi supuşi la rele tratamente. 

Curtea observă că, în mai multe decizii şi ordonanţe recente, jurisdicţiile 
şi instituţiile internaţionale au subliniat importanţa şi raţiunea de a fi a 
măsurilor provizorii şi accentuează faptul că respectarea acestor măsuri era 
necesară pentru efectivitatea deciziilor acestora cu privire la fond. În cadrul 
contenciosului internaţional , măsurile provizorii au ca obiect conservarea 
drepturilor părţilor. 

De altfel , Curtea ţine să sublinieze că dreptul de recurs individual 
garantat prin Convenţie a dobândit în cursul anilor o mare importanţă şi 

figurează printre cheile de boltă ale mecanismului de apărare a drepturilor şi 
libertăţilor enunţate în Convenţie. 

În acest context, Curtea relevă că în lumina principiilor generale de drept 
internaţional , a dreptului tratatelor şi a jurisprudenţei internaţionale, 
interpretarea domeniului de acţiune al măsurilor provizorii nu poate fi 
despărţită de procedura în cursul căreia ele sunt prevăzute şi de decizia cu 
privire la fond pe care ele urmăresc să o protejeze. Ea reiterează în această 
privinţă faptul că, în baza articolului 31 § 1 din Convenţia de la Viena 
referitoare la dreptul tratatelor, interpretarea tratatelor trebuie să se facă cu 
bună credinţă şi în lumina obiectului şi scopului lor, precum şi ţinând cont de 
principiul efectului util. 

Curtea observă că Curtea Internaţională de Justiţie , Curtea 
Interamericană pentru Drepturile Omului, Comitetul Drepturilor Omului al 
Naţiunilor Unite şi Comitetul Naţiunilor Unite împotriva Torturii au 
confinnat toate, în decizii recente, că apărarea drepturilor invocate de părţi , 

fată cu riscul unui prejudiciu ireparabil, reprezintă un obiectiv esenţial al 
măsurilor provizorii prevăzute în drept internaţional. Indiferent de sistemul 
juridic considerat, orice bună administrare a justiţiei implică să nu fie 
îndeplinite, atâta timp cât procedura este în curs, acte cu caracter ireparabil. 

În sistemul Convenţiei , măsurile provizorii, aşa cum au fost aplicate în 
mod constant în practică, se vădesc de o importanţă fundamentală pentru 
evitarea situaţiilor ireversibile care ar împiedica Curtea să procedeze în bune 
condiţii la examinarea petiţiei şi , dacă este cazul , să-i asigure petiţionarului 
beneficierea practică şi efectivă de acel drept protejat de Convenţie pe care îl 
invocă. Prin unnare nerespectarea de către un stat care a ratificat Convenţia a 
măsurilor provizorii pune în pericol eficacitatea dreptului de recurs 
individual, aşa cum este acesta garantat prin articolul 34, precum şi 

angajamentul fonnal al statului , în virtutea articolului 1, de a apăra drepturile 
şi libertăţile enunţate în Convenţie. 

O indicare de măsuri provizorii dată de Curte îi permite acesteia nu 
numai să examineze cu eficacitate o petitie, ci şi să se asigure de efectivitatea 
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protecţiei prevăzute prin Convenţie cu pnvlre la petiţionar şi, ulterior, 
Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei să supravegheze executarea 
hotărârii definitive. Asemenea măsuri permit astfel statului în cauză să se 
achite de obligaţia de a se conforma hotărârii definitive a Curţii , care este 
juridic obligatorie, în virtutea articolului 46. 

În consecinţă, incidenţele indicaţiei unei măsuri provizorii dată unui stat 
contractant, în cazul de faţă Turcia, trebuie să fie examinate în lumina 
obligaţiilor ce decurg din articolele 1, 34 şi 46. 

Faptele cauzei demonstrează cu claritate că Curtea a fost împiedicată, 
prin extrădarea lor către Uzbekistan, să examineze învinuirile aduse de 
petiţionari într-un mod adecvat, conform practicii sale constante în cauze 
similare şi, în definitiv, să-i protejeze în caz de nevoie de violările potenţiale 
ale Convenţiei. Consecinţa acestei împiedicări este că petiţionarii au fost 
obstrucţionaţi în exercitarea efectivă a dreptului lor de recurs individual, 
garantat de articolul 34, redus la zero prin extrădarea lor. 

Ţinând seama de elementele aflate în posesia sa, Curtea a ajuns la 
concluzia că, prin neconformarea la măsurile provizorii indicate în virtutea 
articolului 39 din regulament, Turcia nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi 
reveneau în baza articolului 34 (paisprezece voturi contra trei). 

9. - Ea îi alocă fiecărui petiţionar câte 5.000 EUR pentru daune morale şi 
ambilor 15.000 EUR pentru cheltuieli de judecată, mai puţin 2.613 EUR 
plătiţi de Consiliul Europei (unanimitate). 
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Secţiunea a 3-a 
PEDEPSELE CORPORALE 
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~3t CAZUL TYRER contra REGATULUI UNIT - Pedeapsă judiciară 

corporală în insula Man 

1. - Anthony Tyrer este cetăţean britanic, domiciliat în Castletown, în 
insula Man. La 7 martie 1972, când avea 15 ani şi o conduită bună, acesta 
este condamnat de către Tribunalul local pentru tineri, în baza legii 
aplicabile în insulă, la trei lovituri de vergea pentru agresare neprovocată 
cauzând daune corporale (împreună cu alţi 3 adolescenţi, el a rănit un alt 
elev mai mare din şcoala sa). Împotriva pedepsei el face recurs la Înalta 
Curte de Justiţie din insula Man. Aceasta examinează cauza şi respinge 
recursul său În apel la 28 aprilie 1972. Condamnarea este executată în 
aceeaşi zi la postul de poliţie, În prezenţa tatălui celui în cauză şi a unui 
medic. Condamnatul trebuie să-şi tragă pantalonii şi slipul şi să se aplece 
peste o masă. 

2. - Abolite În Anglia, Ţara Galilor şi în Scoţia din 1948, iar în Irlanda de 
Nord din 1968, pedepsele judiciare corporale au fost menţinute pentru anumite 
delicte prevăzute de legislaţia din insuLa Man. Aceste pedepse sunt aplicabiLe 
persoanelor de sex masculin În vârstă de la IOla 21 de ani, numărul de lovituri 
pe care le stabileşte tribunalul neputând depăşi şase pentru un copil (de la 10 La 
13 ani) şi douăsprezece pentru un tânăr. Folosirea lor, puţin.frecventă, pare săji 
fost limitată, din 1969, la delictele de vioLenţă contra persoanelor. 

Insula Man nu face parte din Regatul Un it, dar este dependentă de 
Coroană, având un guvern, o adunare legislativă şi tribunale proprii. 
Guvernul britanic o consideră ca pe un teritoriu pe care îl reprezintă în 
relaţiile internaţionale şi a făcut declaraţiile corespunzătoare în virtutea 
art. 63 §§ 1 şi 4 din Convenţie, extinzând aplicarea acestui instrument juridic 
asupra insulei. 

3. - În plângereafomlUlată Înfaţa Comisiei la 21 septembrie 1972, Anthony 
Tyrer pretinde, În principal, că pedeapsa corporală la care a fost condamnat 
Încalcă art. 3 din Convenţie. Totuşi, În ianuarie 1976, el anunţă că doreşte să-şi 
retragă plângerea. În martie 1976, Comisia refuză să-i admită această cerere 
apreciind că acest caz ridică probleme de ordin general privind respectarea 
Convenţiei şi solicită un examen mai aprofondat al chestiunilor În litigiu. I 

• Hotărârea din 25 aprilie 1978 (Cameră) (seria A nr. 26) 

4. - În primul rând, Curtea trebuie să soluţioneze o chestiune 
preliminară. Într-adevăr, Attorney- General (procurorul general, n. t.) al 

1 În raportul său din J 4 decembrie J 976, Comisia exprimă opinia că pedeapsa judiciară 
corporală ap licată petiţionarului a încălcat prevederile art. 3 din Convenţie , prin caracterul său 
degradant (J 4 voturi pentru, J împotrivă) . 
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insulei Man solicită Curţii să radieze cauza de pe rol , avansând două 
argumente: după ce a atins vârsta majoratului , Anthony Tyrer şi-a exprimat 
dorinţa de retragere a plângerii; Parlamentul insulei Man era sesizat cu un 
proiect de lege tinzând să abolească pedepsele judiciare corporale ca 
sancţiuni penale pentru delictul de care a fost găsit vinovat băiatul. Curtea 
poate să radieze de pe rol un caz, dacă ea primeşte , de exemplu, comunicarea 
unui "fapt de natură să-i furnizeze o soluţie a litigiului" (art. 47 § 2 din 
regulamentul acesteia). Totuşi , Curtea decide să nu primească cererea de 
radiere, apreciind că nici declaraţia lui Anthony Tyrer, nici proiectul de lege 
nu pot fi considerate ca reprezentând o asemenea soluţie (unanimitate) . 

5. - Trecând la problema de fond, Curtea judecă mai întâi că pedeapsa 
suferită de Anthony Tyrer nu constituie o "tortură", nici o "pedeapsă 
inumană" în sensul art. 3, pentru că suferinţa pe care aceasta a provocat-o nu a 
atins nivelul implicat de aceste noţiuni. În consecinţă, singura chestiune care 
se pune este aceea de a şti dacă pedeapsa incriminată era "degradantă" . 

În opinia Curţii, pentru ca o pedeapsă să fie "degradantă" şi contrară art. 3, 
umilirea sau dispreţuirea provocată trebuie să atingă un nivel deosebit şi să 
difere de elementul obişnuit de umilire pe care-l comportă în mod normal şi 
aproape inevitabil pedepsele judiciare. Aprecierea în această privinţă este 
relativă; ea depinde îndeosebi de natura şi contextul pedepsei , ca şi de 
modalităţile sale de executare. 

Curtea notează că legislaţia insulei Man oferă anumite garanţii. Totuşi, 
examinând ansamblul circumstanţelor cauzei, ea apreciază că bătaia aplicată 
petiţionarului constituia o pedeapsă degradantă. În acest scop, Curtea arată 
câteva elemente. Pedepsele judiciare corporale implică, prin natura lor, ca o 
fiinţă umană să procedeze la violenţe fizice asupra unuia din semenii săi; în 
afară de aceasta, este vorba de violenţe instituţionalizate, al căror caracter se 
combină cu ansamblul procedurii oficiale presupus de pedeapsă şi cu faptul 
că executanţii sunt complet străini delincventului. Deşi Anthony Tyrer nu a 
suferit Iezi uni fizice grave sau durabile, pedeapsa sa - constând în a-l trata ca 
pe un obiect în mâinile puterii politice - a adus atingere demnităţii şi 

integrităţii fizice a acestuia; el a încercat angoasa de a aştepta violenţele care 
i-au fost aplicate. În sfârşit, ruşinea de a se vedea administrându-i-se bătaia 

la fundul gol a agravat într-o oarecare măsură caracterul degradant al 
pedepsei, dar acesta nu a fost factorul unic sau determinant. 

Tezei potrivit căreia o mare parte a populaţiei insulei Man consideră 
bătaia cu vergeaua ca un mijloc eficace de disuasiune, Curtea îi răspunde că 
niciodată nu este admis să se recurgă la pedepse contrare art. 3, oricare ar 
putea fi efectul lor disuasiv . 

6. - Curtea examinează în continuare dacă această concluzie ar putea fi 
modificată de unele argumente avansate în temeiul art. 63: Attorney-General al 
insulei Man susţine că, ţinând seama de necesităţile locale existente în insulă, 
pedeapsa aplicată lui Anthony Tyrer nu ar fi încălcat prevederile Convenţiei. 

Curtea respinge în unanimitate această alegaţie. Ea notează, mai întâi, că 
opinia publică locală nu ar putea să fie considerată, prin ea însăşi, o dovadă că 
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pedepsele judiciare corporale sunt necesar,e în insula Man, ca armă de 
disuasiune pentru menţinerea ordinii publice. In continuare, Curtea relevă că 
nimic nu-i arată că ordinea publică în insulă nu poate fi păstrată fără recurgerea 
la asemenea pedepse. In al treilea rând, practica actuală în marea majoritate a 
statelor membre ale Consiliului Europei autorizează cel puţin îndoiala că 
menţinerea ordinii publice într-o ţară europeană reclamă posibilitatea aplicării 
unor asemenea pedepse ; or, în insula Man există o societate modernă 
bucurându-se de condiţii politice, sociale şi culturale foarte dezvoltate, care a 
figurat Întotdeauna în familia naţiunilor europene. În srarşit şi îndeosebi, nici o 
necesitate locală privind menţinerea ordinii publice nu ar putea autoriza un stat 
parte la Convenţie să uzeze în virtutea art. 63 § 3 de o pedeapsă contrară 
prevederilor art. 3. 

7. - În consecinţă, Curtea hotărăşte că fedeapsa suferită de petiţionar a 
încălcat art. 3 (6 voturi pentru, I împotrivă). 
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~~ , CAZUL COSTELLO-ROBERTS contra REGATULUI UNIT
Pedeapsă corporală Într-o şcoală privată din Anglia 

1. - În 1985, Jeremy Costello-Roberts, pe atunci În vârstă de şapte ani, 
se afla În pensiune Într-o instituţie de Învăţământ primar particular, În 
Anglia. La 3 octombrie, un Învăţător Îl admonestează pentru că păLăvrăgea 
pe culoar, ceea ce i-a adus un punct negativ. EI mai avusese deja patru 
asemenea puncte pentru un comportament analog şi, altădată, pentru că a 
sosit cu Întârziere la ora de culcare. După ce a examinat chestiunea 
Împreună cu colegii săi, directorul decide că băiatul va suporta o pedeapsă 
corporală corespunzătoare sancţiunii pentru cele cinci puncte negative. În 
consecinţă, trei zile mai târziu, respectiv opt zile după ce Jeremy a primit al 
cincilea punct negativ, directorul Îi administrează o "corecţie" lovindu-l pe 
copil de trei ori lafill1d, peste şort, cu un pantof de gimnastică având talpa de 
cauciuc; nimeni altcineva nu asistă la această scenă . În prima jumătate a 
lunii noiembrie, mama elevului depune plângere la poliţie şi la National 
Society for the Prevention of Cruelty to Children', Însă atât una, cât şi 
cealaltă i-au arătat că nu pot să deschidă nici o acţiune din lipsa oricărei 
urme vizibile de contuzie asupra fill1dului băiatului. Acesta este admis la o 
nouă şcoală În luna ianuarie 1986. 

2. - Dna Wendy Costello-Roberts şi fiul său sesizează com isia la 
17 ianuarie 1986; ei pretind că pedeapsa corporală aplicată lui Jeremy a 
Încălcat prevederile art. 3 din Convenţie şi dreptul fiecăruia dintre aceştia la 
respectul vieţii private şi fam iliale garantat de art. 8; În afară de aceasta, ei 
pretind că, nesocotindu-se art. 13, nu li s-ar fi oferit nici un recurs efectiv 
asupra celor două aspecte. 2 Ulterior, ei retrag o plângere formulată in temeiul 
art.14 . 

• Hotărârea din 25 martie 1993 (Cameră) (seria A nr. 247-C) 

3. - Trebuie Regatul Unit să răspundă, în temeiul prevederilor 
Convenţiei , de faptele de care se plânge Jeremy? Curtea aminteşte că 
răspunderea unui stat se află angajată atunci când violarea unui drept sau a 
une i libertăţi definite în Convenţie derivă dintr-o încălcare a art. 1. În 
această pri vinţă , mai multe elemente sunt de luat în seamă. Mai întâi, statul 
are datoria de a veghea asupra pos ibilităţii copiilor de a-şi exercita dreptul 
la educaţie (art. 2 din Protocolul nr. l la Convenţie). Or, sistemul 
disciplinar al unei şcoli se situează în sfera dreptului la educaţie. 
Articolul 28 al Convenţiei Naţiunilor Unite din 20 noiembrie 1989 

1 Societatea Natională pentru Prevenirea Cruzimilor asupra Copiilor (11.1.). 
2 La 13 decembrie 1990, Comisia declară inadmisibile cererile formulate de mamă şi le 

retine pe cele ale fiului acesteia. În raportul său din 8 octombrie 1991 , Comisia a stabilit că nu s-a 
încă lcat an. 3 (9 voturi pentru, 4 împotrivă) ajungând, în schimb, la concluzia că s-au violat 
prevederile an . 8 (viata privată) (9 voruri pentru, 4 împotrivă) şi 13 (I I voturi pentru, 2 împotrivă). 
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referitoare la drepturile copilului îl recunoaşte ca atare. Apoi, dreptul 
fundamental al fiecăruia la educaţie este valabil atât pentru elevii şcolilor 
private cât şi pentru cei din şcolile publice. În sfârşit, statul nu ar putea să se 
sustragă răspunderii sale, delegând obligaţiile sale unor organisme private 
sau unor particulari. 

4. - Din perspectiva art. 3 se poate distinge între circumstanţele cauzei în 
speţă şi cele ale cazului Tyrer, în care Curtea a judecat ca degradantă 
pedeapsa aplicată acestuia din urmă. Petiţionarul nu furnizează nici o probă 
asupra efectelor grave sau durabile ale tratamentului denunţat , depăşind 

consecinţele previzibile ale unor măsuri luate pe un plan pur disciplinar. O 
pedeapsă care nu antrenează asemenea sechele poate să cadă sub incidenţa art. 3 
dacă se poate considera că ea atinge limita de gravitate cerută de acest text. 
În cazul respectiv nu a fost astfel, chiar dacă termenul de trei zile înainte de 
executarea sancţiunii şi caracterul automat al acesteia inspiră Curţii o anumită 
preocupare. Aşadar, nu a existat violarea art. 3 (5 voturi pentru, 4 împotrivă). 

5. - În ceea ce priveşte art. 8, Curtea admite că noţiunea de "viaţă 
privată" este largă şi că nu se pretează la o definiţie exhaustivă . Măsurile 

adoptate în domeniul învăţământului pot, ocazional, să atingă dreptul la 
respectul vieţii private, dar actele care pot fi denumite prejudiciabile pentru 
integritatea fizică sau morală a unei persoane nu antrenează în mod necesar o 
asemenea atingere. Art. 3 este un prim punct de referinţă pentru a examina un 
caz relativ la măsuri disciplinare într-o instituţie şcolară. Curtea nu exclude 
posibilitatea de a considera art. 8 ca acordând uneori o protecţie mai amplă 

decât art. 3, în materie de măsuri disciplinare. A vând în vedere scopul şi 

obiectul Convenţiei, luată în ansamblul său, şi împrejurarea potrivit căreia 
frecventarea unei şcoli de către un copil implică inevitabil o anumită ingerinţă 
în viaţa sa privată, Curtea apreciază totuşi că tratamentul incriminat nu a fost 
atât de dăunător încât să facă aplicabilă interdicţia prevăzută de art. 8. 
Nevoind să dea impresia că aprobă menţinerea , în vreun fel, a pedepsei 
corporale, în sistemul disciplinar al unei şcoli, Curtea a tras concluzia absenţei 
încăIcării acestui text (unanimitate). 

6. - Potrivit Curţii, Jeremy dispunea de un recurs efectiv referitor la 
cererile privind art. 3 şi 8, astfel încât nu s-au încălcat nici prevederile art. 
13 (unanimitate). Într-adevăr, cel în cauză avea posibilitatea să declanşeze o 
acţiune civilă pentru acte de violenţă şi, în caz de succes , jurisdicţiile 
engleze i-ar fi putut acorda o despăgubire adecvată. Eficacitatea unui recurs 
nu depinde de certitudinea unui rezultat favorabil. În rest, Curtea nu are 
competenţa unor speculaţii asupra rezultatului unui asemenea recurs . În 
sfârşit, art. 13 nu merge până la a pretinde un recurs care să permită atacarea 
în faţa unei "instanţe naţionale" a legilor unui stat contractant, ca fiind 
contrare Convenţiei sau normelor juridice interne echivalente. 
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Capitolul 3 

INTERZICEREA SCLAVIEI ŞI A MUNCII FORŢATE 
(articolul 4 al Convenţiei) 

~§o CAZUL VAN DER MUSSELE contra BELGIEI - Obligaţia unui 
avocat stagiar de a asista un arestat preventiv, fără să fie remunerat şi 
fără să i se ramburseze cheltuielile 

1. - Belgian născut În 1952, Eric Va n der Mussele este avocat la 
Anvers. La 31 iulie 1979, fi ind încă avocat stagiar, el este desemnat de către 
biroul de consultare şi apărare al baroului din Anvers să asigure, ca avocat 
din oficiu, apărarea unui cetăţean gambian, dl Ebrima. Condamnat în primă 
instanţă , apoi În apel, acesta Îşi recapătă libertatea ca urmare a unei 
intervenţii a avocatului său pe lângă ministrul justiţiei. A doua zi, biroul de 
consultare şi apărare ÎI informează pe dl Van der Mussele că îi retrage 
dosarul ş i că insolvabilitatea clientului său face imposibilă perceperea 
onorariului şi rambursarea cheltuielilor. 

2. - Van der Mussele sesizează Comisia la 7 martie 1980. El vede în 
desemnarea sa din oficiu pentru a-l asista pe Ebrima o " muncă forţată sau 
obligatorie ", incompatibilă cu art. 4 § 2 al Convenţiei ş i o atingere adusă 
respectului cuvenit bunurilor sale, contrară arI. 1 din Protocolul nr. 1. În 
afară de acesta, el denunţă discriminarea care ar exista Între avocaţi şi alte 
profesii, care ar Încălca prevederile art. 14 din Convenţie combinat cu art. 4' 
(din acelaşi instrument juridic, n.t.) . 

• Hotărârea din 23 noiembrie 1983 (plenul Curţii) (seria A nr. 70) 

3. - În prealabil, Curtea răspunde unei obiecţii fonnulate de guvernul 
belgian. Obligaţia de a acorda beneficiul asistentei gratuite a unui avocat se 
fondează, în materie penală, pe art. 6 § 3 c) din Convenţie; în materie civilă, ea 
constituie uneori unul din mijloacele de a asigura procesul echitabil cerut de 

1 În raportul său din 3 mart ie 1982, Comisia ajunge la concluzia absenţei vio lări i arI. 4 § 2 
al Convenţiei ( 10 voturi pentru , 4 împotrivă) , arI. I din Protocolul nr. I (9 voturi pentru , 
5 împotri vă) ş i a ar!. 14 din Con venţi e combinat cu cele două a rticole sus -menţ i ona te 
(7 voturi pentru , 7 Împotrivă , cu votu l deci siv al preşedintelui). 
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art. 6 § 1. Ea revine deci statului belgian. Acesta din urmă o atribuie în mod legal 
barourilor, însă această soluţie nu poate să-I sustragă de la responsabilităţile sale 
în temeiul Convenţiei , cu atât mai mult cu cât barourile belgiene, în sensul strict 
al respectării independenţei acestora, sunt supuse exigenţelor legii . 

4. - Curtea abordează apoi chestiunea principală, cea a pretinsei violări 
a art. 4 luat separat. Ea constată că acest text nu indică ce trebuie să se 
înţeleagă prin "muncă forţată sau obligatorie". Fără a pierde din vedere 
particularităţile şi autonomia Convenţiei , ea interpretează această noţiune în 
baza Convenţiilor nr. 29 şi 105 ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii care 
leagă cvasitotalitatea statelor membre ale Consiliului Europei, printre care şi 
Belgia. Potrivit art. 2 § 1 din Convenţia ill. 29, expresia "muncă forţată sau 
obligatorie" desemnează "orice muncă sau serviciu cerut unui individ sub 
ameninţarea unei pedepse oarecare şi pe care individul respectiv nu s-a oferit 
să o execute de bună voie". Având în vedere absenţa constrângerilor fizice 
sau morale, serviciile îndeplinite de Van der Mussele nu ar putea fi analizate 
ca o muncă forţată în sensul art. 4 din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului. Prezintă oare acestea un caracter obligatoriu? Riscurile la care s-ar 
fi expus în caz de refuz puteau conduce la ameninţarea unei pedepse, însă 
Curtea acordă o valoare relativă argumentului dedus - de guvernul belgian şi 
de către Comisie - din consimţământul prealabil pe care petiţionarul l-ar fi 
dat în momentul în care a îmbrăţişat profesia de avocat. Ea consideră necesar 
să ţină seama de ansamblul circumstanţelor cauzei , din perspectiva 
preocupărilor care stau la baza art. 4 din Convenţie (interes general , 
solidaritate socială şi normalitate). 

Serviciile de prestat nu ieşeau din cadrul activităţilor normale ale unui 
avocat. În plus , ele găseau o contrapartidă în avantajele corespunzătoare 
profesiei (monopolul profesional al pledoariei şi reprezentării) şi concurau la 
formarea profesională a lui Van der Mussele. În rest, această obligaţie, care 
nu constituia un mijloc de a asigura lui Ebrima beneficiul art. 6 § 3 c) din 
Convenţie, se apropia de "obligaţiile civice normale" menţionate la art. 4 § 3 d). 
În sfârşit, petiţionarului nu i s-a impus o greutate disproporţionată faţă de 
capacitatea sa (cincizeci de desemnări pentru asistenţă din oficiu în cursul a 
trei ani de stagiu). De altfel, el nu a denunţat obligaţia respectivă în însuşi 
principiul acesteia, ci doar în două din modalităţile ei de executare: absenţa 
onorariilor şi lipsa rambursării cheltuielilor. Curtea notează că legislaţiile din 
numeroase state contractante evoluează către o preluare în sarcină de către 
finanţele publice a indemnizaţiei avocaţilor sau a avocaţilor stagiari 
desemnaţi să acorde asistenţă justiţiabililor insolvabili. În speţă, nu există 
dezechilibru considerabil şi nerezonabil între scopul urmărit - accesul la 
barou - şi obligaţiile asumate pentru a-I atinge. Din moment ce nu a fost 
vorba de o muncă obligatorie, Curtea a apreciat că art. 4, considerat izolat, 
nu a fost încălcat (unanimitate). 

5. - Van der Mussele a invocat, de asemenea, art. 14 în legătură cu 
art. 4. În pofida concluziei precedente, Curtea apreciază prima dispoziţie ca 
fiind aplicabilă în speţă: o muncă normală în sine poate să se manifeste 
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anonnal, dacă discriminarea conduce la alegerea grupurilor sau a indivizilor 
obligaţi să o efectueze. Ea aminteşte că art. 14 protejează contra oricărei 
discriminări indivizii puşi în situaţii analoage. Or, Curtea constată că nu 
există similitudine între situaţiile disparate menţionate de către petiţionar 
(avocaţi, pe de o parte, şi magistraţi , funcţionari publici sau ministeriali, 
medici, veterinari, fannacişti, dentişti etc., pe de altă parte) şi trage concluzia 
absenţei încăicării articolului citat (unanimitate). 

6. - Rămânea o ultimă cerere dedusă din art. 1 al Protocolului nr. 1. Acest 
text consacră respectul bunurilor actuale; or, în ceea ce priveşte lipsa 
remunerării, insolvabilitatea lui Ebrima împiedica naşterea unei creanţe. 
Problema se pune însă diferit pentru cheltuieli, Van der Mussele trebuind să fi 
luat anumite sume din propriile sale resurse; totuşi, ele erau relativ mici şi 

decurgeau din obligaţia de a îndeplini o activitate compatibilă cu art. 4 din 
Convenţie. Curtea a ajuns astfel la concluzia inaplicabilităţii, în cele două 
cazuri, a art. 1 din Protocolul nr. I singur sau combinat cu art. 14 din Convenţie 
(unanimitate). 
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:g@o CAZUL KARLHEINZ SCHMIDT contra GERMANIEI - Obligaţia 

pentru bărbaţi, În Baden-Wiirtemberg, dar nu şi pentru femei, de a 
efectua un serviciu de pompier sau, În lipsă, de a plăti o contribuţie 

1. - La 30 aprilie 1982, serviciul competent din oraşul Teltnang, din 
landul Baden-Wiirtemberg, Îi cere dlui Karlheinz Schmidt, născut În 1939, 
plata unei contribuţii de pompier În sumă de 75 DM pentru anul 1982. EI Îşi 
Întemeiază hotărârea pe art. 43 al legii pompierilor landului, În versiunea 
din 27 noiemhrie1978, şi pe decizia municipală din 5 decembrie 1979. 
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La 20 iulie 1982 autoritatea administrativă Bodenseekrei s respinge 
contestaţia pe care petiţionarul ajăcut-o împotriva deciziei oraşului. 

Denunţând o atingere adusă principiului egalităţii sexelor, K. Schmidt 
sesizează Tribunalul administrativ din Sigmaringen, care respinge recursul 
său pe 18 august 1983. Apelul nu dă nici el rezultat: Curtea administrativă a 
landului respinge cererea petiţionarului pe 25 martie 1986 şi îi rejilză, în 
acelaş i timp, autorizarea de a f ace recurs În casaţie. Cel în cauză atacă În 
van acest refuz la Curtea administrativă federală . La 31 ianuarie 1987, 
Curtea Constituţională Federală respinge, ca neavând suficiente şanse de 
succes, recursul dlui Schmidt. 

2. - În 13 din 16 landuri germane - inclusiv Baden- Wiirtemberg - , legea 
impune locuitorilor din comune să îndeplinească un serviciu activ în 
corpurile de pompieri, dacă numărul de voluntari nu este suficient. Nouă 
landuri prevăd un asemenea serviciu numai pentru cetăţenii de sex 
masculin (în vârstă de la 18 la 50 ani în Baden- Wiirtemberg) . În afară de 
Baden-Wiirtemberg, În Bavaria, Saxonia şi Turingia există obligaţia de a 
vărsa o contribuţie corpului de pompieri sau serviciilor de pro tecţie 

Împotriva incendiilor. Acolo unde locuitorii de ambele sexe sunt supuşi 
serviciului obligatoriu, contribuţia se aplică atât bărbaţilor cât şi femeilor. 

3. - La 11 august 1987, K. Schmidt sesizează Comisia; el in vocă 
art. 14 al Convenţiei combinat cu art. 4 § 3 d) din Con venţie şi art. 1 al 
Protocolului nr. 1. 1 

• Hotărârea din 18 iulie 1994 (Cameră) (seria A nr. 291- B) 

4. - Ca şi petiţionarii , Curtea apreciază că serviciul obligatoriu de 
pompier, aşa cum este cunoscut în Baden-Wiirtemberg, se numără printre 
"obligaţiile civile normale" În sensul art. 4 § 3 d) . Ea a ajuns la concluzia că , 

date fiind legăturile sale strânse cu obligaţia de a servi , obligaţia de a plăti se 
încadrează , în egală măsură , în art. 4 § 3 d) . În consecinţă, art. 14 combinat 
cu art. 4 § 3 d) se aplică (unanimitate). 

5. - Acest lucru a fo st respectat? Curtea constată că , în Germania , 
anumite Landuri nu impun în acest domeniu constrângeri diferite în funcţie 
de sex ş i că femeile sunt admise să servească în corpul pompierilor voluntari 
chiar şi în Baden-Wiirtemberg. Un element este decisiv în această speţă , 

independent de problema de a şti dacă există, în zilele noastre, motive pentru 
a trata în mod diferit bărbaţii şi femeile în ce priveşte îndeplinirea serviciului 
obligatoriu de pompier: respectiva obligaţie nu există decât în drept şi în 
teorie. Numărul de voluntari fiind întotdeauna suficient, nici o persoană de 
sex masculin nu este obligată în practică să îndeplineasc ă serviciul de 
pompie ri. Contribuţia fin a nci ară a pierdut - nu în drept , c i în fapt -
caracterul ei compensatoriu , pentru a deveni singura obligaţie reală. O 

I În raportul său di n 14 ianuarie 1993 , Comisia formulează avizul că s-a Încălcat art. 14 
combinat cu arI. 1 al Protocolul ui nr. 1 ş i cu arI. 4 § 3 d) a l Conve nţie i (1 4 voturi pentru, 
3 Împotrivă) . 
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diferenţă de tratament bazată pe sex nu se va justifica niciodată pentru plata 
unei asemenea contribuţii. În consecinţă, a avut loc o Încălcare a art. 14 
combinat cu art. 4 § 3 d) al Convenţiei (6 voturi pentru, 3 Împotrivă). 

6. - A vând În vedere această constatare, Curtea nu consideră necesar să 
examineze În plus plângerea bazată pe art. 14 al Convenţiei combinat cu art. 
I din Protocolul nr. 1 (unanimitate). 

7. - În baza art. 50 al Convenţiei, Curtea acceptă În Întregime pretenţiile 
celui În cauză: restituirea contribuţiei de pompier În contul anilor 1982- 1984 
(225 DM), precum şi cheltuielile de judecată şi taxe la care s-a expus În faţa 
jurisdicţiilor naţionale (395 DM) (8 voturi pentru, 1 Împotrivă). I 

8. Bibliografie 
ALKEMA (E.A.). - "NOOT", N.J, 1996, P. 85-86. 
BLECKMANN (A.). - "Bundesverfassungsgericht versus Europăischer Gerichtshof fur 

Menschenrechte", EuGRZ 1995, p. 387-390. 
COUSSIRAT-COUSTERE (V .). - " La jurisprudence de la Cour europeenne des droits de 

I'homme en 1993 et 1994", A.F.D.I. 1994, p. 658 şi urm. 
DECAUX (E.) ş i TAVERN IER (P.). - "Chronique de jurisprudence de la Cour europeenne des 

droits de I'homme (anm'e 1994)", J.D.I. 1995, p. 768- 77 1. 
HERINGA (A.W.) şi STAAL (C .J.). - "Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens" , NJCM-Bul/etin 1995, p. 85-87. 
LAMBERT (P.). - "La Cour europeenne des droits de I'homme - 1994", JT.D.E. 1995, p. 

56 şi urm. 
MERRILLS (J.G.). - "Decisions on the European Convention on Human Rights during 

1994", B. YB YL., 1994, p. 534-535. 
PETT ITI (C .). - "La discrimination en raison du sexe au sens de I' article 14 de la 

Convention europeenne des droits de I'homme dans la jurisprudence de la Cour 
europeenne", R. T.D.H. 1995, p. 87- 95. 

SPI ELMANN (D.) şi AREND (P.). - "Cour europeenne des droits de I' homme (deuxieme 
semestre 1994)", B.D.H. 1995, p. 98. 

SUDRE (F.). - "Droit de la Convention europeenne des droits de I'homme" , J.CP. 1995, 
ediţie generală , nr. 6, 1, 3823. 

SUDRE (F.) şi alţii. - "Chronique de la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de 
I'homme 1994. Deuxieme partie: F r juin - 31 decembre", R.U.D. H. 1995, p. 101 şi 

urm. 
SWART (B.). - .,The case-Iaw of the European Court of Human Rights in 1994", E.J.C 

1995, p. 281 şi urm. 
WARBRIK (C.) . - "The European Convention on Human Rights", Y.E .L. 1994 , 

p. 652- 653. 

(1) Autorităţile implicate din Landul Baden-Wurtemberg şi cele ale Bavariei şi Saxon iei , 
celelalte două Landuri dotate cu o reglementare similară nu au mai cerut plata contribuţiei de 
pompier. Ulterior, Curtea Constituţională Federală a declarat , Într-o hotărâre din 24 ianuarie 
1995, că reglementările care impuneau doar bărbaţilor obligaţia de a efectua serviciul de 
pompier sau de a plăti În schimb o contribuţie constituiau o discriminare bazată pe sex şi a 
anulat respectivele reglementări. 
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'l, t , CAZUL SILIADIN contra FRANŢEI - Lipsa protecţiei contra 
servituţii domestice 

1. - Togoleză născută În 1978, Siwa-Akofa Siliadin locuieşte la Paris. În 
ianuarie 1994, pe atunci în vârstă de 15 ani şi jumătate şi având un paşaport 
cu viză turistică, ea ajunge În Franţa Împreună cu o resortisantă jranceză de 
origine togoleză, dna D. Aceasta s-a angajat să-i regularizeze tinerei f ete 
situaţia administrativă şi să se ocupe de şcolarizarea sa, petiţionara urmând 
la rândul său să lucreze la ea timpul necesar care să-i permită să 
ramburseze biletul de avion. În realitate, dra Siliadin a fost servitoarea flră 
plată a soţilor D., paşaportul fiindu-i de altfel confiscat. 

Spre octombrie 1994, dna D. o "Împrumută " pe petiţionară unei perechi 
de prieteni, soţii B., pentru ca să-i ajute luând asupra sa sarc inile 
gospodăreşti şi ocupându-se de cei doi copii mici ai lor. Această situaţie nu 
trebuia să dureze decât câteva zile, timpul necesar pentru ca dna B. să ajungă 
la termen cu sarcina sa. Cu toate acestea, după ce naşte, dna B. decide să o 
păstreze pe petiţionară. Aceasta devine f emeie de serviciu la toate a soţilor 
B., care o pun să muncească În toate zilele săptămânii Începând de la 7,30 şi 
până la 22,30, flră zi de odihnă şi acordându-i doar o permisiune de ieşire 
excepţională pentru a merge la slujba religioasă în anumite duminici. 
Petiţionara doarme În camera copiilor, pe o saltea pusă direct pe jos, şi 
poartă haine uzate. Nu este niciodată plătită, însă primeşte de la mama dnei 
B. una sau două bancnote de 500 FRF, adică echivalentul a 76,22 EUR. 

În iulie 1998, dra Siliadin Îi Încredinţează toate acestea unei vecine, care 
alertează Comitetul împotriva sclaviei moderne, care la rândul său sesizează 
parchetul. Soţii B. sunt urmăriţi penal, pe de o parte, pentru obţinerea 
abuzivă , de la o persoană vuln erabilă sau dep endentă , de servicii 
neretribuite sau insuficient retribuite - delict prevăzut la articolul 225-13 
din codul penal - şi, pe de altă parte, pentru supunerea acestei persoane la 
condiţii de muncă sau de cazare in compatibile cu demnitatea umană - delict 
pedepsit prin articolul 225-14 din codul penal. 

Condamnaţi în primă instanţă la douăsprezece luni de închisoare din 
care şapte cu suspendare, preveniţii sunt scoşi din cauză în apel, la 19 
octombrie 2000. Statuând cu privire la retrimitere după casare, Curtea de 
Apel din Versailles consideră într-o hotărâre din 15 mai 2003 că soţii B. 
sunt vino vaţi de fi fă cut-o pe dra Siliadin , pers oană dependentă şi 
vulnerabilă, să muncească flră a fi remunerată, Însă consideră condiţiile ei 
de muncă şi de cazare ca ne fiind in compatibile cu demnitatea umană. În 
consecinţă, Curtea Îi condamnă pe soţii B. să - i plătească p eti(ionarei 
echivalentul sumei de 15.245 EUR ca daune şi interese. 

În octombrie 2003, jurisdicţia prud'homaIă / Îi alocă petiţionarei suma 
de 31.238 EUR cu titlul rapelului de salarii. 

2. - În petiţia sa din 17 aprilie 2001, adresată Curţii, dra Siliadin invocă 
articolul 4 al Convenţiei. Ea susţine că dreptul penal francez nu i-a asigurat 
o protecţie suficientă şi efectivă Împotriva "servituţii " la care a fos t, cel 

I În Franţa, juri sdicţie a unui tribuna l speciali zat În li tigii care deri vă din contractul de 
muncă (N.T.). 



r 

r 

puţin, supusă, contra muncii 'forţate şi obligatorii" care i-a fost pretinsă, 
care, în realitate, a făcut din ea o sclavă servitoare. 

• Hotărârea din 26 iulie 2005 (secţia 11) (CEDO 2005- VII) 

3. - Curtea consideră că articolul 4 al Convenţiei consacră una dintre 
valorile fundamentale ale societăţilor democratice care formează Consiliul 
Europei. Este una dintre acele dispoziţii ale Convenţiei cu privire la care faptul 
că un stat se abţine să aducă atingere drepturilor garantate nu este suficient 
pentru a conchide că el s-a conformat angajamentelor sale ; el face să ia naştere, 
în sarcina statelor, obligaţii pozitive constând în adoptarea şi aplicarea efectivă a 
unor dispoziţii penale care să sancţioneze practicile vizate prin articolul 4. 

4. - În afara Convenţiei, Curtea relevă faptul că numeroase tratate 
internaţionale au ca obiect protecţia fiinţe lor umane împotriva sclaviei, a 
servituţii şi a muncii forţate sau obligatorii. Aşa cum a arătat Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei, cu toate că sclavia a fost oficial abolită 
de mai bine de 150 de ani, situaţii de "sclavie domestică" continuă să existe 
în Europa şi privesc mii de persoane, printre care o majoritate compusă din 
femei. Conform normelor şi tendinţelor contemporane în materie, Curtea 
consideră că statele au obligaţia de a incrimina şi de a reprima orice act care 
tinde să menţină o persoană într-o situaţie contrară articolului 4. 

Pentru a califica starea în care a fost menţinută petiţionara, Curtea relevă 
că dra Siliadin a lucrat la soţii B. timp de ani întregi fără întrerupere şi 
împotriva voinţei sale şi nu a perceput pentru aceasta nici o remuneraţie. 
Minoră în epoca petrecerii faptelor, petiţionara se găsea într-o situaţie ilegală 
într-o ţară străină şi se temea să nu fie arestată de poliţie . Soţii B. îi 
întreţineau de altfel această teamă şi o făceau să spere într-o reglementare a 
situaţiei sale. În aceste circumstanţe, Curtea consideră că dra Siliadin a fost 
supusă cel puţin unei munci forţate. 

A fost ea, în plus, menţinută în sclavie sau în servitute? 

În privinţa sclaviei , cu toate că petiţionara a fost privată de liberul său 
arbitru, nu rezultă din dosar că ar fi fost ţinută în sclavie în sens propriu, cu 
alte cuvinte că soţi i B. ar fi exercitat asupra ei un veritabil drept de 
proprietate, reducând-o la o stare de obiect. Nu se poate considera, deci , că 
dra Siliadin a fost ţinută în sclavie în sensul "clasic" al acestei noţiuni . 

Cât priveşte servitutea, aceasta se traduce printr-o obligaţie de a-şi presta 
serviciile sub imperiul constrângerii, ceea ce o face să fie pusă în legătură cu 
noţiunea de "sclavie". În legătură cu aceasta, Curtea relevă faptul că munca 
forţată la care a fost constrânsă petiţionara se efectua şapte zile din şapte timp 
de aproape cincisprezece ore pe zi. Adusă în Franţa de o cunoştinţă a tatălui 
său, dra Siliadin nu alesese ea să lucreze la soţii B. Minoră, ea era lipsită de 
resurse, vulnerabilă şi izolată şi nu avea nici un mijloc de a trăi în altă parte 
decât la soţii B., unde împărţea camera cu copiii . Ea se afla în întregime la 
mâna soţilor B., de vreme ce actele îi fuseseră confiscate şi i se promisese că 
situaţia sa va fi reglementată, ceea ce nu s-a făcut niciodată . În plus, dra 
Siliadin, care se temea să nu fie arestată de poliţie , nu dispunea de nici o 
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libertate de mişcare şi de nici un timp liber. De altfel , ne fiind şcolarizată, deşi 
acest lucru îi fusese promis tatălui său, ea nu putea spera că îşi va vedea 
situaţia evoluând în bine şi era în întregime dependentă de soţii B. În aceste 
condiţii , Curtea consideră că dra Siliadin a fost ţinută în stare de servitute. 

I-a oferit legislaţia franceză petiţionarei o protecţie suficientă ţinând cont de 
obligaţiile pozitive care îi incumbă Franţei în legătură cu articolul 4 ? Curtea 
notează în această privinţă că în Recomandarea sa 1523 (2001), Adunarea 
Parlamentară "a regretat că nici unul din statele membre ale Consiliului Europei 
nu recunoaşte în mod expres sc1avia domestică în codul său penal". Sc1avia şi 
servitutea nu sunt pedepsite ca atare prin dreptul penal francez. 

Urmăriţi în baza articolelor 225-13 şi 225-14 din codul penal, soţii B. nu 
au fost condamnaţi penal. Deoarece procurorul general nu a exercitat un 
recurs în faţa Curţii de Casaţie împotriva hotărârii Curţii de Apel din 19 
octombrie 2000, Curtea de Casaţie nu a fost sesizată decât cu capitolul civil 
al cazului , scoaterea din cauză a soţilor B. devenind astfel definitivă. De 
altfel , potrivit unui raport întocmit în 200 I de misiunea de informare comună 
asupra diverselor forme de sclavie modernă a Adunării Naţionale, aceste 
dispoziţii ale codului penal erau susceptibile de interpretări care variau mult 
de la un tribunal la altul. În aceste circumstanţe , Curtea apreciază că 
legislaţia penală în vigoare în acea epocă nu i-a asigurat petiţionarei o 
protecţie concretă şi efectivă împotriva actelor a căror victimă a fost. Ea 
insistă asupra faptului că nivelul crescând de exigenţă în materie de protecţie 
a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale implică, în paralel şi 
inevitabil, o mai mare fermitate în aprecierea atingerilor aduse valorilor 
fundamentale ale societăţilor democratice. 

În consecinţă, Franţa nu şi-a respectat obligaţiile pozitive care îi incumbă 
în virtutea articolului 4 (unanimitate). 

5. - În aplicarea articolului 41 al Curţii , Curtea îi alocă drei Siliadin 
pcntru cheltuieli de judecată 26.209,69 EU, mai puţin sumele primite cu titlu 
de asistenţă judiciară (unanimitate). Ea nu îi acordă o sumă ca reparaţie 
pentru daunele suferite, petiţionara ne cerând nimic. 
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Capitolul 4 

DREPTUL LA LIBERTATE ŞI LA SIGURANŢĂ 
(articolul 5 al Convenţiei) 

Secliunea 1 
PRIV ĂRILE DE LIBERTATE AUTORIZATE 
(articolul 5 § 1) 

1. După condamnare 

~~o CAZUL DROZD ŞI JANOUSEK contra FRANŢEI ŞI SPANIEI -
Proceduri penale urmate În faţa Tribunalului Corts din Principatul 
Andorra şi detenţii suferite În Franţa după condamnarea de către acesta 
din urmă 

1. - Cetăţeanul spaniol Jordi Drozd şi cetăţeanul cehoslovac Pavel 
Janousek sunt urmăriţi pentru o tâlhărie săvârşită În Andorra-Ia-Vieille şi 
judecaţi la 26 mai 1986 de către Tribunalul de Corts al Principatului Andorra. 
Pronunţată În aceeaşi zi, În limba catalană şi În audienţă publică, decizia le-a 
fost notificată a doua zi În limba spaniolă. Tribunalul a aplicat paisprezece 
ani de închisoare fiecăruia dintre acuzaţi. Acest tribunal era compus din 
doi foşti magistraţi francezi, desemnaţi unul de către co-prinţul francez 
(preşedintele Republicii Franceze), altul de către magistratul (viguier-ul) 
francez (reprezentantul co-prinţului francez), şi un jurist spaniol, viguier 
episcopal, numit de co-prinţul episcopal (episcopul de Urgel În Spania) . 

Dnii Drozd şi Janousek introduc apoi singurul recurs disponibil În 
asemenea situaţie, un recurs În retractare exercitat în faţa aceloraşi 
judecători. După respingerea recursului lor · la 3 iulie 1986 de către 
Tribunalul de Corts, cei În cauză au ales să execute pedeapsa În Franţa, În 
conformitate cu dreptul din Andorra, care oferă persoanelor condamnate În 
Principat la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de trei luni 
posibilitatea opţiunii executării acesteia În Franta sau În Spania. 
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2. - În plângerea adresată p e 26 noiembrie 1986 la Comisie, dnii 
Drozd şi Janousek au formulat două serii de revendicări. 

a) Primele, rezultând din art. 6 al Convenţiei, privesc atât Franţa cât şi 
Spania, cărora le revine responsabilitatea pe plan internaţional în legătură 

cu comportamentul autorităţilor din Andorra. 

i. Unele doleanţe sunt comune celor doi petiţionari care invocă 
paragrafele l şi 3 d) din articolul menţionat: astfel, aceştia au pretins că nu 
ar fi beneficiat de un proces echitabil în faţa Tribunalului de Corts, 
deoarece doi dintre judecători erau reprezentanţii co-prinţilor în Andorra şi 
organe ierarhic superioare ale poliţiei, magistratul însărcinat cu instrucţia 
dosarului se află în camera de consiliu în timpul deliberării, unul din 
judecători nu cunoştea deloc limba spaniolă şi cu atât mai puţin catalana, 
limbi în care s-au desfăşurat dezbaterile procesului, martorii nu fuseseră 
" izolaţi " înainte de audiere, iar victima tâlhăriei auzise declaraţiile acuzaţilor 
înainte de a-şi face depoziţia. 

ii. Celelalte plângeri sunt proprii numai dlui Janousek şi se Întemeiază 
pe alin. b), d) şi e) din paragraful 3: acesta a susţinut că nu ar fi beneficiat 
de asistenţa unui interpret şi a unui avocat în timpul instrucţiei şi nu ar fi 
primit o traducere completă în timpul procesului. 

b) Învinuirile din cea de-a doua categorie, rezultând din art. 5 § 1, 
vizează numai Franţa . Cei doi petiţionari califică drept " neconformă 
normelor " detenţia în Franţa după condamnarea de către jurisdicţia 
Principatului Andorra, deoarece nu exista un text de lege francez privind 
executarea deciziilor de acest tip, şi deci contrară ordinii publice franceze 
ca urmare a lipsei unui control exercitat de jurisdicţiile franceze. I 

• Hotărârea din 26 iunie 1992 (plenul Curţii) (seria A nr. 240) 

3. - Curtea începe prin a se asigura de competenţa sa de a examina 
cauza din perspectiva art. 6 din Convenţie . Guvernele, francez şi spaniol, au 
ridicat mai multe excepţii preliminare în legătură cu acest aspect procedând 
la fel ca şi în faţa Comisiei, care mai întâi a reţinut cauza, apoi şi-a declinat 
competenţa examinării fondului acesteia. 

În ceea ce priveşte excepţia de necompetenţă ratione loci, Curtea 
subscrie, în esenţă, la tezele exprimate în apărare de către cele două guverne 
reclamate, precum şi la avizul Comisiei, care aprecia prevederile Convenţiei 
ca inaplicabile pe teritoriul Andorrei, în pofida ratificării acestui instrument 
juridic de către Franţa şi Spania. Curtea ia, de asemenea, în considerare mai 
multe circumstanţe . Principatul Andorra nu figurează printre membrii 
Consiliului Europei, ceea ce-l împiedică să dobândească, el însuşi , calitatea 

I În raportul său din 1 1 decembrie 1990, Comisia formulează avizul că nu s-au încălcat 
nici prevederile art. 6 de către Franţa (10 voturi pentru, 6 împotrivă) nici de către Spania (12 
voturi pentru, 4 împotrivă) şi nici ale art. 5 § 1 de către Franţa (8 voturi pentru, 8 împotrivă, cu 
votul decisiv al preşedintelui) . 
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de parte la Convenţie şi părea că nu a întreprins nici un demers pentru a 
solicita admiterea sa ca "membru asociat" al organizaţiei; teritoriul Andorrei 
nu constituie un spaţiu comun al Franţei şi Spaniei, şi nici un condominiu 
franco-spaniol; relaţiile Principatului cu Franţa şi Spania nu sunt supuse 
modelului de raporturi între state suverane şi nu îmbracă forma unor acorduri 
internaţionale, chiar dacă evoluţia instituţiilor din Andorra ar putea conduce 
Principatul, potrivit co-prinţului francez , " la accesul la comunitatea 
internaţională". Pe scurt, Curtea judecă excepţia ca întemeiată (unanimitate). 

4. - Această constatare nu dispensează Curtea de a cerceta dacă 
petiţionarii au ţinut de , Jurisdicţia" Franţei sau a Spaniei în sensul art. I din 
Convenţie, având în vedere condamnarea lor de către tribunalul din Andorra. 

Curtea examinează deci excepţia de necompetenţă ratione personae. 
Termenul "jurisdicţie" nu se limitează la teritoriul naţional al statelor 
contractante a căror responsabilitate poate intra în joc ca urmare a actelor 
emanând de la organele acestora şi producându-şi efectele în afara 
teritoriului respectiv. Curtea se alătură Comisiei la argumentele exprimate de 
către guvernele reclamate : dacă magistraţi provenind din Franţa şi Spania 
participă în cadrul jurisdicţiilor din Andorra, aceştia nu o fac în calitatea lor 
de judecători francezi sau spanioli; aceste jurisdicţii şi, în particular 
Tribunalul de Corts îşi îndeplinesc atribuţiile într-o manieră autonomă ; 

deciziile şi hotărâri le lor scapă controlului autorităţilor Franţei şi Spaniei. În 
afară de aceasta, dosarul nu conţine nici un element care ar da de gândit că 
acestea din urmă ar fi tentate să exercite ingerinţe în procesele petiţionariloL 
În sfârş it , detaşarea magistraţilor, sau punerea lor la dispoziţia ţărilor străine, 
se practică, de asemenea, între statele membre ale Consiliului Europei. Pe 
scurt, Curtea acceptă şi această excepţie (unanimitate). 

5. - Rămânea revendicarea referitoare la art . 5 § 1. După guvernul 
francez, petiţionarii au neglijat două căi de drept care le-ar fi fost deschise în 
faţa justiţiei franceze: să introducă plângere şi să se constituie parte civilă 
împotriva magistraţilor sau funcţionarilor responsabili de detenţia lor; să 
denunţe o încălcare imputabilă magistraţilor sau funcţionarilor respectivi. 
Curtea constată că recursurile în chestiune urmăreau reparaţia unui 
prejudiciu cauzat printr-o privare de libertate şi sancţionarea agenţilor 

statului . Dacă acestea pot conduce, prin ricoşeu , la încetarea unei detenţii, ele 
nu ajung, până în prezent, la un asemenea rezultat, când detenţia respectivă 
îşi are sursa într-o decizie judiciară emisă în Andorra, deoarece jurisdicţiile 
franceze îşi declină competenţa de a aprecia legalitatea unui asemenea 
decizi i. În concluzie, este cazul ca excepţia să fie respinsă (unanimitate) . 

6. - Abordând fondul cauzei, Curtea verifică baza legală a detenţiei în 
discuţie. Ea apreciază că nu are competenţa de a controla respectarea căilor 
legale în sistemul juridic din Andorra şi, pe plan mai general, regularitatea 
privării de libertate a petiţionarilor faţă de normele juridice ale Principatului. 
In ceea ce priveşte respectarea legis laţiei franceze , Curtea consideră aceasta 
ca pe o situaţie deja stabilită. Cutuma multiseculară franco - andorrană, 

potrivit căreia persoanele condamnate de către jurisdicţiile din Andorra pot 
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să execute pedeapsa lor în închisorile franceze , prezintă o stabilitate şi 
posedă o forţă juridică suficiente pentru a servi de bază a detenţiei în litigiu, 
în pofida statutului particular al Principatului în dreptul internaţional. 

Ar fi trebuit jurisdicţiile franceze să controleze condamnarea 
incriminată? Curtea consideră, în speţă, Tribunalul de Corts ca fiind un 
"tribunal competent" despre care face vorbire art. 5 § I a). Convenţia nu 
obligă părţile contractante să impună regulile sale statelor sau teritoriilor 
terţe , deci Franţei nu-i revine obligaţia de a cerceta dacă procedura care a 
condus la condamnarea petiţionarilor îndeplineşte fiecare din condiţiile 
art. 6. A pretinde un asemenea control înseamnă , de asemenea, a contracara 
tendinţa întăririi întrajutorării internaţionale în domeniul judiciar, în mod 
normal favorabilă persoanelor în cauză. Statele contractante trebuie totuşi să 
se abţină de a-şi aduce concursul la o asemenea situaţie, dacă rezultă că 
respectiva condamnare este consecinţa unui refuz flagrant de justiţie. 

Curtea ia act de declaraţia guvernului francez, potrivit căreia Franţa ar 
putea refuza şi ar refuza colaborarea sa cutumiară dacă ar fi vorba de 
executarea pe teritoriul său a unei sentinţe din Andorra , în mod vădit 
contrară prescripţiilor art. 6 sau principiilor consacrate de acesta. Ea găseşte 
o confirmare a acestei atitudini chiar în deciziile jurisdicţiilor franceze . 
Curtea nu ţine să dovedească faptul că Franţa trebuia să nu contribuie la 
executarea condamnări lor incrimitate. În concluzie, Curtea afirmă că nu s-au 
încălcat prevederile art. 5 § 1 (12 voturi pentru, 11 împotrivă). I 
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2. În aşteptarea judecăţii 

~~o CAZUL GUZZARDI contra ITALIEI - Decizie judiciară de fixare a 
domiciliului pe o mică insulă 

1. - Cetăţean italian născut În 1942, dl Michele Guzzardi părăseşte Sicilia 
În 1966 pentru a se instala În Lombardia. Înfebruarie 1973, el este plasat În 
detenţie provizorie, apoi inculpat pentru asociere cu alţi infractori şi 
complicitate Într-o răpire a unui industriaş eliberat În schimbul unei sume de 
răscumpărare considerabile. Tribunalul din Milano Îl achită În 1976 din lipsă 
de probe suficiente, dar Curtea de apel a aceluiaşi oraş îl declară vinovat În 
decembrie 1979 şi Îl condamnă la optsprezece ani de Închisoare şi la o amendă. 

Detenţia provizorie a lui Michele Guzzardi - În timpul căreia se 
căsătoreşte cu logodnica sa de la care are, la puţin timp, un fiu - nu poate În 
mod legal să depăşească doi ani. În ianuarie 1975, cel În cauză face obiectul 
unei decizii de stabilire a domiciliului forţat, pentru o durată de trei ani, la 
Cala Reale, În insula Asinara, situată În largul Sardiniei. Din punct de vedere 
juridic, măsura nu avea nici o legătură cu urmărirea penală În instanţă, 

sprijinindu-se pe o lege din 1956 referitoare la persoanele periculoase pentru 
securitatea şi moralitatea publică şi o lege din 1965 contra mafiei. Adoptată 
de către tribunalul din Milano, această măsură este confirmată În apel şi apoi 
la Curtea de casaţie. Totuşi, În iulie 1976, tribunalul decide transferul lui 
Michele Guzzardi Într-o comună a Italiei continentale, unde acesta locuieşte 
supus unei măsuri asemănătoare, până Înfebruarie 1978. 

2. - În plângerea sa adresată Comisiei la 17 noiembrie 1975, Michele 
Guzzardi formulează diferite revendicări privind soarta sa la Asinara: el 
denunţă condiţiile de existenţă degradante (art. 3) şi se plânge că nu poate 
să trăiască În permanenţă cu familia sa (art. 8) şi nici să practice cultul 
religiei sa le (art. 9). După decizia Comisiei de a lua , din oficiu, În 
considerare art. 5 şi 6, cel În cauză le invocă şi el. 1 

• Hotărârea din 6 noiembrie 1980 (plenul Curţii) (seria A nr. 39) 

3. - Curtea începe prin a examina trei excepţii preliminare ridicate de 
guvernul italian. 

În primul rând, acesta reproşa Comisiei de a fi luat, din oficiu, în 
considerare art . 5 şi 6. Curtea respinge excepţia: nimic nu-l obligă pe un 
petiţionar să precizeze de ce articol sau drept se prevalează, iar piesele de la 
dosar arată clar că în speţă se pune o problemă pe terenul art. 5 (16 voturi 
pentru, 2 împotrivă). 

1 În raportul său din 7 decembrie 1978, Comisia exprimă avizul că a fost încălcat art. 5 § I 
(unanimitate), dar nu şi art. 3 (unanimitate), 8 (II voturi pentru şi o abţinere) şi 9 (unanimitate) 
şi că art. 6 nu se aplica procedurii în termenii căreia celui în cauză i s-a stabilit domiciliul forţat 
(unanimitate). 
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În al doilea rând, guvernul susţine că Michele Guzzardi nu epuizase 
căile de atac intern Înainte de a se adresa Comisiei (art. 26). Curtea respinge 
şi această teză: ea constată, Îndeosebi , că dacă cel În cauză nu a invocat 
Convenţia, În substanţă el a ridicat în faţa jurisdicţiilor italiene chestiunea 
unei atingeri la libertatea sa fizică (10 voturi pentru, 8 împotrivă). 

În al treilea rând, guvernul pretindea că acest caz ar fi lipsit de obiect 
pentru că petiţionarul fusese transferat din 1976 pe continent şi că Asinara nu 
mai servea ca loc de reşedinţă obligatorie. Curtea respinge argumentul: 
încetarea încă1cării pretinse nu împiedica să se statueze printr-o hotărâre 
declarativă, decizia de transferare nu se baza pe raţiuni deduse din Convenţie şi 
importante chestiuni de interpretare cereau un răspuns (15 voturi pentru, 
3 Împotrivă). 

4. - Abordând fondul cauzei , Curtea subliniază de la început că ea nu 
controlează sistemul legilor italiene din 1956 şi 1965, ci numai modul în care 
acestea au fost aplicate lui Guzzardi, condiţiile în care acesta a trebuit să 
locuiască la Asinara. 

Potrivit guvernului, Guzzardi a suportat simple restricţii la libertatea sa 
de mişcare , şi nu o privare de libertate în sensul art . 5. Curtea relevă mai 
multe elemente. Dacă spaţiul de care dispunea petiţionarul , pentru a se deplasa, 
nu era circumscris printr-o împrejmuire materială, acesta nu acoperea decât o 
modestă fracţiune dintr-o insulă cu acces dificil, din teritoriul căreia nouă 
zecimi erau ocupate de un penitenciar. Guzzardi locuia într-un sector din 
cătunul Cala Reale care în esenţă era reprezentat de clădirile vetuste şi ruinate 
ale unei foste instituţii sanitare, un post de carabinieri , o şcoală şi o capelă . 

Acesta trăia înconjurat, îndeosebi, de indivizi supuşi aceloraşi măsuri ca şi el 
şi de agenţi de poliţie . Populaţia pennanentă din Asinara locuia aproape în 
întregime la Cala d 'Oliva, unde el nu putea să se ducă, iar această populaţie 
nu părea să folosească deloc dreptul de a merge la Cala Reale, în aşa fel încât 
celui în cauză i se ofereau puţine ocazii de contacte sociale. O supraveghere 
strictă şi cvasiconstantă se exercita asupra sa. În sfărşit, sejurul său aici a 
durat mai mult de şaisprezece luni . Cumulate ş i combinate, aceste elemente 
conduc Curtea la concluzia existenţei unei privări de libertate (II voturi 
pentru, 7 împotrivă). 

5. - Guvernul pleda, în subsidiar, că privarea de libertate se justifica în 
virtutea alin. e) al art. 5 § 1, dar Curtea respinge această teză (unanimitate). 
Guzzardi, a subliniat Curtea, nu era un "vagabond" în sensul obişnuit al acestui 
tennen şi nu a fost tratat ca atare; în afară de aceasta, dacă alin. e) autorizează 
detenţia vagabonzi lor, nu rezultă că textul menţionat pennite implicit detenţia 
persoanelor mai periculoase. Curtea apreciază, de asemenea, cu majorităţi 
diferite, că privarea de libertate în chestiune nu-şi găsea justificarea nici în 
celelalte alineate ale art. 5 § 1, neinvocate de guvernul italian. Ea ajunge astfel 
la concluzia că Michele Guzzardi a fost victima încăIcării art. 5 § 1 în timpul 
sejurului său la Asinara (10 voturi pentru, 8 împotrivă . ) 
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6. - Curtea respinge apoi alegaţiile petiţionarului, potrivit cărora ar fi 
existat, în plus, încălcarea art. 3, 6 şi 9 (unanimitate), ca şi a art. 8 (17 voturi 
pentru, 1 împotrivă). Deşi situaţia lui Guzzardi la Asinara prezenta, fără îndoială, 
aspecte neplăcute, chiar penibile, aceasta nu a atins nivelul de gravitate dincolo 
de care un tratament devine degradant şi cade sub incidenţa art. 3. Apoi, 
presupunând art. 6 aplicabil, nimic nu arată că procedura urmată în 1975 până în 
faţa Curţii de casaţie ar fi încălcat prevederile acestui text. În al treilea rând, 
cererea referitoare la nerespectarea dreptului de a exercita cultul religiei sale nu 
rezistă la un examen aprofundat: Guzzardi nu pretinde că ar fi cerut nici 
celebrarea oficii lor specifice cultului în capela de la Cala Reale, nici posibilitatea 
de a merge la biserica din Cala d'Oliva. Cât despre dreptul petiţionarului la 
respectul vieţii sale familiale s-a observat că: soţia şi fiul său - fără să mai 
vorbim de părinţi şi celelalte rude - au coabitat cu el pe insulă; dacă aceştia au 
trebuit să-I părăsească pentru câtva timp, aceasta s-a datorat faptului că 
petiţionarul nu a mai solicitat reînnoirea autorizaţiei de sejur a rudelor sale. 

7. - Michele Guzzardi a reclamat şi reparaţia prejudiciului suferit, în 
măsura în care acesta ar fi stabilit cu titlu de satisfacţie echitabilă. Curtea i-a 
acordat, în baza art. 50, o sumă de 1.000.000 lire (12 voturi pentru, 
6 împotrivă). 
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3l@o CAZUL LUKANOV contra BULGARIEI - Detenţia provizorie a 
unui parlamentar bănuit de a fi deturnat fonduri publice În timpul cât a 
fost vice prim-ministru 

1. - La 1 iulie 1992, procurorul general cere Adunării naţionale 
bulgare autorizarea de a În cepe urmărirea penală Împotri va lui Andrei 
Karlo v Lukanov, bănuit de infracţiunea pre văzută in art. 203 şi 219, 
paragraful 3 din Codul penal. / se reproşa, În special, participarea, din 1986 
până În / 990, în calitate de vice prim-ministru. Ia luarea unui număr de 
decizii acordând ţări/or În curs de dezvoltare ca Nicaragua, Cuba , Laos, 
Cambodgia, Af gallis tan , Angola ş i Yemen as is t enţă şi Împrumuturi În 
valoare de 34 594 500 dolari americani ş i 27 072 leva bulgare convertibile. 
La 7 iulie, Adunarea naţională Îi ridică imunitatea parlam entară şi 

autorizează În cep erea urmă ririi penale Împotri va celui În cauză , ca şi 
arestarea şi punerea sa În detenţie provizorie. 

La 9 iulie 1992. În virtutea articolului 203 coroborat cu articolele 201, 
202 şi 282 din Co dul p enal, un p rocuror îl in c ulpă p e Lukan ov de 
deturnare, cu complicitatea preşedintelui ş i a altor v icepreşedinţi ai 
consiliului de miniş tri de atunci, a unor fonduri alocate anumitor ţări În 
curs de dezvol-tare: l'iolându-ş i obligaţiile oficiale, el a f acilitat deturnarea 
fo ndurilor pentru a obţine un avantaj În f avoarea unui terţ, cauzând prin 
aceasta un prejudiciu considerabil economiei, ş i fin ând cont de sumele 
f oarte ridicate aflate Înjoc, cazul este de o gravitate deosebită. 

În plus. procurorul decide p entru Lukanov o măsură de detenţie 
provizorie, in vocând utilitatea de a arăta publicului riscul pe care ÎI prezintă 
delictele În chestiune pentru societate. personalitatea autorului şi necesitatea 
de a-i garanta prezentarea la proces. Decizia este fondată, În special, pe 
articolele 147 şi 152. paragrafit! / din Codul de procedură penală. 

Tot la 9 iulie /992, reclamantul este arestat şi se aplică măsura de 
detenţie prol'izorie. În timpul detenţiei, i se refilză toate cererile de punere 
În libertate. La 29 decembrie /992, Adunarea naţională raportează decizia 
din 7 iulie şi , a doua z i, procurorul ordo nă pun erea În lib er tate 
condiţionată a deţinutului. 

La 2 octombrie /996, Lukano v este ucis de gloanţe, nu departe de 
domiciliul său. 

2. - În reclamaţia sa din 1 septembrie /992, Lukanov invocă violarea 
articolelor 3, 5, paragrafiil / , 6, 7, 10 şi 18 ale Con venţiei1 

I La 12 ianuari e 1995. Comisia rel ine reclamaţia , in pri v inţa incăIcărilor arI. 5, paragr. I ş i 
18 . În rapo rtu l său d in 16 ianuarie 1996 , ea formulează avi zul că a fos t v iolat a rI. 5, § I 
(u nanimitate) ş i că nu ex i stă o probl emă di stinc tă di n punc tul de vedere a l a r! . 18 (unanimi tate). 
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• Hotărârea din 20 martie 1997 (Cameră) (Culegerea/ 1997- 11) 

3. - Nu poate fi contestat faptul că, în urma decesului d-Iui Lukanov la 
2 octombrie 1996, văduva sa şi cei doi copii aveau calitatea de a continua 
recIamaţia, în numele său , iar Curtea nu găseşte nici un motiv de a decide altfel. 

4. - Competenţa Curţii se limitează la perioada posterioară zilei de 
7 septembrie 1992 , dată la care Bulgaria a ratificat Convenţia şi a 
recunoscut jurisdicţia obligatorie a Curţii. Examinarea sa ţine cont, totuşi , 

de faptul că motivele detenţiei reclamantului din perioada 9 iulie- 30 
decembrie 1992 au rămas aceleaşi. 

În pofida acceptării de către guvern a părerii Comisiei că a avut loc o 
violare a articolului 51, Curtea consideră oportun să examineze chestiunea. 

În speţă, problema principală se raporta la "regularitate" în sensul 
articolului 5, paragraful 1. Nu se conte stă că dl. Lukanov, în calitatea sa de 
membru al guvernului bulgar, luase parte la deciziile (acordare de fonduri de 
ajutor şi de împrumuturi către anumite ţări în curs de dezvoltare) care au 
antrenat acuzaţii le împotriva lui. Totuşi, nici una dintre dispoziţiile Codului 
penal invocate pentru a justifica detenţia (ali. 201 - 203 , 219 şi 282) nu ar 
indica expres faptul că un membru al guvernului ar putea răspunde penal 
pentru participarea sa la decizii colegiale de acest tip. Mai mult, nu a fost 
prezentată nici o dovadă care să arate că astfel de decizii ar fi ilegale. Curtea 
nu era convinsă că atitudinea reproşată recIamantului constituie o infracţiune 
penală. În plus, aşa cum reiese din jurisprudenţa bulgară , unul din elementele 
constitutive ale deturnării în spiritul articolelor 201 - 203 era că autorul 
delictului a căutat să obţină un avantaj pentru el însuşi sau pentru un terţ. În 
srarşit, art. 282 institui a în mod expres drept infracţiune faptul că un agent al 
Statului a abuzat de puterile sale pentru a obţine un avantaj. Totuşi , Curtea 
nu a primit nici un element sau informaţie capabile să demonstreze că 
existau motive plauzibile de a-I bănui pe recI amant că ar fi căutat să obţină 
un astfel de avantaj , pentru el sau pentru un terţ . Şi , apoi , nu s-a susţinut în 
faţa organelor Convenţiei că statele în cauză nu ar fi primit fondurile . 

În aceste condiţii , privarea de libertate nu era "regulamentară" , nici 
pusă în practică pe "motive plauzibile de a bănui că (reclamantul) ar fi 
comis o infracţiune" . Acestea fiind spuse, Curtea nu consideră necesar să 
examineze dacă detenţia putea trece, în mod rezonabil , drept necesară cu 
scopul de a-I împiedica pe recIamant să comită o infracţiune sau să fugă 
după ce ar fi comis-o. A avut loc , deci, o violare a articolului 51 
(unanimitate). 

5. - Ţinând cont de această concluzie , în temeiul art . 18 , Curtea 
consideră că nu se ridică nici o problemă distinctă (unanimitate) . 

6. - Pentru daune morale, ea acordă văduvei şi celor doi copii ai 
recIamantului 40 000 FF (unanimitate). Ea dispune rambursarea cheltuielilor 
de judecată şi a taxelor pentru o sumă totală de 13 456 dolari americani şi 

7067 FF. 
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3. În scopul educării supravegheate 

3l1L CAZUL BOU AMAR contra BELGIEI - Plasarea unui minor Într-o 
casă de arest cu titlu de măsură provizorie de supraveghere 

1. - Minor la data săvârşiriifaptelor, Naiin Bouamar a locuit din iunie 
1977 până în mai 1978 în diferite cămine pentru minori, beneficiind de o 
acţiune socială preventivă, prevăzută de legea din 8 aprilie 1965 privind 
protecţia tineretului. Din iunie 1978, în virtutea aceleiaşi legi, el a constituit 
în mai multe rânduri obiectul unor măsuri judiciare. 

În 1980, jurisdicţiile pentru tinerii iau îinpotriva sa diferite măsuri 
provizorii printre care nouă plasări În Închisoare, fiecare având o durată 
maximă de cincisprezece zile. Toate aceste măsuri se Înscriu În cadrul unei 
proceduri de urgenţă, prevăzută de art. 53 din legea citată. Acestea se 
Întemeiază atât pe imposibilitatea materială de a găsi o persoană fizică sau o 
instituţie care să-I primească pe loc, cât şi pe comportamentul periculos al 
acestuia. 

Între aceste diverse plasări, jurisdicţiile pentru tineri îl Încredinţează pe 
Nai'm Bouamar, printr-o ordonanţă de modificare a măsurii preventive, 
mediu lui să u familial sa u unei insti tu1ii de observare şi educa re 
supravegheată a statului. 

În faţa Curţii de apel din Liege, minorul contestă legalitatea unora din 
aceste decizii de plasare. Recursurile sale sunt declarate inadmisibile, ca 
fiind lipsite de obiect deoarece, Între timp, el şi-a recăpătat libertatea ca 
urmare a ordonanţelor emise de jurisdicţiile pentru tineri. Urmare a unor 
motive asemănătoare, Curtea de casaţie i-a respins trei dintre recursurile 
formulate. 

I Instanţe judiciare special constituite in baza legii , pentru a judeca infracţiunile săvârşi te 
de către minori şi tineri (n. t.). 
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2. - În plângerea sa din 2 septembrie 1980 adresată Comisiei, Naiin Bouamar 
denunţă plasările În casele de arest şi condiţiile de recurs; el invocă art. 5 § 1 d), 
art. 5 § 4 şi ar!. 13, precum şi art. 14 combinat cu ar!. 5 § 4 din Convenţie.] 

• Hotărârea din 29 februarie 1988 (Cameră) (seria A nr. 129) 

3. - Statuând m a i Întâi as upra Încălcării art. 5 § 1, Curtea ia în 
considerare ansamblul celor nouă plasări ale petiţionarului la casa de arest 
din Lantin. 

Prima ipoteză a alin . d) din art. 5 § I se impune singură a fi luată în 
considerare prin aceea că trebuia să se controleze respectarea "regularităţii", 
inclusiv "că ile legale", privind detenţia suferită de Na'im Bouamar. Or, 
" regularitatea" implică nu numai respectarea l eg i s l a ţi e i naţionale ci şi 

conformitatea măsurii privative de libertate , în scopul prevăzut de art. 5: 
protejarea individului împotriva arbitrarului . 

Curtea recunoaşte spiritul liberal al legislaţiei belgiene în materie de 
delincvenţă juvenilă . Concepută să evite la maximum privarea de libertate a 
minori lor, legea din 8 aprilie 1965 nu autorizează asemenea măsuri decât în 
cazuri limitate, enumerate de ea. Chiar dacă interpretarea art. 53 din această 
lege se pretează la controverse în Belgia, datele cauzei nu sunt suficiente 
pentru a constata o neregularitate decurgând din nerespectarea dreptului intern. 

Cât despre absenţa arbitrarului , Curtea notează că petiţi onarul a făcut 
obiectul unei "navete" între arestul din Lantin şi familia sa, fără ca aceasta să 
conducă la aplicarea efectivă a unui regim de educaţie supra vegheată într-un 
mediu specializat. În acea perioadă, în Belgia nu exista o infrastructură 
potrivită şi adaptată obiectivelor legii menţionate. În consecinţă, o acumulare 
inutilă a măsurilor de plasare în arest nu urmărea nici un scop educativ. S-a 
încălcat deci art . 5 § I (unanimitate). 

4. - Guvernul bel gian pleda în sensul că procedura urmată în faţa 
judecătorului pentru tineri "încorpora" în ea controlul cerut de art. 5 § 4 . 

Acest magistrat constituie, în mod evident, un "tribunal" din punct de 
vedere organic. Totuşi , Curtea aminteşte că art. 5 § 4 nu se mulţumeşte cu un 
asemenea organ decât dacă procedura urmată de acesta are un caracter judiciar 
şi dă garanţii suficiente individului în cauză : în cazul de faţă, este vorba de 
posibilitatea de a fi audiată persoana în cauză şi ca aceasta să beneficieze de 
asistenta efectivă a unui avocat. Dacă procedura litigioasă a fost însoţită de 
anumite garanţii , care nu sunt neglijabile, nu s-a stabilit însă că avocaţii 
petiţionarului ar fi fost prezenţi cu prilejul audieri lor care au precedat plasarea 
în arest a lui Naim Bouamar ş i nici că aceştia ar fi avut acces la dosar. Singura 
apariţie personală în faţa judecătorului pentru tineri a lui Naim Bouamar, foarte 
tânăr la acea dată, nu era de natură să-i ofere garanţiile necesare. 

2 În raportul său din 18 iu lie 1986, Comisia exprimă În unan imitate opinia că s-a violat art. 
5 § I ş i art. 4 din Convenţie, dar nu şi art. 5 § 4 ş i art. 14 combinate şi că nu se pune nici o 
problemă distinctă din perspectiva art. 13. 
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Căile de recurs existente nu erau nici ele, în opinia Curţii, conforme 
prescripţiilor art. 5 § 4. Noile proceduri urmate în faţa jurisdicţiilor pentru 
tineri, în scopul revizuirii deciziilor iniţiale, s-au desfăşurat în absenţa 
avocaţilor persoanei în cauză. Cât despre apeluri, toate au fost declarate 
inadmisibile din lipsă de obiect, iar Curtea de casaţie a respins recursurile 
introduse împotriva hotărâri lor judiciare astfel adoptate, încât recursurile 
exercitate nu au permis jurisdicţiilor competente să statueze, în termen scurt, 
asupra legalităţii măsurilor de privare de libertate a petiţionarului . 

Pe scurt, au fost încălcate prevederile art. 5 § 4 (6 voturi pentru, 
1 împotrivă). 

5. - În speţă, Curtea apreciază că nu este necesară examinarea cauzei şi 
în temeiul art. 13 (unanimitate). 

6. - Naim Bouamar pretindea existenţa unei discriminări contrare art. 14 
combinat cu art. 5 § 4 care ar decurge din faptul că adulţii plasaţi în detenţie 
preventivă beneficiază, în termen scurt, de un control al legalităţii acesteia. 
Curtea estimează că tocmai caracterul protector al procedurii aplicabile 
minori lor furnizează o justificare obiectivă şi rezonabilă (unanimitate). 

7. - Constatând că nu sunt întrunite condiţiile aplicării art. 50, Curtea 
rezervă examinarea acestei chestiuni (unanimitate) . 

• Hotărârea din 27 iunie 1988 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 (seria 
A nr. 136-F) 

8. - În iunie 1988, guvernul belgian l-a informat pe grefierul Curţii că 
era de acord să plătească cei 150.000 FB reclamaţi cu titlu de indemnizaţie 
de către Naim Bouamar pentru prejudiciu. Cel în cauză şi-a dat acordul, iar 
delegatul Comisiei a declarat că nu ridică nici o obiecţie . 

Curtea constată că soluţia adoptată are un "caracter echitabil", în sensul 
art. 53 § 4 din regulamentul său şi decide astfel să radieze cazul de pe rol 
(unanimitate). 
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4. În scopul de a preveni propagarea unei boli contagioase 

3l:îlo CAZUL ENHORN contra SUEDIEI - Plasarea unui seropozitiv În 
izolare obligatorie Într-un spital 

1. - Suedez născut În 1947, Eie Enhorn este homosexual. În 1994 se 
descoperă că este seropozitiv şi că l-a contaminat pe un tânăr de 19 ani, cu 
care a avut relaţii sexuale pentru prima dată în 1990. 

La 2februarie 1995, medicul de departament cere tribunalului administrativ 
departamental să dea o decizie care să permită plasarea petiţionarului În 
izolare obligatorie Într-un spital pentru o perioadă de maximum trei luni, În 
baza articolului 38 din legea din 1988 cu privire la bolile contagioase. 

Printr-o sentinţă din 16 februarie 1995, tribunalul acceptă cererea, 
apreciind că petiţionarul a omis să aplice măsurile prescrise de medicul 
departamental pentru a împiedica propagarea virusului. 

În continuare, au fost luate decizii din şase În şase luni, până la 12 
decembrie 2001, având ca efect prelungirea privării de libertate. Deoarece 
petiţionarul a fugit de mai multe ori, privarea sa efectivă de libertate s-a 
petrecut Între: 16 martie 1995-25 aprilie 1995, Il iunie 1995-27 septembrie 
1995, 28 mai 1996-6 noiembrie 1996, 16 noiembrie 1996-26 februarie 1997 
şi 26 februarie 1999-12 iunie 1999, adică În total aproape un an şi jumătate. 

La 12 decembrie 2001, tribunalul respinge o cerere de obţinere a unei noi 
prelungiri, pe motivul că nu se ştie unde se găseşte dl Enhorn şi că nu există nici o 
informaţie cu privire la comportamentul său, starea sa de sănătate etc. Se pare că 
se ştie, Începând din 2002, unde se află acesta, Însă că medicul departamental 
competent a considerat că nimic nu mai justifica plasarea sa În izolare obligatorie. 

2. - În petiţia sa din 3 aprilie 2000, adresată Curţii, dl Enhorn susţine că 
deciziile de plasare în izolare obligatorie al căror obiect afost, ca şi spitalizarea 
impusă împotriva voinţei sale, sunt contrare articolului 5 § 1 din Convenţie. 

• Hotărârea din 25 ianuarie 2005 (secţia III) (CEDO 2005-1) 

3. - Constatând că detenţia petiţionarului are un fundament în dreptul 
suedez, Curtea cercetează dacă această privare de libertate corespundea unei 
"detenţii legale a unei persoane susceptibile de a propaga o boală 
contagioasă", în sensul articolului 5 § 1 e). 

Ţinând cont de caracterul limitat al jurisprudenţei direct pertinente, 
trebuia să se determine care erau criteriile aplicabile, pentru a verifica dacă o 
asemenea detenţie respecta principiul proporţionalităţii şi cerinţa potrivit 
căreia orice detenţie trebuie să fie lipsită de arbitrar. 

Curtea consideră că pentru a aprecia "legalitatea" detenţiei unei persoane 
"susceptibilă de a propaga o boală contagioasă" problemele esenţiale sunt de 
a şti dacă boala contagioasă este periculoasă pentru sănătatea şi siguranţa 
publică şi dacă detenţia persoanei infectate constituie o măsură luată în 
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ultimă instanţă pentru a împiedica propagarea bolii , după ce vor fi fost luate 
în considerare măsuri mai puţin riguroase, considerate insuficiente pentru 
protecţia interesului general. Dacă aceste criterii nu mai sunt reunite, 
fundamentul privării de libertate a încetat să existe. 

În speţă, faptul că primul criteriu era îndeplinit nu se pretează la 
controverse, prin faptu l că HIV era - şi continuă să fie - periculos pentru 
sănătatea şi siguranţa publică. 

În ceea ce priveşte cel de al doilea criteriu, Curtea atrage atenţia că guvernul 
nu a prezentat nici un exemplu de măsuri mai puţin riguroase care ar fi putut fi 
avute în vedere pentru dl Enhorn între 16 februarie 1995 şi 12 decembrie 2001 , 
însă care să se fi adeverit ca insuficiente pentru protecţia interesului general. 

Ea relevă între altele că , chiar dacă petiţionarul se afla în libertate în cea mai 
mare parte a perioadei cuprinse între 16 februarie 1995 şi 12 decembrie 2001, 
nimic nu indică sau dovedeşte că în acest interval el ar fi avut relaţii sexuale fără 
să-şi fi infonnat în prealabil partenerul că era seropozitiv, sau că ar fi neglijat să 
utilizeze un prezervativ ş i nici măcar că ar fi întreţinut raporturi sexuale. 

În aceste condiţii , Curtea apreciază că izolarea obligatorie a petiţionarului 
nu a constituit o măsură luată ca mijloc extrem pentru a-I împiedica să propage 
H1V, după ce măsuri mai puţin riguroase vor fi fost luate în calcul şi 

considerate insuficiente pentru a proteja interesul general. Mai mult , 
prelungind timp de aproape şapte ani decizia de plasare obligatorie în izo lare a 
petiţionarului - în aşa fel încât dl Enhorn a fost spitalizat împotriva voinţei sale 
aproape un an şi jumătate - autorităţile nu au asigurat un just echi libru între 
necesitatea de a evita propagarea HIV şi dreptul petiţionarului la libertate. 

Prin urnlare, a avut loc o violare a articolului 5 § I (unanimitate). 

4. - În aplicarea articolului 41, Curtea îi alocă dlui Enhorn 12.000 EUR 
pentru daune morale şi 2.083 EUR pentru cheltuieli de judecată (unanimitate). 

5. Bibliografie 
SUDRE (F. ) ş. a. "Jurisprudence de la Cour europeenne des droits de I' homme (2005)", 

R.D.P. 2006, p. 797. 

5. În scopul unui tratament medical 

~~ . CAZUL STORCK contra GERMANIEI - Internare şi tratament 
medical într-o clinică privată, împotriva voinţei pacientei 

1. - Waltraud Storck este o germană născută în 1958, cu reşedinţa la 
Niederselters. Ea şi-a petrecut aproape douăzeci de ani din viaţă În diverse 
instituţii psihiatrice şi în alte spitale. 

Între 29 iulie 1977 ş i 5 aprilie 1979, ea este plasată Într-un serviciu 
Închis al unei clinici psihiatrice private la cererea tatălui său, în urma unor 
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conflictefami/iale. Majoră În acel moment, ea nu a fost pusă sub tutelă, nu a 
semnat niciodată vreo declaraţie În care să consimtă la plasarea sa În 
instituţie, iar nici o decizie de justiţie care să autorizeze internarea sa Într
un spital psihiatric nu a fost pronunţată. Ea Încearcă În repetate rânduri să 
fugă din clinică, unde a fost readusă cu forţa, de către poliţie, la 4 martie 
1979. După ce afost tratată În această clinică pentru ceea ce se credea afi 
o schizofrenie, ea prezintă un sindrom post-poliomielitic. incepând cu 1980 
şi până În 1991-1992, Îşi pierde vorbirea. Este astăzi invalidă 100%. 

in 1994, o expertiză confirmă faptul că petiţionara nu a suferit niciodată de 
schizofrenie şi că comportamentul ei se explică prin conflictele cu familia sa. La 12 
februarie 1997, bazându-se pe această expertiză, petiţionara intentează o acţiune 
În faţa tribunalului regional din Bremen Împotriva clinicii private, În vederea 
obţinerii unei indemnizaţii pentru prejudiciul decurgând În mod special din 
internarea şi tratamentul său În acel loc din 1977 până În 1979. La 9 iulie 1998, 
tribunalul regional din Bremen Îi admite acţiunea, considerând că internarea ei a 
fost contrară dreptului german, petiţionara ne consimţind la internarea şi la 
tratamentul său În acea clinică. La 22 decembrie 2000, Curtea de Apel din 
Bremen anulează sentinţa tribunalului regional şi respinge pretenţia petiţionarei : 
acţiunea În indemnizare, fondată pe responsabilitatea delictuală este prescrisă, 
presupunând chiar că persoana În cauză a suferit o privare ilegală de libertate, pe 
motivul că, În momentul internării sale, aceasta era conştientă de faptul că era 
deţinută Împotriva voinţei sale şi că era deci În măsură să se adreseze mai 
devreme justiţiei; petiţionara nu mai poate nici să solicite o reparaţie invocând o 
responsabilitate contractuală. La 15 ianuarie 2002, Curtea Federală de Justiţie 
respinge acţiunea petiţionarei. La 6 martie 2002, Curtea Constituţională Federală 
face acelaşi lucru cu recursul constituţional introdus de aceasta din urmă. 

Dna Storck intentează alte acţiuni În indemnizarea prejudiciului 
provocat de sejurul şi de tratamentul său în clinica privată În cauză şi În 
despăgubirea prejudiciului rezultând din tratamentul său Într-o clinică 
universitară, dar În zadar. 

2. - in petiţia sa din 15 mai 2000, adresată Curţii, dna Storck invocă 
articolele 5, 6 § 1 şi 8 din Convenţie, plângându-se de plasarea sa Într-o clinică 
privată şi de tratamentul medical la care afost supusă acolo, de tratamentul său 
Într-o clinică universitară şi de echitatea procedurii care a urmat după acestea. 

3. - Un comitet de trei judecători declară petiţie neadmisibilă la 15 
octombrie 2002, Însă decide să redeschidă procedura la 28 ianuarie 2003. Petiţia 
este declarată parţial admisibilă de către o cameră, la 26 octombrie 2004. 

• Hotărârea din 16 iunie 2005 (secţia III) (CEDO 2005- TI) 

4. - Curtea constată că petiţionara, care a şi Încercat de mai multe ori să fugă 
din clinica privată, nu a consimţit la prelungirea sejurului său în aceasta şi a fost 
deci privată de libertatea sa, în sensul articolului 5 § 1. Germania este 
răspunzătoare de această privare de libertate în trei privinţe: autorităţile au 
participat activ la plasarea petiţionarei în clinică, atunci când poliţia, recurgând la 
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forţă , a readus-o la clinica de unde ea fugise ; cu ocazia procedurii în indemnizare 
introdusă de petiţionară, tribunalele naţionale nu au interpretat, respectând spiritul 
articolului 5, dispoziţiile de drept civil aplicabile cererii sale ; statul a violat 
obligaţia pozitivă care îi revenea de a o proteja pe petiţionară împotriva 
ingerinţelor în dreptul său la libertate comise de particulari . Deoarece nici un 
tribunal nu autorizase internarea petiţionarei, detenţia sa între 1977 şi 1979 nu era 
legală, astfel încât a avut loc o violare a articolului 5 § I (unanimitate). 

5. - Nici o problemă distinctă nu se pune din perspectiva articolului 5 §§ 
4 şi 5 (unanimitate). 

6. - Curtea este de părere că tratamentul medical la care petiţionara a fost 
supusă împotriva voinţei sale după plasarea ei într-o clinică privată , din 1977 
până în 1979, a adus atingere dreptului acesteia la respectarea vieţii sale 
private şi că Germania este răspunzătoare pentru acest fapt. Dat fiindcă 
internarea petiţionarei în clinică pentru tratament medical nu fusese 
autorizată printr-o decizie de justiţie, ingerinţa în dreptul său la respectarea 
vieţii private nu era prevăzută prin lege, în sensul articolului 8 § 2. Prin 
urmare, a avut loc o violare a articolului 8 (unanimitate). 

7. - În ceea ce priveşte plasarea petiţionarei într-o clinică privată în 1981 , 
Curtea apreciază că circumstanţele nu permit să se conchidă că ea era internată 
acolo împotriva voinţei sale sau fără asentimentul ei. Deci nu s-a petrecut o 
privare de libertate în sensul articolului 5, care nu a fost violat (unanimitate). 

8. - În plus, nu a fost dovedit că petiţionara nu-şi dăduse în mod valabil 
consimţământul pentru tratamentul medical pe care l-a urmat la clinică în 1981, 
iar Curtea de Apel a conchis, bazându-se pe elementele avute la dispoziţie, că 
persoana în cauză nu fusese supusă unui tratament medical inadecvat. Rezultă 
de aici că nu s-a produs o violare a articolului 8 (unanimitate). 

9. - Cu privire la tratamentul medical al petiţionarei Într-o clinică 
universitară, Curtea notează că jurisdicţiile naţionale au conchis în mod 
rezonabil, cu ajutorul unor medici experţi, că petiţionara nu fusese supusă 
unui tratament medical inadecvat nici în mod voluntar, nici din neglijenţă . În 
consecinţă, nu s-a petrecut o violare a articolului 8 (unanimitate) . 

10. - Curtea apreciază că nici una din procedurile în indemnizare angajate de 
petiţionară nu poate trece drept inechitabilă . În mod special, procedura urmată în 
faţa jurisdicţiilor din Bremen, ţinând cont de toate elementele aflate în posesia 
lor, de alegerea expertului şi de aprecierea din raportul acestuia, nu prezintă nici 
o lipsă de echitate. În privinţa procedurilor în faţa jurisdicţiilor din Mainz şi din 
Coblenz, faptele cauzei nu arată nici o lipsă de respect faţă de principiul egalităţii 
armelor, datorită aprecierii de către tribunale a unei expertize şi a refuzului lor de 
a aplica o regulă mai puţin strictă când a fost vorba despre sarcina probei. Prin 
urmare, nu s-a petrecut o violare a articolului 6 § 1 (unanimitate ). 

Il. - În baza articolului 41, Curtea îi alocă dnei Storck 75.000 EUR 
pentru daune morale şi 18 .315 EUR pentru cheltuieli de judecată 
(unanimitate). 
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~'J, CAZUL LlTW A contra POLONIEI - Plasarea Într-o unitate de 
trezire din starea de ebrietate) 

1. - Pensionar polonez, Witold Litwa s-a născut În 1946. EI nu vede cu un 
ochi şi vede foarte prost cu celălalt. La 5 mai 1994, la amiază, el merge Însoţit 
de W. K. şi de câinele său pentru orbi la biroul de poştă nr. 30 din Krakovia 
pentru a-şi ridica corespondenţa din cutiile sale poştale, care au fost deschise 
şi sunt goale. EI se plânge agenţilor poştei care, după aceea, cheamă poliţia, 
pretinzând că omul este în stare de ebrietate şi are un comportament grosolan. 
La orele 12,20, este dus de poliţişti la unitatea de trezire din starea de 
ebrietate din Krakovia. Un medic il examinează şi conchide că el este Într-o 
stare de ebrietate care justifică detinerea lui în unitate timp de şase ore. Nici 
Înainte, nici după acea examinare nu i se face un test de alcoolemie sau nu i se 
ia un eşantion de sânge. După şase ore şi treizeci de minute, petiţionarul este 
autorizat să plece, contra plăţii unei sume pentru transportul său şi pentru 
şederea În unitate. EI îi solicită procurorului să Întreprindă o urmărire contra 
poliţiştilor, pe care îi acuză de rele tratamente. ca şi contra personalului 
unităţii; este deschisă o anchetă, apoi abandonată. EI atacă de asemenea 
Trezoreria publică În daune-interese pentru brutalităţi ale agenţilor statului şi 
pentru fiu,tul unor obiecte personale; cererea sa este convertită În acţiune în 
reparaţie pentru arestare şi detenţie vădit nejustţficate, fiind în final respinsă 
de Curtea de Apel din Krakovia la 25 ianuarie 1995. 

2. - Legea din 26 octombrie 1982, referitoare la educaţia Împotriva 
beţiei şi la lupta împotriva alcoolismului enunţă măsurile ce pot fi luate la 
adresa a două categorii de persoane: "alcoolicii " şi "persoanele în stare 
de ebrietate". Pentru acestea din urmă, ea impune tuturor comunelor cu 
peste 50.000 de locuitori să creeze şi să gestioneze unităţi de trezire din 
beţie. Legea prevede că "orice persoană În stare de ebrietate care se 
comportă În mod jignitor Într-un loc public sau la un loc de muncă. sau care 
pune în pericol viaţa sau sănătatea sa, sau pe cele ale altora, poate fi 
condusă Într-o unitate de trezire din beţie, o instituţie de sănătate publică 

sau la domiciliul său". În lipsa unei unităţi de trezire din beţie, persoana în 
stare de ebrietate poate fi dusă la postul de poliţie. Persoana condusă Într-o 
unitate de trezire din beţie sau la postul de poliţie trebuie să rămână acolo 
până la trezirea din beţie, însă nu poate .fi reţinută mai mult de douăzeci şi 
patru de ore. 

1 În franceză unile de degrisemel1l (N. T.) . 
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3. - În petiţia sa din 6 august 1994. adresată Comisiei. dl Utwa invocă 
articolul 5 § 1 al Convenţiei. afirmând că detenţia sa În unitatea de trezire 
din beţie a fost ilegală şi arbitrară. 

• Hotărârea din 4 aprilie 2000 (sec/ia Jl) (CEDO 2000-1II) 

4. - Detenţia petiţionarului se traduce printr-o lipsire de libertate, iar singurul 
motiv invocat de guvern este "detenţia legală a unui ( ... ) alcoolic" . Pentru a 
interpreta acest tennen, Curtea se referă la Convenţia de la Viena cu privire la 
dreptul tratatelor. În uzanţa curentă , tennenul "alcoolic" denotă o persoană 
dependentă de alcool, însă există o legătură cu celelalte categorii de persoane 
specificate in alineatul e), anume că ele pot fi lipsite de libertatea lor pentru a fi 
supuse unui tratament medical, sau din cauza unor considerente dictate de politica 
socială, sau din raţiuni atât medicale cât şi sociale ; se poate ajunge la concluzia 
legitimă că, dacă Convenţia pennite mai întâi să lipsească de libertatea lor aceste 
persoane, ea nu o face pentru singurul motiv că ele trebuie considerate a fi 
periculoase pentru siguranţa publică , ci şi pentru că propriul lor interes poate 
necesita internarea lor. Această ratia legis arată că detenţia unui "alcoolic", 
autorizată de această dispoziţie, nu vizează numai un alcoolic în sensul restrâns al 
unei persoane aflate într-o stare clinică de alcoolism, ci de asemenea persoanele al 
căror comportament sub influenţa alcoolului reprezintă o ameninţare pentru 
ordinea publică sau pentru ele-însele, indiferent dacă a fost pus sau nu un 
diagnostic de alcoolism. Nu rezultă de aci că detenţia unui individ este autorizată 
pur şi simplu din cauză că a consumat alcool, însă nimic nu arată că articolul 5 § I 
(e) nu pennite ca un individ care abuzează de alcool să fie reţinut pentru a restrânge 
efectele nefaste atât pentru el însuşi, cât şi pentru societate. Această interpretare 
este confirmată prin lucrările pregătitoare, care fac referire la "alcoolism". Detenţia 
peti~onarului se înscrie deci în domeniul de aplicare al acestei dispoziţii. 

5. - Cu privire la problema de a şti dacă această detenţie era "legală" şi 
lipsită de arbitrar, nimeni nu contestă că ea a fost ordonată potrivit căilor legale şi 
că avea deci o bază legală în dreptul polonez. Cu toate acestea Curtea are mari 
îndoieli că s-ar putea afirma că petiţionarul a manifestat un comportament de 
natură a constitui o ameninţare pentru public sau pentru el însuşi , iar dubiile sale 
sunt întărite de incidentul mai degrabă nesemnificativ care a motivat detenţia şi 
de faptul că persoana în cauză era aproape oarbă. Autorităţile nu par să fi luat în 
calcul măsuri mai puţin riguroase pennise de lege a fi aplicate persoanelor în 
stare de ebrietate şi care nu necesită o Iipsire de libertate. Asemenea măsuri ne 
fiind luate în considerare, detenţia petiţionarului nu poate trece drept "legală". S
a petrecut, deci, o violare a articolului 5 § I (şase voturi contra unul). 

- Cu titlul de satisfacţie echitabilă, domnului Litwa i se alocă pentru 
daune morale 8.000 zloţi, iar pentru cheltuieli de judecată 15.000 zloţi, mai 
puţin 13.174 FRF primiţi cu titlul de asistenţă judiciară (unanimitate) . 
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6. În scopul expulzării 

:§§ o CAZUL BOZANO contra FRANŢEI - Detenţie În vederea 
expulzării după respingerea unei cereri de extrădare 

1. - La 22 mai 1975, dl Lorenzo Bozano este condamnat, În apel şi În 
contumacie, la Geneva, la Închisoare pe viaţă, pentru răpirea şi asasinarea 
unei adolescente elveţiene, faptele petrecându-se În luna mai 1971; Curtea 
cu juri ÎI achitase la 15 mai 1973 În primă instanţă, din lipsă de probe 
suficiente. După respingerea recursului În casaţie formulat de petiţionar, 
parchetul general din Geneva eliberează un ordin de Încarcerare şi poliţia 
italiană difuzează un mandat de arestare interna/iona!. 

La 26 ianuarie 1979, În cursul unui control de rutină, jandarmeria 
ji-anceză îl arestează pe Bozano care se refugiase În Franţa. În aceeaşi zi, el 
este trimis la Închisoarea din Limoges sub incidenţa unei ordonanţe de 
reţinere În vederea extrădării, şi la 31 ianuarie Italia cere oficial extrădarea 
acestuia. La 15 mai 1979, Camera de acuzare a Curţii de apel din Limoges 
pronunţă o opinie defavorabilă extrădării celui În cauză, apreciind că 
procedura de judecare În lipsă a petiţionarului, desfăşurată la Geneva, ar fi 
incompatibilă cu ordinea publică ji-anceză ; În consecinţă, guvernul francez 
refuză să-I extrădeze pe peti/ionar, aşa cum îl obliga la aceasta art. 17 din 
legea din 10 martie 1927. Petiţionarul rămâne totuşi reţinut la Închisoarea 
din Limoges, deoarece era inculpat In unele delicte săvârşite În Franţa, dar 
Îşi recapătă libertatea la 19 septembrie 1979, În baza unei decizii de punere 
În libertate sub control judiciar. La 26 octombrie 1979, judecătorul de 
instrucţie ridică această din urmă măsură, pronunţă neÎnceperea urmăririi 
penale Într-un dosar de escrocherie şi îl trimite pe petiţionar În faţa 
tribunalului corecţional din Limoges, pentru a se fi folosit de acte de 
identitate[alse. În seara aceleiaşi zile, poliţia îl interpelează pe Bozano pe o 
stradă din oraş, Îi notifică o decizie de expulzare luată cu mai multe 
săptămâni Înainte şi Îl conduce În maşină până la ji-ontiera franco-elveţiană. 
Autorităţile elveţiene îl plasează În Închisoare imediat, în vederea extrădării, 

şi apoi, după o hotărâre a Tribunalului federal, îl extrădează către Italia, În 
luna iunie 1980. În prezent, petiţionarul Îşi ispăşeşte pedeapsa În insula Elba. 

În decembrie 1979, avocaţii petiţionarului exercită două recursuri în 
Franţa. Mai Întâi, ei îl citează pe ministrul de interne să se prezinte, de 
urgenţă, În faţa preşedintelui Tribunalului de mare instanţă din Paris: la 
14 ianuarie 1989, acest magistrat se declară necompetent să judece dosarul, 
pe motiv că cererea pune În cauză relaţiile de la stat la stat. Aceiaşi avocaţi 
atacă şi hotărârea de expulzare în faţa Tribunalului administrativ din 
Limoges: acesta o anulează la 22 decembrie 1981 pentru eroare manifestă 
de apreciere şi deturnare de putere. 

2. - În plângerea sa din 30 martie 1982 adresată Comisiei, Bozano 
susţine că " răpirea " sa şi "transportul forţat " În Elveţia l-au privat de 
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libertatea sajizică ş i de libertatea de circulaţie, cu nesocotirea art. 5 § 1 din 
Convenţie şi art. 2 § 1 din Protocolul adiţional nr. 4. El afirmă, de 
asemenea, că nu ar fi dispus nici de un recurs efectiv în sensul art. 5 § 4 al 
Convenţiei, nici de anumite garanţii ale art. 6, nici de un recurs efectiv în 
sensul art. 13 şi că ar fi fost victima unei deturnări de putere, contrar 
prevederilor art. 18; în plus, el invocă art. 5 § 5.1 

• Hotărârea din 18 decembrie 1986 (Cameră) (seria A nr. 111) 

3. - Guvernul francez pleda pentru inadmisibilitatea plângerii invocând 
incompatibilitatea ratione materiae cu Convenţia şi neepuizarea căilor 
interne de recur s. Curtea re spinge prima motivaţie , căci cererile 
petiţionarului nu sunt "În mod evident străine de dispoziţiile Convenţiei" 
(unanimitate). Cât despre a doua motivaţie , guvernul o divizase în şase 
elemente. Curtea apreciază că pentru două din acestea survine decăderea din 
drept (unanimitate) deoarece nu au fost invocate la Comisie atunci când s-a 
examinat admisibilitatea plângerii . Curtea respinge şi celelalte patru 
motivaţii ale apărării ca neîntemeiate (unanimitate) . 

4. - Trecând la fond , Curtea examinează cazul , mai Întâi În baza 
art. 5 § I din Convenţie . Ea apreciază că se aplică numai alin . t) şi că trebuie 
să se examineze respectarea "regularităţii", inclusiv respectarea "căilor 
legale" ale privării de libertate căreia i-a căzut victimă Bozano În noaptea 
de 26/27 octombrie 1979, aceasta din urmă constituind o "detenţie" în sensul 
prevederilor Convenţiei. Prin "regularitate" trebuie să se Înţeleagă nu numai 
respectarea legislaţiei naţionale , dar şi conformitatea măsurii privati ve de 
libertate cu scopul art. 5: protejarea individului Împotriva arbitrarului. În 
această privinţă , Curtea notează că acolo unde Convenţia face trimiteri 
direct la dreptul intern, respectarea acestuia constituie partea integrantă a 
angajamentelor statelor contractante; or, mai multe elemente din dreptul 
francez au favori zat controverse în cauză. Fără a aduce o certitudine 
absolută , datele cauzei inspiră îndoieli foarte serioase Curţii asupra 

compatibilităţii detenţiei litigioase cu normele juridice franceze . În ceea ce 
priveşte absenţa arbitrarului , Curtea relevă circumstanţele transportului forţat 
al petiţionarului până la frontiera franco-elveţiană: aşteptarea de mai bine 
de o lun ă pentru a notifica decizia de expulzare, impresia că se voia ca 
petiţionarul să fie lăsat În necunoştinţă de cauză în legătură cu ceea ce se 
pregătea Împotriva sa , promptitudinea interpelării acestuia şi mai ales 
modalităţile de executare a expulzării. Astfel, adoptând un demers global şi 

Întemeindu-se pe un ansamblu de elemente concordante, Curtea trage 
concluzia că privarea de libertate nu a fost tăcută potrivit normelor legale, şi nu 

I La 15 mai 1984, Comisia declară inadmi s ibilă o parte a plângerii. În raportul său din 
7 decembrie 1984 , ea trage concluzia În că Icării ari. 5 § I din Convenţie ( II voturi pentru , 
2 Împotrivă) , nu se pronunţă explicit asupra a l egaţiilor privind arI. 18 ş i apreciază că este 
dispensată de a hotărî În baza ari. 2 din Protocolul nr. 4. 
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era nici compatibilă cu dreptul persoanelor la siguranţă. Nu a fost vorba despre 
o detenţie necesară În cadrul normal al unei proceduri de expulzare, ci de o 
măsură deghizată de extrădare. A fost deci Încălcat art. 5 § 1 (unanimitate). 

5. - Luând notă că procedura de expulzare a fost deviată de la obiectul şi 
finalitatea sa naturale, Curtea apreciază că nu este necesar să examineze aceeaşi 
chestiune În baza art. 18 din Convenţie (unanimitate). Ea se declară necompetentă 
pentru a examina cererea rezultată din art. 5 § 4 din Convenţie, considerată ca 
inadmisibilă de către Comisie, deoarece acest aspect iese din cadrul litigiului deferit 
Curţii (unanimitate). în sfărşit, constatând o încălcare a art. 5 § 1, Curtea consideră 
că aceasta o dispensează de a cerceta dacă art. 2 al Protocolului nr. 4 era aplicabil În 

speţă şi , În caz afirmativ, dacă acest din urmă articol a fost respectat (unanimitate). 

6. - Curtea respinge unele cereri de "satisfacţie echitabilă" formulate de 
către petiţionar: recomandarea către guvernul francez de a efectua un demers 
diplomatic pe lângă autorităţile italiene - demers străin obiectului litigiului -
vizând fie o măsură de graţiere prezidenţială, fie o revizuire a procesului ; 
reclamarea unei reparaţii pecuniare a prejudiciului suferit de către soţia lui 
Bozano, care nu avea calitatea de petiţionară (unanimitate). În ceea ce priveşte 
restul cererilor, nu s-a considerat a fi cazul aplicării art. 50, acest aspect fiind 
rezervat unei decizii ulterioare (unanimitate) . 

• Hotărârea din 2 decembrie 1987 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 
(seria A nr. 124-F) 

7. - În ceea ce priveşte reparaţia pecuniară a unui prejudiciu, Curtea 
subliniază mai Întâi gravitatea Încălcării normelor pe teritoriul francez; prin 
circumstanţele care au conturat-o, aceasta din urmă nu a putut să nu cauzeze 
petiţionarului o daună morală considerabilă. După expulzarea sa din Franţa, 
Bozano a fost închis În Elveţia, În baza unei ordonanţe de reţinere pentru 
extrădare, apoi În Italia, unde acesta execută o pedeapsă de Închisoare pe 
viaţă. Curtea nu a judecat şi nu va judeca aceste două detenţii , deoarece 
Comisia Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibile sau a clasat, 
după caz, cererile formulate în faţa acesteia cu privire la aspectele respective. 
Totuşi, trebuie să se facă referire la situaţia În care se găsea petiţionarul 
înainte de executarea forţată a hotărârii de expulzare. Or, jurisdicţia franceză 
competentă exprimase un aviz defavorabil extrădării celui În cauză. Acest 
aviz angaja guvernul dar nu-I Împiedica să ia o măsură de expulzare. Totuşi , 

În mod normal, petiţionarul ar fi trebuit să poată ataca o asemenea măsură În 
faţa tribunalului administrativ şi să ceară Consiliului de Stat o amânare a 
executării pedepsei . Aşteptând mai bine de o lună pentru a notifica decizia de 
expulzare, poliţia franceză l-a împiedicat pe petiţionar să exercite În mod util 
căile de recurs care, teoretic, erau deschise acestuia. Petiţionarul putea spera 
să rămână În libertate pe teritoriul francez cel puţin câtva timp. Dacă aceste 
recursuri ar fi eşuat, ceea ce nu este deloc evident, el ar fi trebuit să poată 
intra Într-o altă ţară decât Elveţia. Presupunând că această altă ţară l-ar fi 
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predat şi ea Italiei , cel puţin remiterea către autorităţile acestui stat ar fi 
cunoscut o anumită întârziere. Transportul forţat de la Limoges la frontiera 
franco-elveţiană antrena, deci , o pagubă reală pentru Bozano, deşi aceasta nu 
este susceptibilă de o apreciere exactă. Curtea îi atribuie deci o indemnizaţie 
de 100.000 FF pentru ansamblul prejudiciului suferit (unanimitate). 

Cât despre onorariile avocaţilor, Curtea a decis că este cazul să fie 
rambursate cu deducerea unor sume percepute de petiţionar cu titlu de 
asistenţă judiciară în faţa Comisiei şi Curţii. Astfel, Franţa trebuie să-i remită 
petiţionarului 138.350 FF (unanimitate). 
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J<fii, CAZUL KURT contra TURCIEI - Dispariţia unui sătean după 
arestarea sa de către forţele de ordine. 

1. - Dna Koc;eri Kurt, resortisantă turcă născută în 1927, locuieşte la 
Bismil, În sud-estul Turciei. După o operaţiune desfăşurată de forţele de 
ordine, care a adus cu sine confruntări violente cu persoane bănuite de 
terorism În satul Agilli, Între 23- 25 noiembrie 1993, fiul acesteia, azeyir, 
dispare. Condiţiile acestei dispariţii sunt controversate. Potrivit petiţionarei, 

ea şi-a văzut pentn/ ultima oară fiul sub paza soldaţilor şi a paznicilor satului. 
Părea că ar fi fost bătut. Potrivit guvernului, azeyir nu a fost niciodată în 
arest preventiv şi există motive întemeiate de a presupune că el a părăsit satul 
pentru a se alătura celor din organizaţia PKK sau că a fost răpit de aceştia. 

Atunci când dna Kurt alertează autorităţile, la puţin timp după 
dispariţia fiului său, pentru a încerca să afle ce s-a întâmplat cu el, 
jandarmeria ţinutului o informează că el n-a fost niciodată ţinut în arest 
preventiv, iar Curtea Siguranţei de Stat din Diyarbakir afirmă că nu există 
nici o urmă a vreunei plasări În arest preventiv. La 21 martie 1994, 
procurorul din Bismil îşi declină competenţa în problema răpirii lui azeyir, 
pe motivul că această crimă afost comisă de PKK. 

2. - În cererea sa din 11 mai 1994 adresată Comisiei, introdusă în numele 
său precum şi în numele fiului său, dna Kurt susţine că dispariţia lui azeyir 
angajează responsabilitatea autorităţilor statului turc şi invocă articolele 2, 3, 5, 
13, 14 şi 18 din Convenţie. Ea mai afirmă şi că autorităţile i-au îngrădit 
exercitarea dreptului său de recurs individual garantat prin articolul 251 

• Hotărârea din 25 mai 1998 (cameră) (Culegere 1998-1l1) 

3. - Guvernul afinnă că petiţionara nu avusese niciodată intenţia de a face o 
plângere împotriva autorităţilor în legătură cu dispariţia fiului său. Curtea 
respinge această excepţie preliminară extrasă din non-validitatea petiţiei 
(unanimitate). Rezultă cu claritate din faptul că petiţionara şi-a manifestat dorinţa 
de a lua parte la instanţă în faţa Curţii , precum şi din faptul că ea a asistat la 
audiere, că a invocat cu bună ştiinţă jurisdicţia instituţiilor Convenţiei pentru a 
obţine o soluţie împotriva autorităţilor în ceea ce priveşte dispariţia fiului său. 

I În raportul său din 5 decembrie 1996, Comisia formulează opinia că a existat o violare a 
ari. 5 În privinţa dispariţiei fiului petiţionarei (unanimitate); că a avut loc o violare a ari. 3 faţă 
de petiţionară (19 voturi contra 5); că nu este cazul să fie examinate separat Învinuirile aduse În 
baza ari. 2 şi 3 În legătură cu fiul petiţionarei (unanimitate); că a avut loc o violare a ari. 13 faţă 
de petiţionară (unanimitate); că nu a avut loc o violare a ari. 14 şi 18 (unanimitate); şi că Turcia 
nu s-a achitat de obligaţiile sale În lumina ari. 25 § I (unanimitate). 
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4. - Curtea respinge şi excepţia de neepuizare a căilor de recurs interne, 
deoarece guvernul nu a ridicat-o decât la audiere, deci dincolo de termenul 
fixat prin articolul 48 § 1 din regulamentul A al Curţii. Ea notează că, 
independent de această prescriere procedurală, ea ar fi înlăturat respectiva 
excepţie la fond , deoarece petiţionara făcuse tot ceea ce îi stătuse în putinţă 
în împrejurările date, pentru a epuiza căile de recurs interne. 

5. - După ce a examinat cu grijă probele , Curtea nu găseşte 
circumstanţe excepţionale care să o oblige să se abată de la concluzia 
Comisie i potrivit căreia petiţionara şi-a văzut pentru ultima oară fiul , 
înconjurat de membri ai forţelor de ordine şi de paznici săteşti, în dimineaţa 
zilei de 25 noiembrie 1993. Pentru a ajunge la această concluzie, ea ţine 
cont în mod special de faptul că delegaţii Comisiei au ascultat mărturia 
petiţionarei în cursul unei audieri care a avut loc la Ankara în zilele de 8 şi 9 
februarie 1996. Comisia a considerat-o pe cea interesată credibilă şi 
coerentă în timpul contra-interogatoriului cu privire la punctele esenţiale ale 
alegaţiilor sale şi în plus, valoarea probantă a depoziţiei sale cântăreşte mai 
greu decât explicaţiile furni zate de guvern în legătură cu dispariţia fiului 
petiţionarei , explicaţii care nu se sprijină pe o fundamentare solidă. 

6. - Curtea estimează că argumentele petiţionarei nu sunt suficiente, în 
absenţa unor probe concrete , pentru a se putea ajunge la concluzia că fiul 
celei interesate şi-a găsit moartea pe când se afla în mâinile autorităţilor. Ea 
conchide deci că nu sunt întrunite condiţiile pentru a se putea pronunţa 
asupra învinuirii aduse de petiţionară în baza articolului 2, potrivit căreia 
autorităţile n-ar fi protejat viaţa fiului său (unanimitate), învinuirea ţinând de 
domeniul articolului 5. 

7. - De asemenea , Curtea consideră că petiţionara nu a adus probe 
suficiente care să ateste c ă fiul său a fost efectiv victima unor rele 
tratamente contrare articolului 3 (unanimitate) , învinuirea ţinând de 
domeniul articolului 5. 

8. - Potrivit Curţii , detenţia nerecunoscută a unui individ constituie o 
totală negare a garanţiilor prevăzute în articolul 5 şi o violare extrem de 
gravă a acestei di s poziţii. Autorităţile care au reţinut un individ au 
îndatorirea să dezvăluie locul unde acesta se găseşte. Tată de ce trebuie 
considerat că articolul 5 le creează obligaţia de a lua nişte măsuri efective de 
înlăturare a riscului unei dispariţii , precum şi obligaţia de a iniţia o anchetă 
rapidă şi eficace în ipoteza unei plângeri plauzibile potrivit căreia o persoană 
a fost reţinută şi nu a mai fost văzută din acel moment. 

Pe această bază , Curtea notează că detenţia fiului petiţionarei nu a fost 
niciodată consemnată . Însuşi acest fapt trebuie considerat ca o deficienţă 
dintre cele mai grave , deoarece le permite autorilor actului privării de 
libertate să-şi ascundă participarea la o crimă , să-şi şteargă urmele şi să scape 
de responsabilitatea ce le revine în ceea ce priveşte soarta deţinutului . Faptul 
de a nu consemna nişte date ca data şi ora arestării , locul de detenţie, numele 
deţinutului , precum şi motivele detenţiei şi identitatea persoanei care a 
procedat la reţinere reprezintă pentru Curte o acţiune incompatibilă cu însuşi 
obiectivul articolului 5. 
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În afară de aceasta, procurorul nu a examinat cu adevărat motivaţia 
plângerii petiţionarei, care afirma că fiul său fusese reţinut În sat. El nu a 
invitat-o pe cea interesată să dea o declaraţie scrisă, nici nu a procedat la un 
interogatoriu oral. El a admis fără rezerve explicaţia furnizată de 
jandarmerie: nu se putea ca fiul să fi fost reţinut, din moment ce numele său 
nu figura În registrele de arest preventiv. El a dat la o parte teza petiţionarei, 
care afirma în mod invariabil că fiul său era deţinut, În favoarea unei piste de 
anchetă care nu era nici susţinută , nici plauzibilă , făcând legătura Între 
dispariţia fiului şi activităţile organizaţiei PKK. 

Curtea a tras concluzia că autorităţile nu au furnizat o explicaţie 
plauzibilă şi fundamentată cu privire la locul În care se găseşte fiul 
petiţionarei şi în legătură cu ce s-a întâmplat cu acesta după ce a fost reţinut 
În sat. Ele nu s-au achitat de obligaţia lor de a da seama de moartea acestuia. 
Există motive pentru a admite că fiul se află Într-o detenţie nerecunoscută, în 
absenţa totală a garanţiilor prevăzute în articolul 5. Este vorba aici de o 
violare deosebit de gravă a drepntlui la libertate şi la siguranţă garantat prin 
acest articol (şase voturi contra trei). 

9. - Petiţionara se pretindea ea însăşi victimă a unui tratament inuman şi 
degradant, din cauza dispariţiei fiului ei pe când acesta se afla în mâinile 
autorităţilor. În această ordine de idei , Curtea reaminteşte că autorităţile nu 
au examinat niciodată cu seriozitate plângerea celei interesate. Ea se află 
deci de multă vreme Într-o stare de panică, ştiind că fiul ei era deţinut şi că 
nici o informaţie oficială nu a fost dată În legătură cu soarta lui. Statul turc 
Încalcă articolul 3 În ceea ce o priveşte pe dna Kurt (şase voturi contra trei). 

10. - În cazul În care părinţii unei persoane au nişte motive 
incriminatoare, pretinzând că aceasta a dispărut În timp ce se afla În mâinile 
autorităţilor, noţiunea de recurs efectiv, În sensul articolului 13, implică 
pentru Curte, În afară de plata unor despăgubiri , dacă este cazul , şi efectuarea 
unor investigaţii aprofundate şi efective care să conducă la identificarea şi la 
pedepsirea celor vinovaţi şi acestea În condiţiile unui acces efecti v al 
părinţilor la procedura de anchetă. 

Aşa cum Curtea a mai menţionat În legătură cu Învinuirea În baza 
articolului 5, plângerea dnei Kurt nu a fost examinată cu seriozitate. Din 
cauză că petiţionara a fost privată de un recurs efectiv, a avut loc o violare a 
articolului 13 (şapte voturi contra două) . 

Curtea consideră că petiţionara nu şi-a susţinut alegaţia potrivit căreia 
dispariţii le forţate ating În primul rând persoanele de origine kurdă . În 
această privinţă nu s-a stabilit nici o violare a articolelor 2, 3 şi 5, combinate 
cu articolul 14 (unanimitate). 

11. - Petiţionara afinna că statul turc stabilise cu bună ştiinţă o practică 
a dispariţii lor, ne luând nici o măsură pentru a-i pune capăt. Pentru Curte, 
motivaţia acestei Învinuiri nu este demonstrată , astfel că nu a existat o 
violare a articolului 18 (unanimitate). 

12. - Petiţionara afirma că autorităţile exercitaseră presiuni asupra ei 
pentru a-şi retrage petiţia adresată Comisiei şi că ÎI ameninţaseră pe avocatul 
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ei cu unnărire penală în legătură cu declaraţiile pe care le făcuse pe marginea 
acestei petiţii. 

Curtea notează că autorităţile au interogat-o de mai multe ori pe 
petiţionară după ce Comisia a comunicat guvernului petiţia acesteia. Folosind 
prilejul interogatoriilor, ea a făcut nişte declaraţii de refutare a tuturor 
petiţii lor făcute în numele său. Curtea nu este convinsă că aceste declaraţii ar 
fi fost redactate din iniţiativa petiţionarei. De altfel, aceasta s-a deplasat de 
două ori la un notar. De fiecare dată ea a refutat plângerile care fuseseră 
introduse la Comisie în numele său . Curtea nu admite că aceste vizite ar fi 
fost organizate de petenta însăşi, ea fiind dusă la notar de către un soldat în 
unifonnă şi netrebuind să plătească onorarii pentru redactarea declaraţiilor. 
Aceste împrejurări conduc la opinia că petiţionara a suferit nişte presiuni 
indirecte şi abuzive care trebuiau să o detennine să facă nişte declaraţii în 
legătură cu petiţia sa la Comisie, presiuni care au zădărnicit libera exercitare a 
dreptului său la un recurs individual , garantat prin articolul 25. 

În ceea ce priveşte ameninţarea cu unnărire penală împotriva avocatului 
celei interesate, Curtea subliniază că autorităţile nu trebuie să intervină într-o 
procedură în faţa Comisiei, intentată de un petiţionar, ameninţându-l cu 
urmăriri penale pe reprezentantul acestuia. Chair dacă nu a avut urmări , 

ameninţarea trebuie considerată , în sine, ca o ingerinţă în exercitarea 
dreptului de recurs individual. 

În concluzie, statul turc şi-a încălcat obligaţiile ce-i reveneau în baza 
articolului 25 (şase voturi contra trei). 

13. - În baza articolului 50, Curtea îi acordă petiţionarei , pentru 
prejudiciul moral suferit, 10.000 f , iar fiului său suma de 15.000 GBP, pe 
care petiţionara îi va deţine pentru el şi pentru moştenitorii acestuia (opt 
voturi contra unul). 

Pentru cheltuieli de judecată, ea îi alocă petiţionarei suma de 15 .000 f, 
mai puţin de 27 .763 FF care îi fuseseră deja acordaţi pentru asistenţă 
judiciară (şase voturi contra trei). 
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CAZUL SCHIESSER contra ELVETIEI 

A. Dreptul de a fi deferit imediat 
unui judecător sau magistrat 
(articolul 5 § 3) 

1. Noţiunea de "magistrat" 

127 

'In CAZUL SCHIESSER contra ELVEŢIEI - Punerea în detentie 
provizorie de către un procuror de district al cantonului Ziirich 

1. - Elveţian născut în 1952 şi locuind la Winterthur, dl Friedrich 
Schiesser se constituie prizonier la 5 aprilie 1976 după ce, un timp, s-a 
sustras cercetărilor poliţiei. El este imediat condus În faţa procurorului 
districtului Winterthur care, În aceeaşi zi, dispune plasarea sa în detenţie 
provizorie; procurorul îl suspecta puternic că a săvârşit sau că a i'ncercat să 
săvârşească mai multe furturi calificate şi se temea ca învinuitul să nu facă să 
dispară probele. DI Schiesser face atunci apel împotriva acestei ordonanţe, 
dar recursul său este respins de către procurorul general al cantonului 
Ziirich. La 14 iulie 1976, Tribunalul federal, căruia petiţionarul i s-a adresat 
i'n recurs, susţinând încălcarea art. 4 din Constituţia federală elveţiană şi 
violarea art. 5 §§ 1 c) şi 3 din Convenţie, confirmă respingerea acţiunii. 

Între timp, Camera de acuzare a Curţii de apel cantonale l-a men/inut 
în detenţie provizorie pe dl Schiesser, a cărui punere în libertate survine la 
12 iulie 1976. 

La 11 mai 1978, Curtea de apel îl condamnă pe petiţionar la o pedeapsă 
de şaptesprezece luni de închisoare, însoţită de o amânare condiţionată a 
executării pedepsei de patru ani, pentru furturi în grup ca ocupaţie. 

2. - Cantonul Ziirich este constituit din 11 districte dotate, fiecare , cu 
un parchet care cuprinde unul sau mai mulţi procurori. Aceştia din urmă 
sunt aleşi prin vot universal pentru o durată de trei ani (de patru ani 
începând de la 1 ianuarie 1977). Fiecare procuror este în acelaşi timp un 
organ de anchetă şi de instrucţie, supus controlului procurorului general, şi 
un organ de urmărire pe lângă judecătorul unic în materie penală şi pe 
lângă tribunalul de district, pentru infracţiunile de importanţă mică sau 
medie. El se bucură, de asemenea, de puterea de a emite un " mandat de 
reprimare " dacă învinuitul îşi recunoaşte vinovăţia şi dacă o amendă sau o 
pedeapsă cu închisoarea, de cel mult o lună, sunt considerate suficiente. 

3. - DI Schiesser sesizează Comisia la 15 noiembrie 1976: el susţine că 
s-a încălcat art. 5 § 3 din Convenţie, constând În aceea că procurorul de 
district nu ar putea fi considerat ca fiind" un magistrat abi/itat de către lege 
să exercite funcţii judiciare ". Mai departe, el invocă, de asemenea, art. 5 § 4 
din Convenţie, pe motiv că nu a avut dreptul de a introduce un recurs în faţa 



128 JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURlLOR OMULUI 

unui tribunal pentru ca acesta din urmă să statueze Într-un termen scurt 
asupra legalităţii detenţiei sale. 1 

• Hotărârea din 4 decembrie 1979 (Cameră) (seria A nr. 34) 

4. - În privinţa art. 5 § 3, Curtea examinează mai întâi cerinţele care 
decurg din expresia "magistrat abilitat de către lege să exercite funcţii 
judiciare" . Ea apreciază că termenul "magistrat" nu se confundă cu 
"judecător" , deşi acesta trebuie să posede anumite calităţi, adică să 
îndeplinească condiţiile constituind tot atâtea garanţii pentru persoana arestată: 

- garanţii de independenţă faţă de executiv ş i de părţi , ceea ce nu 
exclude orice subordonare faţă de alţi judecători sau magistraţi , cu condiţia 
ca aceştia să se bucure de o independenţă analoagă; 

- garanţii de procedură , ceea ce implică obligaţia de a audia personal 
individul care îi este deferit; 

- ga ranţii de fond , ceea ce comportă obligaţia de a examina 
circumstanţele constituind argumente pentru sau contra detenţiei , de a se 
pronunţa potrivit criteriilor juridice asupra existenţei raţiuni lor care o 
justifică şi , în absenţa lor, de a dispune punerea în libertate. 

5. - Curtea cercetează dacă procurorul districtului Winterthur a 
prezentat aceste garanţii dlui Schiesser. 

Referitor la garanţiile de independenţă, Curtea subliniază că, în speţă, 
procurorul de district a acţionat exclusiv ca organ de instrucţie examinând 
dacă trebuie să-I inculpe pe cel interesat şi să-I plaseze în detenţie provizorie 
şi apoi efectuând instrucţia dosarului cu obligaţia de a cerceta, cu aceeaşi 
grijă, atât faptele în favoarea acuzării cât şi cele împotriva acesteia. În afară 
de acestea, ea constată că procurorul de district n-a trebuit să suporte nici o 
ingerinţă exterioară , nici să consulte o altă autoritate, exercitând astfel 
propria-i putere de decizie pe care i-o atribuie legea. 

În ceea ce priveşte garanţiile de procedură, Curtea arată că, atunci când 
dl Schiesser s-a constituit prizonier, procurorul de district l-a interogat în 
termen de 24 de ore, i-a pus în vedere pentru ce era învinuit că a comis sau a 
încercat să comită infracţiuni şi i-a adus la cunoştinţă dreptul său de recurs 
împotriva mandatului de arestare emis împotriva lui. 

Cât despre garanţiile de fond, Curtea notează că ordonanţa de detenţie 
se întemeia pe două motive, enumerate de Codul de procedură penală al 
cantonului Ziirich, printre care existenţa raţiuni lor de a bănui pe cel interesat 
de săvârşirea unui delict. Acest motiv figurează printre acelea care, potrivit 
art. 5 § 1 c) din Convenţie , justifică o punere în detenţie provizorie. In plus, 
ordonanţa a fost adoptată potrivit căilor legale. 

1 În raportul său din 9 martie 1978, Comisia exprimă avizul că nu s-a încălcat art. 5 § 3 
(9 voturi pentru, 5 împo tri vă) ş i că ea nu este chemată să se pronunţe asupra temeini ciei 
plângerii referitoare la art . 5 § 4, petiţionarul neepuizând căile de recurs interne în sensul art. 26 
(II voturi pentru, I împotrivă ş i două abtineri). 
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Curtea concluzionează deci că nu s-au violat prevederile art. 5 § 3 
(5 voturi pentru, 2 împotrivă). 

6. - Art. 5 § 4 trebuia să fie şi el pus în discuţie? Curtea apreciază că 
asupra acestui aspect raportul Comisiei echivalează, în esenţă, cu o decizie 
implicită de inadmisibilitate; ea constată în plus că reclamaţia dlui Schiesser 
iese din cadrul litigiului cu privire la care Curtea este sesizată. În lumina 
jurisprudenţei în materie, ea hotărăşte că examinarea deciziei menţionate îi 
depăşeşte competenţa (unanimitate). 
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3l~o CAZUL HUBER contra ELVEŢIEI - Exercitarea succesivă, de 
către acelaşi procuror de district al canton ului Ziirich şi faţă de aceeaşi 
persoană, a funcţiilor de instrucţie şi de urmărire 

1. - La 11 august 1983, un procuror de district din Ziirich - M.J. -
eliberează un mandat de arestare Împotriva dnei Jutta Huber, deoarece 
aceasta era bănuită de implicare Într-o reţea de prostituţie şi de mărturie 
mincinoasă; ea este eliberată din Închisoare la 19 august. În octombrie 
1984, acelaşi procuror Întocmeşte şi semnează un act de acuzare contra 
acesteia, Între altele, pe motivul că a depus o mărturie mincinoasă În cursul 
unei proceduri judiciare. Procurorul menţionat nu ocupă nicidecum locul 
Ministerului public În faţa jurisdicţiei de judecată - tribunalul de district din 
Ziirich - , deşi putea să o facă Întrucât Codul cantonal de procedură penală 
îi atribuie calitatea de parte În proces. 

Tribunalul o pune în libertate pe inculpată, dar Curtea de apel a 
cantonului Ziirich o declară, În final, vinovată pentru săvârşirea tentativei la 
infracţiunea de care fusese acuzată iniţial şi Îi aplică o amendă de 4.000 
franci elveţieni. Apoi, condamnata introduce, În zadar, un recurs În casare şi 
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un recurs de drept public În faţa Curţii de casa/ie a cantonului Ziirich şi, 
respectiv, a Tribunalului federal. 

2. - 1~1 cererea sa din 27 februarie 1987, adresată Comisiei, dna Huber 
se plânge de faptul că acelaşi procuror de district care s-a pronun/at asupra 
detenţiei sale, ulterior, a inculpat-o. Ea invocă art. 5 § 3 din Convenţie.' 

• Hotărârea din 23 octombrie 1990 (plenul Curţii) (seria A nr. 188) 

3. - După dna Huber, procurorul de district nu oferise independenţa 
cerută (de exigenţele Convenţiei, n.t.), din moment ce el a plasat-o în detenţie 
provizorie, apoi a inculpat-o ş i În final a acţionat ca un organ de unnărire 
penală În faţa jurisdicţiei de judecată. 

În speţă, M.J. a intervenit , într-o primă fază , în stadiul actelor 
premergătoare ; el a cercetat dacă trebuie să pună sub inculpare pe petiţionară 
ş i a prescris măsura detenţiei provizorii , ca apoi să efectueze instrucţia 
dosarului. Într-o a doua fază, respectiv paisprezece luni după arestare, el nu a 
ocupat nicidecum locul ministerului public în faţa jurisdicţiei de judecată. 

Referindu-se la mai multe hotărâri ulterioare cazului Schiesser din 
4 decembrie 1979, privind îndeosebi "auditorul" militar olandez, Curtea nu 
discerne nici o raţiune de a ajunge la o concluzie diferită pentru justiţia 
penală de drept comun. Fără îndoială, Convenţia nu exclude ca magistratul 
care decide asupra detenţiei să aibă şi alte funcţii , însă imparţialitatea sa 
poate fi pusă în cauză dacă el poate interveni în procedura penală ulterioară, 
în calitate de parte titulară a unnăririi penale. 

Astfel s-a întâmplat şi în cazul de faţă, încât s-au încălcat prevederile 
art. 5 § 3 (21 de voturi pentru, I împotrivă). 

4. - În baza art. 50, Curtea apreciază că nu s-a stabilit nici un prejudiciu 
material decurgând din nerespectarea art. 5 § 3. În ce priveşte daunele 
morale, dacă dna Huber a suferit un asemenea prejudiciu, hotărârea Curţii îi 
furnizează o sati sfacţie echitabilă suficientă. Cererea petiţionarei de reparaţie 
pecuniară este aşadar respinsă (unanimitate). 

Elveţia trebuie să ramburseze petiţionarei totalitatea cheltuielilor cerute 
pentru procedurile naţionale (1.092 franci elveţieni) şi o parte din cheltuielile 
făcute la Strasbourg (3.000 franci elveţieni reprezentând onorarii de avocat şi 
400 franci elveţieni pentru cheltuieli de călătorie şi sejur) (unanimitate).2 
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2 Codul de procedură penală al Ziirich-ului a făcut obiectul unei revizuiri parţiale la 
1 septembrie 1991 , noile prevederi intrând în vigoare la 1 iulie 1992: procurorul de di strict nu 
mai poate să decidă punerea în detenţi e provizorie a unui inculpat. 
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2. Noţiunea de "imediat" 

3l~o CAZUL DE JONG, BALJET ŞI VAN DEN BRINK contra 
OLANDEI 

~(Jj)o CAZUL VAN DER SLUlJS, ZUlDERVELD ŞI KLAPPE contra 
OLANDEI 

~n o CAZUL DUINHOF ŞI DUIJF contra OLANDEI - Punerea În 
detenţie provizorie a recruţilor acuzaţi de infracţiuni penale militare 

1. - Dnii Tjeerd de long, lan Harmen Henricus Baljet, Gerrit van den 
Brink, lan Christian Martinus van der Sluijs, Harm Pieter Zuiderveld, 
Albertus Laurentius Klappe, Bernard loost Duinhof şi Robert Dui;/sunt, la 
diferite date În perioada 1978- 1982, Încorporaţi ca recruţi În cadrul forţelor 
armate ale Olandei. Primii doi serviseră timp de mai multe luni Într-un 
batalion când acesta a primit ordinul să plece În misiune, cu titlu de element 
component al Forţei Naţiunilor Un ite În Liban. Temându-se că vor fi 
constrânşi să recurgă la vioLenţă împotriva semenilor lor, ei cer ministrului 
apărării să beneficieze de statutul decurgând din obiecţia de conştiinţă. 
Puţin timp după aceea, ei refuză să participe la un exerciţiu. Ceilalţi 

petiţionari sunt arestaţi şi Încorporaţi cu forţa pentru că nu s-au prezentat la 
încorporare la termenul stabilit. La sosirea lor Într-o Închisoare militară, ei 
refuză, după caz, să îmbrace uniforma militară, să ia în posesie o armă sau 
să se supună unui examen medicaL; ulterior, dl van der Sluijs reclamă 
statutul de obiector de conştiinţă. 

Urmare refuzuLui Lor de a se supune ordinelor, petiţionarii sunt 
introduşi sau menţinuţi în arest de către ofiţerii competenţi, pentru 
insubordonare. Ei sunt apoi trimişi În judecată În faţa Consiliului de război, 

după ce în prealabil, cu excepţia lui R. Duijj, au compărut În faţa 
auditorului militar. Punerea În libertate şi trimiterea În judecată a lui T. de 
long şi Baljet sunt dispuse în acelaşi timp, iar eliberarea lor din sen1iciul 
militar, la puţin timp după aceasta. Ceilalţi rămân în detenţie provizorie. La 
câteva zile după arestarea lor, aceştia sunt audiaţi de către ofiţerul comisar 
şi, în cazul lui R. Duijj, de către auditorul militar. Mai târziu, aceştia 
compar în faţa Consiliului de război. Toţi şase, cu excepţia lui van der 
Sluijs, sunt condamnaţi la pedepse cu închisoarea. 

2. - Procedura penală pentru armatele de uscat şi de aer se supune 
îndeosebi, în materie de arestare şi de detenţie provizorie, codului de 
procedură al acestor armate. Auditorul militar, care nu poate fi un membru 
activ al forţelor armate, îşi dă avizul asupra chestiunii dacă un militar În 
termen, bănuit de săvârşirea unei infracţiuni, trebuie trimis în judecată în 
faţa Consiliului de război. Decizia de trimitere În judecată şi cea de punere 
în detenţie sau în libertate sunt luate de un general sau un ofiţer superior. 
După trimiterea În judecată, auditorul militar acţionează ca autoritate de 
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urmărire penală şi are puterea de a dispune punerea în libertate. Ofiţerul 
comisar, care este un ofiţer sau un fost ofiţer, are ca sarcină să conducă 
instrucţia pregătitoare a tuturor cazurilor aduse În faţa Consiliului de 
război. El nu este abilitat să ordone punerea în libertate a unui acuzat. 
Jurământullor obligă pe auditorul militar ş i pe ofiţerul comisar să acţioneze 
cu onestitate şi imparţialitate. 

3. - În faţa Comisiei, sesizată la date diferite Între luna august 1979 şi 
luna februarie 1982, toţi petiţionarii afirmă că nu au fost deferiţi imediat În 
faţa unui judecător sau a altui magistrat abilitat de lege să exercite funcţii 
judiciare (art. 5 § 3 din Convenţie). Petiţionarii de Jong, Baljet şi van den 
Brink adaugă că arestarea şi detenţia lor au Încălcat prevederile art. 5 § 1 şi 
că nu s-au bucurat de dreptul garantat de art. 5 § 4; ei s-au plâns, de 
asemenea, de Încălcarea art. 13, iar de Jong şi Baljet şi de nerespectarea 
art. 14 combinat cu art. 5 şi a art. 18, luat izolat sau combinat cu art. 5. 1 

• Hotărârile din 22 mai 1984 (Cameră) (seria A nr. 77, 78 şi 79) 

4. - În primele două cazuri, guvernul olandez a ridicat excepţii 
preliminare, apreciind că unii petiţionari nu epuizaseră căile de recurs intern 
(art. 26 şi 27 § 3 din Convenţie) sau nu mai puteau fi consideraţi ca 
"victime", deoarece beneficiaseră de deducerea duratei detenţiei provizorii 
din pedeapsa pronunţată împotriva lor (art. 25 § 1). Curtea respinge aceste 
excepţii ca nefondate sau declară guvernul ca fiind decăzut din termen 
(unanimitate). 

În cel de-al treilea caz, Curtea afirmă că nu are nici un fel de 
competenţă pentru a se asigura din oficiu de epuizarea căilor de recurs intern 
(unanimitate). 

4. - O singură problemă de fond se punea în fiecare din cele trei cazuri -
aceea a respectării art. 5 § 3. 

Înainte de a examina diferitele faze ale procedurii urmate , Curtea 
confirmă interpretarea pe care a dat-o în cazul Schiesser expresiei "magistrat 
abilitat de către lege să exercite funcţii judiciare". 

Cu excepţia lui R. Duijf, petiţionarii au compărut în faţa auditorului 
militar înainte de a fi trimişi în judecată . În acest stadiu, şi în ciuda existenţei 
unei practici interne potrivit căreia , în opinia guvernului, avizul ar avea 
valoarea unei recomandări obli~atorii , auditorul militar nu era abilitat de lege 
să dispună punerea în libertate. In afară de aceasta, el nu oferea independenţa 
necesară faţă de părţi deoarece avea posibilitatea să devină autoritate de 
urmărire în faţa Consiliului de război. 

1 În raportul său din II octombrie 1982, în cazurile lui Jong, Baljet şi van den Brink, 
Comisia a pus concluzia inexistenţei vio l ăr ii arI. 5 § I şi a art. 14 combinat cu ar!. 5 
(unanimitate); a încăIcării paragrafelor 3 (13 voturi pentru, I împotrivă şi 4 (nouă voturi pentru, 
1 împotrivă şi patru abţineri) din art. 5; a absenţe i necesităţii de a examina reclamaţiile situate pe 
terenul art. 13 şi 18. 

În rapoartele sale din 13 octombrie 1982 şi 13 iulie 1983, ea exprimă avizul că s-a încălcat 
ar!. 5 § 3 (14 votu ri pentru , 1 împotrivă , în cazu l van der Sluijs, Zuiderveld şi Klappe, 
unanimitate în cazul Duinhofşi Duijt). 
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Trimiterea în judecată a petiţionarilor le-a permis accesul la Consiliul de 
război, dar acesta nu era suficient în sine, deoarece "judecătorul" sau 
"magistratul trebuie să audieze pe cel în cauză şi să ia decizia potrivită. În 
cazul de Jong, Baljet şi van den Brink, Curtea apreciază că în momentul 
trimiterii în judecată (şapte, unsprezece şi, respectiv, şase zile după arestare), 
erau deja depăşite limitele fixate de art. 5 § 3, chiar dacă se iau în 
considerare imperativele vieţii şi justiţiei militare. 

După trimiterea în judecată , dl Duijf a compărut în faţa auditorului 
militar. Deşi acesta din urmă a fost abilitat să dispună punerea în libertate în 
acest stadiu al procedurii, el nu oferea independenţa necesară faţă de părţi 
pentru că , în rolul său de autoritate de urmărire, el se găsea angajat în 
procesul penal intentat contra militarului deţinut. 

Cât despre ofiţerul comisar care i-a audiat pe petiţionari, exceptându-i 
pe de Jong şi Baljet, el putea contribui la punerea în libertate a celor în cauză 
printr-o solicitare adresată Consiliului de război, însă legea nu-I autoriza să 
decidă eliberarea arestaţi lor. 

În sfârşit, termenele (între opt şi paisprezece zile), scurse înainte de 
examinarea în audienţă de către Consiliul de război , şi tranşarea chestiunii 
detenţiei, depăşeau de departe limitele atribuite prin art. 5 § 3, chiar dacă se 
au în vedere imperativele vieţii şi justiţiei militare. 

Curtea concluzionează deci că în nici un stadiu şi în nici unul din 
cazurile deferite acesteia, procedura urmată nu a furnizat garanţiile necesare, 
astfel încât au fost încălcate prevederile art. 5 § 3 (unanimitate). 

6. - În primul caz , petiţionarii au reclamat şi alte încălcări ale 
prevederilor Convenţiei. În ceea ce priveşte art. 5 § 1, Curtea apreciază că 
petiţionarii de Jong, Baljet şi van den Brink au fost în mod legal arestaţi şi 
apoi deţinuţi preventiv "în vederea conducerii în faţa autorităţii judiciare 
competente", deoarece existau "raţiuni plauzibile" de a fi bănuiţi că au comis 
infracţiuni. În plus, invocând necesitatea prezervării disciplinei pentru 
ceilalţi recruţi, dreptul militar nu a creat o categorie suplimentară de privare 
de libertate care să se adauge celor autorizate de paragraful 1. Astfel fiind, 
nici un document al dosarului nu dă de gândit că arestarea petiţionarilor ar fi 
fost arbitrară. Aşadar, nu s-au încălcat prevederile art. 5 § 1 (unanimitate). 

7. - Garanţia prevăzută de paragraful 4 al art. 5 diferă, prin natura sa de 
aceea prevăzută de paragraful 3 căreia i se adaugă. Curtea nu observă, în 
speţă, nici un motiv de a nu le aplica în mod cumulativ. Recruţii deţinuţi 
aveau două posibilităţi de recurs care le-ar fi permis să supună Consiliului de 
război problema detenţiei lor. Prima, aplicabilă înainte de trimiterea în 
judecată, nu se poate exercita înainte cu cel puţin două săptămâni de la 
arestare. Această situaţie i-a împiedicat pe cei trei petiţionari să obţină o 
decizie "în termen scurt" asupra legalităţii detenţiei lor. A doua posibilitate 
de recurs, aplicabilă după trimiterea în judecată, era disponibilă imediat, 
însă, în speţă, trimiterea în judecată nu a avut loc suficient de rapid. Această 
lipsă a accesului la un tribunal a durat atât de mult încât, potrivit Curţii, ea a 
privat pe fiecare petiţionar de dreptul său la o hotărâre "în termen scurt" şi 
deci s-au încălcat prevederile art. 5 § 4 (unanimitate). 
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8. - Petiţionarii de Jong şi Beljet denunţau şi o discriminare contrară art. 
14: tratamentul pe care aceştia l-ar fi suferit pentru a obţine scutirea de 
obligaţiile militare şi suspendarea urmăririi penale ar fi fost mai puţin 
favorabil decât dacă s-ar fi urmat practica aplicată în mod obişnuit pentru 
recunoaşterea statutului de obiector de conştiinţă . Curtea apreciază că, chiar 
presupunând ca fiind stabilit un tratament diferit, misiunea specia lă iminentă 
a batalionului lor în Liban furniza o justificare obiectivă şi rezonabilă. Nu au 
fost încălcate prevederile art. 14 combinate cu cele ale art. 5 (unanimitate). 

9. - În sfârşit, Curtea nu apreciază ca necesar să examineze cauza în 
temeiul art. 13 şi 18 (unanimitate). 

10. - Privaţi de un control judiciar rapid al detenţiei lor, petiţionarii au 
suferit daune morale care nu sunt compensate de constatarea încălcării 
prevederilor menţionate din Convenţie şi chiar, pentru unii dintre aceştia, de 
deducerea detenţiei provizorii din durata pedepsei cu închisoarea . Curtea 
atribuie fiecărui petiţionar o sumă forfetară de 300 de flori ni cu titlu de 
satisfacţie echitabilă în virtutea art . 50 din Convenţie (unanimitate). J 
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<'1J~ o CAZUL SKOOGSTROM contra SUEDIEI - Termen de prezentare 
a unei persoane arestate În faţa procurorului 

1. - Suedez născut În 1939 şi locuind în Qstavall, dl Owe Skoogstrăm 
este, Împreună cu fratele său, proprietar al unui hotel-restaurant la MotaIa, 
care dă faliment În august 1977. La 10 ianuarie 1978, şeful parchetului din 
MotaIa eliberează un mandat de arestare Împotriva celui interesat, bănuit de 
săvârşirea a diferite delicte în gestiunea localului său. Cercetat de poliţie, 
dl Skoogstrăm este arestat la domiciliul său vineri, 5 mai 1978, şi condus apoi 
la Comisariatul oraşului cel mai apropiat, Sundsvall, situat la 150 km de MotaIa. 
A doua zi, este transferat la Stockholm (400 km la sud) şi la 7 mai este adus 

I La 1 ianuarie 199 1 a intrat in vigoare legea olandeză din 14 iunie 1990 privind reforma 
administrării justiţiei militare. 
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la MotaIa (Ia 250 km sud-vest de capitală) unde este interogat de către un 
inspector de poliţie care telefonează unui magistrat de serviciu din cadrul 
parchetului din Linkăping, pentru a-l informa despre rezultatul 
interogatoriului. Magistratul decide prin telefon ca petiţionarul să fie reţinut 
În continuare. La rugămintea acestuia din urmă, substitutul de serviciu 
vine a doua zi la comisaria t: el Îl informează pe Skoogstrăm că va sesiza 
tribunalul cu o cerere de plasare În detenţie provizorie. 

În prezenţa celui interesat, la 12 mai, tribunalul din Motaia admite cererea 
menţionată. Ulterior, dl Skoogstrăm este condamnat la opt luni Închisoare. 

2. - În faţa Comisiei, pe care o sesizează la 20 octombrie 1978, 
petiţionarul se plânge că a trebuit să aştepte şapte zile după arestare pentnt a 
fi prezentat unui judecător sau alt magistrat abilitat de către lege să exercite 
funcţii judiciare, ceea ce ar contraveni prevederilor art. 5 § 3 din Convenţie.! 

• Hotărârea din 2 octombrie /984 (Cameră) (seria A nr. 83) 

3. - În martie 1984, Curtea a primit o comunicare privind soluţionarea 
amiabilă încheiată între guvernul suedez şi dl Skoogstri:im. Aceasta prevede 
depunerea unui proiect de lege pentru amendarea Codului de procedură 
judiciară , publicarea unui rezumat din raportul Comisiei în atenţia 
judecătorilor şi procurorilor, ca şi rambursarea către petiţionar a cheltuielilor 
sale, determinate de procedura judiciară . 

4. - Curtea ia act de acord. Ea nu are nici un motiv de a crede că 
acordul respectiv nu reflectă libertatea de voinţă a dlui Skoogstri:im. În ceea 
ce priveşte interesul general, ea nu apreciază că trebuie să statueze şi nu 
discerne nici o raţiune de ordin public suficient de imperioasă pentru a 
justifica din partea sa un examen de fond. Curtea radiază deci cazul de pe 
rol (4 voturi pentru, 3 împotrivă) .2 

5. Bibliografie 
ANDREWS (1.). - "Pre-trial detention in Sweden", E.L.R. 1985, p. 144. 

COUSS IRA T -CaUSTERE (V.). - " La jurisprudence de la Cour europeenne des droits de 
I' homme en 1984", A.F.D.l 1985 , p. 395- 396. 

MERRILLS (1. G.). - " Decisions on the European Convention on Human Rights during 
1984", B.Y.B.IL 1984. p. 391 - 392. 

ROLLAND (P.) şi T AVE RNIER (P.). - "Chronique de jurisprudence de la Cour europeenne des 
droits de l'homme",J.D.l 1986, p. 1.067- 1.069. 

SUN DBERG (1.) - Human rights in SlI'eden. The annllal reports 1982- 1984, Stockholm, 
Institutet fOr offentlig och intemationelle rătt , 1985, p. 66- 72. 

SUN DBERG (1.) - HlilI/an rights in S'l'eden. The al/lIlial reporl 1985, Littleton, Rothman, 
1987, p. 70-83. 

SUN DBERG (1.). - .,La reception des textes et de la jurisprudence des instances europeennes 
en Suede" în Delmas-Many (M.). (ed) , Raisonller la raisoll d·Etat. Vers IIl/ e Europe des 
droits de I 'homme. Paris, P.U.F., 1989, p. 357-373. 

1 În raponul său din 15 iulie 1983, Comisia exprimă avizul că s-a violat an. 5 § 3 (unanimitate). 

2 Un amendament al Codului de procedură judiciară, promulgat la 17 decembrie 1987, a 
intrat în vigoare la 12 aprilie 1988. 
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~~o CAZUL BROGAN ŞI AL ŢII contra REGATULUI UNIT - Arestare şi 
reţinere a unor suspecţi, În baza legislaţiei asupra prevenirii terorismului 

1. - Cetăţeni britanici, Terence Brogan, Dermot Coyle, William 
McFadden şi Michael Tracey locuiesc în Irlanda de Nord. În toamna anului 
1984 ei sunt arestaţi în baza art. 12 din legea din 1984 privind dispoziţiile 
provizorii asupra prevenirii terorismului, deoarece existau motive plauzibile 
de a fi bănuiţi că au săvârşit, pregătit sau incitat la pregătirea unor acte de 
terorism legate de situaţia din Irlanda de Nord. Legea din 1984 defineşte 
"terorismul " ca "recurgerea la violenţă în scopuri politice ", inclusiv 
intenţia" de a inspira teamă populaţiei sau unei părţi a acesteia ". În fiecare 
caz, perioada iniţială de 48 de ore de detenţie autorizată de legislaţie este 
prelungită prin decizia ministrului pentru Irlanda de Nord. Petiţionarii sunt 
reţinuţi cinci zile şi unsprezece ore, şase zile şi şaisprezece ore şi jumătate, 
patru zile şi şase ore şi, respectiv, patru zile şi unsprezece ore. Toţi sunt 
interogaţi asupra unor incidente teroriste precise, dar nici unul din ei nu 
este inculpat sau deferit unei autorităţi judiciare înainte de punerea În 
libertate. 

2. - Situaţia critică existentă în Irlanda de Nord în anii 1970 şi 
amploarea acţiunilor teroriste de care era însoţită se găsesc la originea 
legislaţiei din 1984, legislaţie care acordă puteri de excepţie antiteroriste. 
De la introducerea lor, Parlamentul britanic nu a încetat să verifice 
necesitatea conservării acestor puteri, ale căror consecinţe au fost studiate 
periodic de diferite personalităţi independente. A utorii acestor măsuri 
considerau îndeosebi că, având în vedere problemele inerente prevenirii şi 
identificării terorismului, era indispensabil să fie conservate puterile de 
excepţie în materie de arestare şi de reţinere. Ei înlăturau ideea ca deciziile 
de prelungire a reţinerii să fie Încredinţate tribunalelor, Îndeosebi pentru că 
aceste măsuri se bazau pe informaţii foarte delicate, care nu puteau fi 
divulgate deţinuţilor şi nici avocaţilor lor. 

3. - Dl Brogan sesizează Comisia la 18 octombrie 1984, dl Coyle la 
22 octombrie, dl McFadden la 22 noiembrie, iar dl Tracey la 8februarie 1985. 
Toţi susţin că s-a Încălcat art. 5 §§ 1, 2, 3, 4 şi 5, ca şi art. 13 din Convenţie. 
În cursul procedurii, ei retrag reclamaţia privind nerespectarea art. 5 § 2. I 

• Hotărârea din 29 noiembrie 1988 (plenul Curţii) (seria A nr. 145-B) 

4. - Petiţionarii solicitau autorizarea reintroducerii unei plângeri în 
temeiul art. 5 § 2 (dreptul de a fi informat în cel mai scurt timp despre 

I În raportul său din 14 mai 1987, Comisia concluzionează privind violarea paragrafelor 3 
şi 5 din arI. 5 în cazul petiţionarilor Brogan şi Coyle (10 voturi pentru, contra 2 pentru 
paragraful 3, 9 voturi pentru, contra 3 pentru paragraful 5), dar nu şi în cel al lui McFadden şi 
Tracey (8 voturi pentru, contra 4 pentru cele două paragrafe); Comisia nu constată r.ici o 
infracţiune la paragrafele I şi 4 din ar!. 5 (unanimitate pentru paragraful 1, 10 voturi pentru, 
contra 2 pentru paragraful 4); ea apreciază că în l egătură cu ar!. 13 nu se pune nici o problemă 
distinctă (unanimitate). 
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motivele arestării) pe care o retrăseseră în stadiul în care Comisia examina 
admisibilitatea plângerii. Curtea nu consimte la cererea petiţionarilor, 
deoarece a-i lăsa să readucă o reclamaţie în faţa ei ar însemna să ocolească 
mecanismul de tratare a plângerilor instituit de Convenţie. 

5. - Luând notă de extinderea terorismului în societatea modernă, 
Curtea recunoaşte necesitatea, inerentă sistemului Convenţiei, unui just 
echilibru între apărarea instituţiilor democraţiei în interesul comun şi 
protejarea drepturilor individuale. Nu este cazul să se cerceteze, în speţă, 
dacă o campanie teroristă în Irlanda de Nord ar permite Regatului Unit să 
deroge, în baza art. 15 , de la obligaţiile care decurg pentru el din Convenţie . 

Aceasta nu împiedică totuşi de a lua în serios în seamă cadrul general al 
cazului. 

6. - Potrivit petiţionarilor, privarea lor de libertate, hotărâtă în baza 
art. 12 al legii din 1984, nu ar corespunde prevederilor art. 5 § 1 c) din 
Convenţie: ei au susţinut că nu au fost arestaţi pentru că erau bănui ţi de o 
infracţiune, nici pentru a fi conduşi în faţa autorităţii judiciare competente. 

Asupra primului punct , Curtea recunoaşte că legea din 1984 nu 
subordona măsura arestării, existenţei bănuielii de săvârşire a unei infracţiuni 
precise, ci suspectării de implicare în "acte teroriste". Totuşi, definiţia legală 
a "terorismului" se acordă bine cu aceea de "infracţiune" , în abordarea pe 
care o promovează Convenţia . În afară de aceasta, toţi petiţionarii au fost 
interogaţi, în orele care au urmat arestării lor, asupra presupusei implicări în 
săvârşirea unor infracţiuni precise. 

Asupra celui de-al doilea punct, Curtea consideră că dacă cei interesaţi 
nu au fost nici inculpaţi, nici de feriţi vreunei jurisdicţii, existenţa scopului 
cerut trebuie avută în vedere, independent de realizarea acestuia. Poate că nu 
se puteau aduna probe suficiente sau, având în vedere natura infracţiunilor 
presupuse, ca acestea să fie produse în justiţie fără pericol pentru viaţa unor 
terţi . Nimic nu dă de gândit că detenţia petiţionarilor nu ar fi avut ca finali
tate completarea investigaţiilor poliţiei care să confirme sau să risipească 
suspiciunile concrete justificând arestarea acestora. 

În consecinţă , nu s-au violat prevederile art. 5 § 1 (16 voturi pentru, 3 
împotrivă) . 

7. - Petiţionarii au pretins, de asemenea, că au fost privaţi de dreptul lor 
de a fi deferiţi imediat unui judecător sau alt magistrat când se găseau 
reţinuţi . 

În conformitate cu art. 5 § 3, dacă punerea în libertate nu are loc 
imediat, persoana arestată are dreptul de a fi prezentată rapid unei autorităţi 
judiciare. Potrivit Curţii , termenul "promptly" se înţelege ca neautorizând 
decât un grad limitat de supleţe, ceea ce confirmă termenul francez 
("aussit6t") care , literalmente, înseamnă imediat. Dacă celeritatea se 
apreciază după particularităţile fiecărei cauze, greutatea acordată acestor 
particularităţi nu poate niciodată să meargă până la atingerea substanţei 
dreptului protejat de art. 5 § 3, adică până la a dispensa în practică un stat de a 
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asigura punerea rapidă în libertate sau prezentarea promptă în faţa unei 
autorităţi judiciare. 

Revenind la fapte , Curtea recunoaşte că cercetarea infracţiunilor 
referitoare la actele teroriste plasează , fără îndoială, autorităţile din Irlanda 
de Nord în faţa unor probleme deosebite . Curtea ia , de asemenea, în 
considerare garanţiile controlului ministerial , supravegherea constantă de 
către Parlament a necesităţii unei asemenea legislaţii şi examinarea periodică 
a efectului acesteia de către personalităţi independente . Contextul 
terorismului în Irlanda de Nord a avut deci ca efect creşterea duratei posibile 
a reţinerii poliţieneşti înainte de deferirea celui în cauză unui judecător sau 
"altui magistrat". În plus , dificultatea de a supune decizia de arestare şi 
reţinere a unui presupus terorist la un control judiciar poate cere precauţii 
procedurale corespunzătoare. Totuşi, în concepţia Curţii, chiar cea mai scurtă 
din cele patru perioade în litigiu , respectiv ce le patru zile şi şase ore de 
reţinere a dlui McFadden , depăşeşte limitele stricte de timp permise de 
noţiunea de "promptitudine". Dacă s-ar da caracteristicilor cauzei o greutate 
destul de mare pentru a justifica o detenţie atât de lungă fără prezentarea în 
faţa unui judecător sau alt magistrat, s-ar ajunge la consecinţe contrare 
substanţei însăşi a dreptului la un recurs judiciar prompt, garantat de către 
art. 5 § 3. Faptul necontestat că privările de libertate incriminate îşi aveau 
originea într-un scop legitim, cel de a proteja ansamblul colectivităţii 
împotriva terorismului , nu este suficient pentru a asigura respectarea 
exigenţelor specifice ale art. 5 § 3. A existat deci violarea acestui articol (12 
voturi pentru, 7 împotrivă). 

8. - Art. 5 § 4 garanta petiţionarilor dreptul de a introduce un recurs 
judiciar permiţând o examinare a respectării exigenţelor de procedură şi de 
fond necesare "legalităţii" privării lor de libertate , în sensul art. 5 § lc). 
Potrivit Curţii, recursul de habeas corpus ar fi permis tribunalelor din Irlanda 
de Nord să verifice, în acelaşi timp, respectarea regulilor de procedură ale 
legii din 1984, caracterul rezonabil al bănuieli lor care motivau arestarea şi 

legitimitatea scopului urmărit de către aceasta şi apoi de măsura reţinerii. 
Totuşi , petiţionarii au optat să nu se prevaleze de această posibilitate. 
Aşadar, nu a existat nici o infracţiune la art. 5 § 4 (unanimitate). 

9. - Contrar celor menţionate de guvernul britanic, Curtea apreciază că 
dreptul la reparaţie acordat de art. 5 § 5 nu se limitează la o privare de 
libertate ilegală din dreptul intern sau arbitrară. Textul art. 5 § 5 vorbeşte de 
arestarea sau deţinerea "în condiţii contrare dispoziţiilor acestui articol". Or, 
violarea art. 5 § 3 constatată de către Curte nu putea şi nici măcar după 
prezenta hotărâre nu poate să dea loc la vreo cerere de indemnizare a 
victimelor, în faţa jurisdicţiilor naţionale ; guvernul nu o contesta. Pornind de 
aici se constată , de asemenea, nerespectarea art. 5 § 5 (13 voturi pentru , 
6 împotrivă) . 

10. - Trăgând concluzia neîncălcării art. 5 § 4, Curtea nu consideră 
necesar să examineze cazul şi prin prisma art. 13 (unanimitate). 
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11. - În temeiul art. 50 , petiţionarii nu solicitau rambursarea 
cheltuielilor şi taxelor, însă cereau o indemnizaţie consistentă pentru 
repararea prejudiciului suferit. Apreciind că această chestiune nu este 
suficient conturată, Curtea nu se pronunţă asupra acestui aspect 
(unanimitate) . 

• Hotărârea din 30 mai 1989 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 (seria A 
nr. 152-B) 

12. - Hotărârea din 1988 fiind definitivă, Curtea nu ar putea judeca 
pretenţiile ulterioare ale petiţionarilor în ceea ce priveşte rambursarea 
cheltuielilor şi taxelor asumate în timpul procedurii în faţa organelor de la 
Strasbourg. 

13. - Ea nu exclude însă că infracţiunea la art. 5 §§ 3 şi 5 a putut cauza 
daune morale victimelor acesteia. Totuşi, ea apreciază că hotărârea sa din 
1988 constituie, în sine, o satisfacţie echitabilă suficientă (unanimitate) '. 
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I La 23 decembrie 1988 guvernul britanic a notificat Secretarului general al Consiliului 
Europei un aviz de derogare În virtutea ari. 15 din Conventie. Puterile excepţionale acordate 
politiei şi ministrului pentru Irlanda de Nord prin ari. 12 al legii din 1984 - devenit ari. 14 al 
legii din 1989 - au fost deci menţinute. 
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3. Derogarea În caz de urgenţă 

~0o CAZUL LA WLESS contra IRLANDEI - Internare administrativă 
pentru prejudicii aduse siguranţei statului 

1. - DI Gerard Richard Lawless, născut În /936, este lucrător Într-o 
Întreprindere de construcţii ş i locuieş te lângă Dublin. 

La 2 1 septembrie /956, el este arestat, Împreună cu alţi trei bărbafi, 

intr-un garaj dezafectat unde poliţia găseşte arme. Deferiţi Curţii penale din 
Dublin, cei patru inculpaţi sunt achitafi la 23 noiembrie 1956. 

Bănuit de actil'ităţi ilegale, Richard Lawless este din nou arestat la 
/4 martie 195 7; in cursul unei percheziţii la domiciliul său, se descoperă un 
document manuscris despre gherilă . La /6 mai. Curtea penală din Dublin ÎI 
condamnă la o lună de Închisoare pentru acest{apt. dar îl achită În ceea ce 
pril'eşte apartenenta la IRA . 

La 5 iulie /95 7, În Jurnalul Oficial apare o proclamatie a guvernului 
irlandez punând în vigoare. Începând din 8 iulie, puterile de arestare ş i de 
detenrie Încredinţate miniştrilor de stat de către legea nr. 2 din /940, care 
modifică legea din / 939 asupra atingerilor aduse siguranţei statului. 

În aplicarea acestei legis laţii, ministrul justitiei ia, la 12 iulie 1956, 
decizia de detenţie a dlui Lawless, care fusese arestat În ajun, când se 
pregătea să se Îmbarce pentru Anglia. Petiţionarul este internat Într-un 
lagăr militar, În compania altor circa / 20 de persoane, jără să fie deferit 
judecătorului. La /0 decembrie 1956 el se prezintă În faţa Comis iei de 
deten!ie: el Îşi ia angajamentul verbal de a nu se deda la nici o activitate 
ilegală În sensul legilor din /939 ş i / 940. A doua z i, ministrul justiţiei 
dispune punerea sa În libertate. 

Între timp, la 1/ octombrie, Înalta Curte dăduse o hotărâre respingând 
o plângere de habeas corpus introdusă de cel interesat, acesta din urmă 
Încercândjără succes un apel Înfara Curţii Supreme. 

2. - DI Lawless ses izează Comisia de la Strasbourg la 8 noiembrie 
1957. EI susţine că s-a Încălcat Convenţia ca urmare a deţinerii sale jără 
judecată Începând din /3 august /95 71 • 

• Hotărârea din /4 noiembrie 1960 (Cameră) - Excepţii preliminare şi 
chestiuni de procedură (seria A nr. 1) 

3. - Înainte de a examina fondul cauzei , Curtea răspunse la trei 
Întrebări: ea era in v itată să o facă atât de către Comisie, cât şi de către 
guvernul irlandez. 

I În raportul său din 19 decembrie 1959, Comisia apreciază că In cauză nu sunt aplicabile 
prevederile art. 7 ş i trage concluzia respectării ali . 15: un peri co l public ameninţa via ţa naţiunii 

(9 vOl uri pentru . 5 Impolrivă) şi măsurile de arestare ş i de delenţie luate de către guvernul 
irl andez erau cerule de situaţ ie (8 \omri pentru, 6 1I11potrivă). 
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În primul rând, este oare art. 76 din regulamentul intern al Comisiei , În 
general, contrar Convenţiei? 

Acest articol permite Comisiei să comunice raportul său petiţionarului 
şi să-I informeze că are posibilitatea de a prezenta observaţii scrise asupra 
acestui document, Comisia hotărând asupra urmărilor pe care le va da 
observaţiilor respective . Curtea Îşi recunoaşte incompetenţa de a da decizii 
cum ar fi anularea unui articol al regulamentului Comisiei producând efecte 
în privinţa tuturor părţilor interesate la Convenţie . Ea se sprijină Îndeosebi pe 
independenţa Comisiei ale cărei atribuţii, chiar în timpul procedurii în faţa 
Curţii , decurg direct din Convenţie. 

4. - În al doilea rând, după ce a sesizat Curtea, putea oare Comisia să 
comunice raportul său petiţionarului Lawless, cu interdicţia publicării sale? 

Art. 31 din Convenţie prevede că raportul este destinat numai 
Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei şi comunicat numai statelor 
contractante interesate care nu au facultatea să-I publice. Curtea apreciază că, 
o dată ce un caz a ajuns în faţa sa , procedura capătă un caracter judiciar şi , 

din acest moment , public şi În contradictoriu. În principiu , aceasta nu 
exclude comunicarea, Însoţită de o interdicţie a publicării , de către Comisie 
sau de una din părţi , a pieselor scrise ale dosarului , inclusiv a raportului , 
către persoanele fizice sau juridice direct interesate în litigiu. Aşadar, 

Comisia nu şi-a depăşit puterile . 

5. - În al treilea rând, trebuia Curtea să primească observaţiile scrise de 
dl Lawless asupra raportului Comisiei sau asupra altor chestiuni apărute în 
cursul procedurii? 

Numai statele contractante şi Comisia au dreptul de a sesiza Curtea, ca 
şi de a se prezenta În faţa acesteia. Curtea constată totuşi că ea are datoria de 
a proteja interesele petiţionarului şi că procedura angajată în faţa ei este 
îndreptată În scopuri care-I privesc pe acesta din urmă ; este În interesul bunei 
administrări a justiţiei ca ea să poată cunoaşte sa u, după caz, să ia În 
considerare punctul de vedere al petiţionarului . Ea afirmă deci dreptul său, 
cu titlu de măsură de instrucţie a cauzei , de a obţine de la Comisie, fie la 
cererea acesteia, fie din oficiu, observaţiile petiţionarului. Totuşi, cum ea nu 
a abordat Încă examenul pe fond al cauzei, Curtea nu dispune de elemente 
suficiente pentru a statua asupra cererii Comisiei. Ea Îşi rezervă deci dreptul 
de a face acest lucru la momentul oportun. 

6. - Tranşând astfel chestiunile de procedură (6 voturi pentru, 
1 Împotrivă) , Curtea decide să treacă la examinarea fondului cauzei 
(unanimitate ) . 

• Hotărârea din 7 aprilie 1961 (Cameră) - Incident de procedură (seria A 
n/". 2) 

7. - Prin această scurtă hotărâre , Curtea se pronunţă , în unanimitate, 
asupra a trei puncte ridicate la audienţa din 7 aprilie 1961 de către delegatul 
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principal al Comisiei ş i având toate legătură - încă o dată - cu participarea 
petiţionarului la o procedură deja angajată din iniţi ativa unui stat sau a 
Comisiei. Agentul guvernului irlandez decl arase că se bazează pe 
înţelepciunea Curţii. 

Mai întâi, contrar dorinţei Comisiei, Curtea refuză să considere observaţiile 
scrise ale dlui Lawless ca tăcând parte integrantă din procedura cazului. 

Apoi, ea hotărâşte că există posibilităţi pentru Comisie de a prezenta, în 
cursul dezbaterilor şi în măsura în care ea le judecă potrivite să lumineze 
Curtea, consideraţiile petiţionarului referitoare fie la raport, fie în legătură cu 
orice chestiune care a apărut de la depunerea acestuia. 

În sfârşit , ea recunoaşte că invitarea petiţionarului de a pune o persoană 
la dispoziţia delegaţi lor Comisiei este de competenţa acesteia din urmă, din 
momentul în care ea apreciază utilitatea acestui fapt. 

• Hotărârea din 1 iulie 1961 (Cameră) - Fond (seria A nr. 3) 

8. - Referitor la fondul cauzei , Curtea era chemată să statueze asupra a 
cinci întrebări. 

Prima întrebare: a fost întemeiată acţiunea guvernului irlandez de a 
opune dlui Lawless prevederile art. 17 din Convenţie? 

Curtea apreciază că această dispoziţie are o valoare negativă şi nu poate 
priva petiţionarul de drepturile fundamentale garantate de art. 5 şi 6. 
Intr-adevăr, dl Lawless nu s-a prevalat de Convenţie în vederea justificării sau 
îndeplinirii unor acte contrare drepturilor şi libertăţilor recunoscute de aceasta. 

9. - A doua întrebare: era detenţia dlui Lawless, fără prezentarea 
acestuia în faţa judecătorului, contrară obligaţiilor care reveneau Irlandei în 
virtutea art. 5 şi 6 din Convenţie? 

Art. 6 nu poate fi luat în considerare pentru că petiţionarul nu a făcut 
obiectul unei acuzaţii în materie penală . Cât despre art. 5, numai paragrafele 
I c) şi 3 sunt în cauză. În concepţia Curţii, aceste paragrafe formează un tot 
şi au un sens clar şi natural : ele impun obligaţia de a traduce în faţa unui 
judecător orice persoană arestată pentru învinuirea de a fi vrut să săvârşească 
o înfracţiune , fie în vederea examinării problemei privării de libertate a 
persoanei respective, fie a judecării pe fond. Or, nu acesta a fost cazul pentru 
petiţionar. Detenţia sa nu-şi găsea justificarea juridică în art. 5. 

10. - A treia întrebare : detenţia dlui Lawless era contrară obligaţi ilor ce 
reveneau Irlandei în virtutea art. 7 din Convenţie? 

Nu, răspunde Curtea, căci acest articol, care interzice retroactivitatea 
pedepselor, este inaplicabil în speţă. Detenţia petiţionarului constituia o 
măsură preventivă şi nu ar putea fi considerată ca rezultând dintr-o 
condamnare penală. 

11. - A patra întrebare: se întemeia detenţia dlui Lawless pe dreptul de 
derogare recunoscut statelor contractante de către art. 15 § I? 
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Da, afinnă Curtea după ce a verificat că cele trei condiţii cerute de text 
au fost îndeplinite. 

În primul rând, guvernul putea, în mod legitim, să declare că un pericol 
public ameninţa viaţa naţiunii în perioada în cauză ; pe teritoriul Republicii 
Irlanda exista o annată secretă acţionând în afara ordinii constituţionale şi 

folosind violenta pentru a-şi atinge obiectivele; această annată opera şi în 
afara teritoriului statului, compromiţând astfel , în mod grav, relaţiile acestuia 
cu ţara vecină ; activităţile teroriste crescuseră în mod alannant din toamna 
anului 1956 şi în timpul primului semestru al anului 1957. 

În al doilea rând, detenţia , fără prezentarea în faţa judecătorului , apărea 
ca o măsură strict limitată la exigenţele situaţiei. Într-adevăr, aplicarea 
legislaţiei ordinare nu pennisese în 1957 să se frâneze creşterea pericolului 
care plana asupra Republicii. Funcţionarea jurisdicţiilor penale ordinare şi 

chiar a curţilor penale speciale sau a tribunalelor militare nu putea să fie 
suficientă pentru restabilirea păcii şi a ordinii publice; în special, strângerea 
probelor suficiente pentru a convinge persoanele amestecate în activităţile 

IRA şi a grupurilor sale dizidente se lovea de cele mai mari dificultăţi din 
cauza caracterului militar şi secret al acestora şi a temerii pe care acestea o 
inspirau în rândul populaţiei. Cât despre închiderea completă a frontierei cu 
Irlanda de Nord, ea ar fi antrenat, pentru ansamblul populaţiei , repercusiuni 
foarte grave care ar fi depăşit exigenţele stării de urgenţă . De aceea, detenţia 
administrativă a indivizilor bănuiţi că vor să participe la acţiuni teroriste 
apărea justificată . Curtea notează , de altfel , că Legea nr. 2 din 1940 este 
însoţită de garanţii împotriva abuzului : controlul permanent al 
Parlamentului asupra aplicării legii; instituirea unei comisii de detenţie 
compusă dintr-un ofiţer şi doi magistraţi , pe care orice deţinut putea să o 
sesizeze şi al cărei aviz, dacă era favorabil eliberării celui interesat, obliga 
guvernul să procedeze în consecinţă . În afară de aceasta, guvernul garanta 
în mod public punerea în libertate a oricărei persoane deţinute, dacă 
persoana respectivă se angaja să respecte legea. 

În ultimul rând, nici un element nu permite Curţii să aprecieze că 
măsurile luate de guvern, prin derogarea de la prevederile Convenţiei , au 
putut fi în contradicţie cu celelalte obligaţii decurgând pentru el din dreptul 
internaţional. 

12. - A cincea întrebare: scrisoarea adresată de către guvern 
Secretarului general al Consiliului Europei la 20 iulie 1957 constituia o 
notificare suficientă scopurilor prevăzute de art. 15 § 3 din Convenţie? 

Şi aici răspunsul este afinnativ. Curtea arată, îndeosebi, că notificarea a 
intervenit fără întârziere şi că nimic nu obligă statul să promulge pe teritoriul 
său avizul de derogare. 

Ca unnare a acestor cinci răspunsuri adoptate în unanimitate, Curtea a 
tras concluzia că nu s-au încălcat prevederile Convenţiei . 
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4JSl, CAZUL BRANNIGAN ŞI McBRIDE contra REGATULUI UNIT -
Arestarea şi reţinerea suspecţilor În virtutea legislaţiei asupra prevenirii 
terorismului şi validitatea derogării britanice În temeiul articolului 15 
din Convenţie (Irlanda de Nord) 

1. - Dl Peter Brannigan locuieşte în Irlanda de Nord. El este arestat la 9 
ianuarie 1989, apoi condus la centrul de interogatorii al cazărmii din Gough 
(Armagh). Arestarea sa se întemeiază pe art. 12 § 1 b) al legii din 1984 
privind dispoziţiile provizorii asupra prevenirii terorismului, care permite 
arestarea fără mandat a unei persoane În privinţa căreia există motive 
plauzibile de a fi bănuită că a fost sau este implicată În îndeplinirea, 
pregătirea ori instigarea la acte teroriste. La 10 ianuarie, ministrul 
autorizează prelungirea detenţiei cu două zile. La 12 ianuarie intervine o nouă 
prelungire, de trei zile. Cel în cauză este eliberat la 15 ianuarie, după ce a fost 
reţinut, în total, timp de şase zile, paisprezece ore şi treizeci de minute. 

2. - Dl Patrick McBride este arestat la 5 ianuarie 1989 în virtutea 
aceleiaşi dispoziţii a legii din 1984, apoi condus la centrul de interogatorii 
din Castlereagh. La 6 ianuarie, ministrul autorizează o prelungire a acestei 
detenţii cu trei zile. Cel interesat este pus În libertate la 9 ianuarie, după o 
reţinere de patru zile, şase ore şi douăzeci şi cinci de minute, în total. La 
4 februarie 1992, acesta este ucis la Belfast de către un poliţist, devenit 
nebun furios, care atacase sediul Sinn Fein. 

3. - Pe 23 decembrie 1988, Regatul Unit informează Secretarul general 
al Consiliului Europei că guvernul său se prevalează de dreptul de derogare 
prevăzut la art. 15 § 1 al Convenţiei, în măsura în care exercitarea puterilor 
definite la art. 12 al legii din 1984 nu cadrează cu art. 5 § 3 al Convenţiei. 

4. - În cererile din 19 ianuarie 1989 adresate Comisiei, dnii Brannigan 
şi McBride se plâng de a nufifost traduşi imediat înfaţa unui judecător, cum 
ar fi cerut-o art. 5 § 3 al Convenţiei, de a nu fi avut dreptul la reparaţii, în 
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pofida arI. 5 § 5, şi de a Il!! fi dispus de un recurs efectiv privind aceste 
plângeri, cu nesocotirea prevederilor art. /3 /. Ulterior, ei retrag celelalte 
pretenţiiformulate În numele art. 3, 5 §§ / şi art. 4, 8, 9 şi la . 

• Hotărârea din 28 mai 1993 (plenul Curţii) (~eria A nr. 258-B) 

5. - Având în vedere hotărârea sa privind cazul Brogan şi alţii , Curtea 
constată că nu s-a respectat art. 5 §§ 3 şi 5. Faţă de invocarea de către guvern a 
derogării fonnulate în numele art. 15, ea trebuie să examineze validitatea 

acesteia. Referindu-se la hotărârea sa în cazul Irlanda contra Regatului Unit, ea 
aminteşte că fiecărui stat contractant, responsabil "pentru viaţa naţiunii (sale)", 
îi revine obligaţia de a detennina dacă aceasta este ameninţată de un "pericol 
public" şi , în caz afinnativ, până unde trebuie să se meargă pentru a încerca să 
fie înlăturat. În contact direct şi constant cu realităţile presante ale momentului, 
autorităţile naţionale se găsesc , în principiu, mai bine plasate decât judecătorul 
internaţional pentru a se pronunţa asupra prezenţei unui asemenea pericol ca şi 
asupra naturii şi întinderii derogărilor necesare pentru a-I înlătura . Pornind de 
aici, trebuie să li se lase o marjă largă de apreciere în materie. Curtea are totuşi 
competenţa de a decide, îndeosebi , dacă aceste autorităţi au depăşit "stricta 
măsură" a cerinţelor crizei. Când îşi exercită controlul, ea trebuie în acelaşi timp 
să atribuie greutatea cuvenită factorilor pertinenţi , cum ar fi natura drepturilor 
atinse de derogare. durata stării de urgenţă şi circumstanţele care au creat-o. 

6. - În lumina ansamblului acestor elemente de care ea dispune în ceea 
ce priveşte amploarea şi efectele violenţei teroriste în Irlanda de Nord şi în 
alte părţi ale Regatului Unit, Curtea apreciază , fără îndoială , că exista un 
pericol public care ameninţa viaţa naţiunii. 

7. - Erau măsurile , în mod strict, cerute de situaţie? 

Mai întâi , căuta într-adevăr derogarea să pareze o stare de urgenţă? 
Curtea constată că guvernul britanic apreciază încă din 1974 că are nevoie de 
puterea de arestare şi de detenţie prelungită pentru combaterea ameninţării 
terorismului. Hotărârea Brogan şi alţii l-a pus în faţa unei alegeri: să introducă 
un control judiciar al deciziei de a ţine închis pe cineva sau să notifice o 
derogare de la obligaţiile decurgând din Convenţie în această materie. Cum 
puterea de detenţie prelungită fără control judiciar şi avizul din 23 decembrie 
1988 erau în mod clar legate de persistenţa stării de urgenţă, nimic nu arată că 
derogarea a fost altceva decât o ripostă veritabilă la aceasta. 

Apoi , era oare derogarea prematură? Nu s-ar putea contesta validitatea 
derogării pentru simpla raţiune că guvernul hotărâse să examineze 
posibilitatea de a imagina, în viitor, un mijloc de a se conforma mai bine 
obligaţiilor decurgând din Convenţie. De fapt , un asemenea proces de 
reflecţie continuă nu numai că este compatibil cu art. 15 § 3 care comandă o 
reexaminare constantă a necesităţii măsurilor excepţionale , dar şi 
corespunde, de o manieră implicită, însăşi noţiunii de proporţionalitate. 

1 În raportul său din 3 decembrie 1991 , Comisia concluz i onează asupra absenţe i violării 
an. 5 §§ 3 ş i 5, Întemeindu-se pe derogarea fOnllUlată de către Regatul Unit la 23 decembrie 
1988, În vinutea an. 15 (8 voturi pentru. 5 împotri vă) , ş i lipsa oricărei probleme di stincte în 
temeiul ar!. 13 din Convenţie (unanimitate). 
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Se justifica absenţa controlului judiciar al reţinerii prelungite? După 
diferitele rapoarte consacrate incidenţelor legislative asupra prevenirii 
terorismului, dificultăţile inerente anchetelor şi urmăriri lor în domeniul 
criminalităţii teroriste reclamă extinderea perioadei de reţinere sustrase 
oricărui control judiciar. În afară de aceasta, guvernul persistă în a aprecia ca 
esenţială împiedicarea dezvăluirii către deţinut şi avocatul său a anumitor 
date pe care se întemeiază deciziile referitoare la o asemenea prelungire; în 
sistemul acuzator de common law, independenţa puterii judecătoreşti s-ar 
afla compromisă dacă judecătorii sau alţi magistraţi ar trebui să participe la 
deciziile de plasare în detenţie sau de prelungire a acesteia. Pentru a crea 
dintr-o dată o situaţie conformă art. 5 § 3, nu ar fi suficient să se introducă, în 
procedura de prelungire a perioade lor de detenţie, un "judecător sau alt 
magistrat autorizat de către lege să exercite funcţii judiciare". Cât despre 
natura mijloacelor celor mai adecvate sau oportune de a face faţă crizei care 
afecta statul atunci, Curtea nu-şi substituie opinia celei exprimate de guvern, 
direct responsabil de stabilirea unui echilibru între adoptarea măsurilor 
eficiente de luptă contra terorismului, pe de o parte, şi respectarea drepturilor 
individuale, pe de altă parte. În contextul Irlandei de Nord, unde corpul 
judiciar este redus şi vulnerabil atacurilor teroriste, se înţelege că guvernul 
pune un mare preţ pe încrederea publicului în independenţa magistraţilor. 

În sfârşit, existau garanţii contra abuzului? Recursul de habeas corpus 
permite un control al legalităţii arestării şi al detenţiei iniţiale. Nimeni nu 
contestă că un asemenea recurs era oferit alegerii petiţionarilor Brannigan şi 
McBride şi avocaţilor lor şi că el le furniza o garanţie apreciabilă contra unei 
detenţii arbitrare. Apoi, deţinuţii au dreptul absolut, pe care-l pot revendica 
în justiţie, de a consulta un solicitorl după 48 de ore de la arestarea lor. De 
altfel, fiecare dintre cei doi petiţionari a putut folosi această posibilitate după 
termenul amintit. Nimeni nu neagă nici faptul că persoanele reţinute au 
dreptul de a informa o rudă sau un prieten În legătură cu detenţia lor şi de a fi 
examinate de către un medic. În plus faţă de aceste garanţii fundamentale , 
personalităţi independente s-au aplecat, la intervale regulate, asupra 
incidenţei legislaţiei în cauză. 

8. - Erau măsurile derogatorii în contradicţie cu "celelalte obligaţii 
decurgând din dreptul internaţional?" Petiţionarii pretindeau că art. 4 din 
Pactul ONU din 1966 referitor la drepturile civile şi politice subordonează 
validitatea unei derogări proclamării "printr-un act oficial" a pericolului 
public. Curtea notează că În declaraţia sa din 22 decembrie 1988 în faţa 
Camerei Comunelor, ministrul de interne a explicat în detaliu motivele 
subsecvente deciziei guvernului şi a arătat că se pregătea să notifice o 
derogare atât în virtutea art. 15 din Convenţie, cât şi a art. 4 din Pact. O 
asemenea declaraţie se potriveşte bine cu noţiunea de proclamaţie oficială . 

I Cuvânt englezesc, prin care se înţelege un om de lege englez ale cărui funcţii seamănă 
cu cele ale notarului francez sau ale ofiţerului ministerial care are monopolul de a prezenta 
pledoarii în faţa tribunalelor de mare instanţă şi a curţilor de apel (avoue) (11.1.). 
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9. - În rezumat , avizul de derogare al Regatului Unit răspunde 
exigenţelor art. 15 şi petiţionarii nu se pot plânge în mod valabil de o violare a 
art. 5 § 3 (22 voturi pentru, 4 împotrivă) . Prin urmare, rezultă că art. 5 § 5 nu 
obligă în nici un fel de a li se acorda petiţionarilor vreun drept de reparaţie . 

10. - Cei interesaţi puteau să constate legalitatea detenţiei lor pe calea 
procedurală de habeas corpus, recurs pe care hotărârea Brogan ş i alţii l-a 
judecat ca adecvat scopurilor prevăzute de art. 5 § 4. Art. 13 fixând condiţii 
mai puţin stricte decât art. 5 § 4, acesta nu a fost încălcat (22 voturi pentru, 
4 împotrivă). 
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CAZUL NEUMEISTER contra AUSTRIEI 

B. Dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil 
sau pus în libertate în cursul procedurii 
(articolul 5 § 3) 

149 

<i®o CAZUL NEUMEISTER contra AUSTRIEI - Durata unei detenţii 
provizorii şi a unei proceduri penale 

1. - Cetăţean austriac născut în 1922 şi domiciliat la Viena, 
dl Fritz Neumeister este proprietarul şi directorul unei mari întreprinderi de 
transporturi. În august 1959 se deschide o anchetă contra lui: este bănuit de 
complicitate la escrocherii de mare anvergură (rambursarea nelegală a mai 
multor milioane de şilingi, reprezentând impozite pe cifra de afaceri, cu titlu 
de ajutor de export). Inculpat la 23 februarie 1961, cel interesat este plasat, 
a doua zi, în detenţie preventivă. La 12 mai, e l es te pus în libertate 
provizorie sub control judiciar. În iulie acelaşi an, cu autorizaţia unui 
judecător de instrucţie, el îşi petrece vacanţa în Finlanda. 

La 12 iulie 1962, Fritz Neumeister este din nou arestat ş i plasat În 
detenţie preventivă, câteva ore după ce i se refuză permisiunea, solicitată cu 
câteva luni mai înainte, de a se duce în vacanţă în Finlanda. Între timp, unul 
din principalii săi coinculpaţi adusese acuzaţii grave contra lui. 

Peti/ionarul depune patru cereri de punere în libertate provizorie. Prima, 
din 23 iulie 1962, este respinsă la 10 septembrie de către Curtea de apel din 
Viena, ca urmare a pericolului de fugă. A doua, din 26 octombrie 1962, este 
respinsă la 19 februarie 1963 de către aceeaşi instanţă care apreciază că 
pericolul fugii persistă şi că nu este cazul de a lua în considerare o ojertă de 
cauţiune (de 200.000 sau 250.000 ATS). A treia cerere, prezentată la 12 iulie 
1963, asemănătoare celei de-a doua, este respinsă la 8 august 1963 de către 
camera de consiliu a Tribunalului penal regional din Viena. În sfârşit, a patra 
cerere, introdusă la 6 noiembrie 1963 şi propunând o garanţie bancară de un 
milion de şi/ingi este admisă de camera menţionată la 8 ianuarie 1964, cu 
condiţia unei garanţii bancare de 2 milioane de şilingi. 

Închisă la 4 noiembrie 1963, instrucţia pregătitoare s-a lovit de 
dificultăţi considerabile (audierea a zeci de martori, recurgerea la ajutorul 
judiciar al mai multor state etc.). Cât despre actul de acuzare, depunerea 
acestuia are loc la 17 martie 1964; acesta vizează zece persoane printre 
care şi F. Neumeister. Suma garanţiei cerute de la acesta din urmă este 
scăzută de camera de consiliu la 1.750.000 ATS (3 1 martie 1964), apoi la un 
milion (Ia 3 iunie 1964). La 16 septembrie 1964, Fritz Neumeister este pus în 
libertate provizorie, după verificarea solvabilităţii garanţilor. 

Deschis la 9 noiembrie 1964 în faţa Tribunalului penal regional din 
Viena, procesul dă loc la 102 zile de audieri, dar este amânat la 18 iunie 
1965, pentru completarea instrucţiei. Procesul se reia la 4 decembrie 1967 
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şi se termină la 2 iulie J 968 printr-o condamnare la cinci ani de În chisoare 
severă : durata detel/ţiei provizorii este dedusă din cea a pedepsei pronunţate 
de tribunal. 

2. - În cererea sa din 12 iulie J 963 adresată Comisiei. F. Neumeister 
invocă mai multe dispoziţii din Convenţie. Îndeosebi art. 5 §§ 3 şi 4 şi art. 6 § 1 
(,. termen rezonabil " şi .. egalitatea armelor "). I 

• Hotărârea din 27 iunie 1968 (Cameră) (seria A nr. 8) 

3. - Menţinerea În detenţie a dlui Neumeister s-a prelungit peste termenul 
rezonabil prevăzut În art. 5 § 3? Aceasta este prima chestiune examinată de 
Curte. Până la condamnare, notează ea Într-o introducere generală, persoana 
acuzată trebuie considerată nevinovată şi obiectul dispoziţiei În cauză este, În 
principal, de a impune punerea În libertate provizorie din momentul În care 
menţinerea în detenţie încetează să mai fie necesară . În afară de aceasta, 
cercetarea tuturor circumstanţelor de natură a face să se admită sau să se 
înlăture existenţa unei veritabile exigenţe de interes public justificând o 
derogare de la regula respectului libertăţii individuale este de competenta 
autorităţilor juridice naţionale . În esenţă , Curtea este chemată să decidă dacă s
a încălcat sau nu Convenţia , pe baza motivelor indicate În deciziile privind 
cererile de punere în libertate provizorie, ca şi a faptelor reale menţionate de 
către petiţionar în solicitările sale. 

Amintind că F. Neumeister a suportat două perioade de detenţie 
preventivă , Curtea abordează mai întâi prima perioadă (două luni şi 

şaptesprezece zile) : având în vedere că petiţionarul a sesizat Comisia după 
mai mult de 6 luni de la emiterea deciziei definitive asupra primei cereri de 
punere în libertate provizorie, Curtea nu poate să se asigure de conformitatea 
perioadei de detenţie cu prevederile Convenţiei; totuşi , ea ţine seama de 
aceasta în aprecierea caracterului rezonabil al detenţiei ulterioare, deoarece, în 
ipoteza unei condamnări , ea ar fi , în principiu, dedusă din pedeapsa aplicată. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua perioadă (doi ani, două luni şi patru 
zile), Curtea arată că ea poate, contrar celor susţinute de guvernul austriac, să 
examineze detenţia s uferită după data de 12 iulie 1963 , data la care s-a 
introdus cererea: F. Neumeister se plângea de o situaţie menită să continue şi 
nu de un act instantaneu. A pretinde introducerea la Comisie a unei noi 
plângeri , după fiecare decizie definitivă de respingere a unei cereri de punere 
în libertate, ar însemna să se facă proba unui fonnalism excesiv. În cadrul 
astfel trasat, Curtea îşi mărturiseşte surprinderea că F. Neumeister, care a 
făcut deja obiectul unei lungi instrucţii, nu a mai fost interogat timp de 
cincisprezece luni scurse între cea de-a doua arestare (12 iulie 1962) şi 

închiderea instrucţiei (4 noiembrie 1963): numai o singură confruntare scurtă 

1 Comisia constat ă. În raportul să u din 27 mai 1996, violarea art. 5 § 3 (II voturi pentru , 
I împotrivă ) ş i art. 6 § I (6 voturi pentru, din care votul dec isiv al preşedintelui , 6 Împotrivă): 
d etenţi a pe tiţionarului ş i apoi exam inarea cauze i sa le au durat peste termenul rezonabil. in 
schimb. procedura privind punerea în libertate nu a încălca t prevederile arI. 5 § 4 ş i arI. 6 § I 
(8 voturi pentru, 2 Împotri vă ş i 2 abţineri). 
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a avut loc în această perioadă . Analizând pericolul fugii celui interesat , 
invocat de către autorităţile judiciare, Curtea estimează că acest pericol nu 
poate fi apreciat numai pe baza gravităţii mai mari a sancţiunilor penale şi 

civile care ameninţau petiţionarul în unna declaraţiilor date de un inculpat. De 
asemenea, în cauză mai intervin şi alte circumstanţe: caracterul petiţionarului, 
moralitatea sa, domiciliul , profesia, resursele materiale, legăturile cu familia 
şi ţara în care este unnărit. [n plus, pericolul de fugă descreşte în mod necesar 
cu timpul petrecut în detenţie , ca urmare a deducerii probabile a duratei 
detenţiei preventive din perioada totală de privare de libertate la care cel 
interesat se poate teme că va fi condamnat. În speţă , în octombrie 1962, 
pericolul amintit nu mai era atât de considerabil încât obţinerea garanţiilor să 
fie îndepărtată ca fiind , în mod necesar, ineficientă. Fără să se pronunţe 
asupra importanţei cauţiunii care putea să fie impusă în mod rezonabil 
petiţionarului, Curtea adresează o dublă critică autorităţilor judiciare. În 
primul rând, refuzul lor de a ţine seama de ofertele succesive de cauţiune se 
justifica din ce în ce mai puţin , pe măsură ce acestea se apropiau de suma care 
putea fi rezonabil considerată ca suficientă să a s igure prezentarea 
petiţionarului la audiere . În al doilea rând , grija de a determina nivelul 
garanţiei exclusiv în funcţie de prejudiciul imputat petiţionarului nu părea 
confonnă prevederilor art. 5 § 3 din Convenţie , căci garanţi a menţionată tinde 
să asigure prezenţa acuzatului la audiere şi nu repararea prejudiciului ; 
importanţa sa trebuie deci să se aprecieze, în principal, în funcţie de persoana 
interesată, de veniturile sale şi de legăturile acesteia cu persoanele chemate să 
servească drept garanţi . În concluzie, menţinerea petiţionarului în detenţie 
provizorie până la 16 septembrie 1964 a violat art. 5 § 3 (unanimitate). 

4. ~ A doua chestiune tranşată de Curte: procedura unnată împotriva dlui 
Neumeister s-a prelungit dincolo de tennenul rezonabil prevăzut de art. 6 § 1? 
Perioada de luat în considerare începe cu inculparea petiţionarului 
(21 februarie 1961), dar nu era încă tenninată la data adoptării hotărârii de la 
Strasbourg. Şapte ani s-au scurs astfel, fără să se fi statuat asupra temeiniciei 
acuzaţi ei, ceea ce este o durată excepţională ; în plus, rezumatul activităţilor 
judecătorului de instrucţie inspiră serioase îndoieli; în srarşit , este decepţionant 
că procesul nu s-a putut deschide decât după un an de la închiderea instrucţiei 
şi că a trebuit apoi să fie totuşi suspendat pentru completarea acesteia. Totuşi, 
Curtea judecă aceste indicii ca insuficiente pentru a ajunge la concluzia 
depăşirii tennenului rezonabil. Într-adevăr, mai multe elemente militează în 
sens contrar: cazul prezenta o complexitate deosebită ; o disjungere a cauzei 
petiţionarului de cea a coinculpaţilor săi nu ar fi fost poate compatibilă cu o 
bună administrare a justiţiei; instrucţia nu ar fi fo st mai rapidă dacă ~ 
presupunând că aceasta ar fi fost posibil în Austria ~ ea ar fi fost încredinţată 
mai multor judecători ; grija celerităţii cauzei nu poate dispensa magistraţii de a 
lua toate măsurile de natură s ă facă lumină asupra temeiniciei sau 
netemeiniciei acuzaţiei ; avocaţilor părţilor şi judecătorilor cauzei trebuia să li 
se lase timpul necesar studierii dosarului (douăzeci şi unu de volume de circa 
cinci sute de pagini, fără a mai socoti numeroasele documente anexate) . Curtea 
constată astfel absenţa violării art. 6 § I (5 voturi pentru, 2 împotrivă). 
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5. - Rămânea o ultimă chestiune: procedura urmată pentru examinarea 
cererilor de punere în libertate a lui F. Neumeister a antrenat ea, din cauza 
inegalităţii armelor, o violare a art. 5 § 4 ori a art. 6 § 1, sau eventual a 
ambelor dispoziţii combinate? Deciziile privind detenţia preventivă au fost 
adoptate după audierea ministerului public în absenţa petiţionarului şi a 
avocatului său . Curtea înclină să admită că acest fapt este contrar principiului 
egalităţii armelor, dar nu consideră acest principiu ca aplicabil în materie, 
căci exigenţa procesului echitabil se limitează la procesul vizând temeinicia 
acuzaţiei. Cât despre termenul "tribunal", care figurează la art. 5 § 4, el 
implică numai faptul că autoritatea chemată să statueze trebuie să aibă un 
caracter judiciar; el nu se raportează în nici un fel la procedura de urmat. Mai 
mult, o procedură scrisă completă sau dezbateri în contradictoriu ar fi o sursă 
de întârzieri incompatibile cu exigenţa "termenului scurt". Nu s-au violat 
deci art. 5 § 4 şi art. 6 § 1 (unanimitate) . 

• Hotărârea din 7 mai 1974 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 (seria A nr. 17) 

6. - La 16 septembrie 1971 , avocatul dlui Neumeister roagă Comisia să
I ajute pe clientul său în a obţine o reparaţie echitabilă. Câteva zile mai 
târziu , Comisia transmite această cerere Curţii. În mai 1972, guvernul 
austriac obţine amânarea audierilor, deoarece începuse negocierile pentru o 
soluţionare amiabilă. În martie 1973 , el anunţă că preşedintele Republicii 
Austria a acordat graţierea petiţionarului pentru restul pedepsei sale pe care, 
de altfel , condamnatul nu a fost niciodată chemat s-o execute. Dl Neumeister 
menţinându-şi cererea, procedura îşi reia cursul. 

7. - Guvernul a contestat atât aplicabilitatea art. 50, cât şi temeinicia 
cererii . După ce a tras concluzia admisibilităţii acesteia, Curtea înlătură 
reclamaţiile relative la prejudiciul material şi moral pretins de petiţionar 
(unanimitate); ea judecă îndeosebi că avantajele procurate lui Neumeister 
prin graţierea restului de pedeapsă contrabalansează prejudiciul de care se 
plânge. În schimb, Curtea decide că Austria trebuie să verse petiţionarului 
suma de 30.000 şilingi austrieci cu titlu de cheltuieli de avocat (unanimitate). 
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1J7, CAZUL LETELLIER contra FRANŢEI - Durata unei detenţii 
provizorii 

1. - Bănuită de complicitate la asasinat asupra soţului său, dna 
Monique Letel/ier este arestată la 8 iulie 1985. La 24 decembrie , 
judecătorul de ins tru cţ i e din Creteil ordonă punerea sa în libertate 
provizorie sub control judiciar, dar camera de acuzare de la Curtea 
de apel din Paris amână măsura la 22 ianuarie 1986. Înjebruarie, ea 
respinge o altă cerere de punere în libertate, introdusă de petiţionară 
la 24 ianuarie 1986. După ce, în luna mai, Curtea de casaţie i-a 
cenzurat hotărârea şi i-a tran smis dosarul, ea respinge încă o dată 
cererea, În luna septembrie. Curtea de casaţie Îi cenzurează încă o 
dată decizia, în decembrie, şi trimite cazul la Camera de acuzare a 
Curţii de apel din Amiens care dă o hotărâre d e respingere, 
confirmată de Curtea de casaţie la 15 iunie 1987. Şase noi cereri de 
punere în libertate sunt, de asemenea, respinse de către Camera de 
acuzare din Paris În 1986 şi 1987. Dna Letellier rămâne deci i'n detenţie 
provizorie până la 10 mai 1988, dată la care Curtea cu juraţi din Val-de
Marne o condamnă la trei ani Închisoare pentru complicitate la asasinat. 

2. - În cererea sa din 21 august 1986 adresată Comisiei, dna 
Letelfier pretinde că detenţia sa provizorie a durat peste" termenul 
rezonabil" (art. 5 § 3 din Convenţie) şi că jurisdicţiile sesizate succesiv cu 
cererea sa de punere În libertate din 24 ianuarie 1986, nu au statuat" în 
termen scurt" asupra acesteia (art. 5 § 4).1 

• Hotărârea din 26 iunie 1991 (Cameră) (seria A nI'. 207) 

3. - Din perspectiva art. 5 § 3, perioada de luat în considerare se întinde 
pe doi ani şi nouă luni: ea începe la 8 iulie 1985, data plasării dnei Letellier 
sub mandat de depunere, pentru a se termina la 10 mai 1988, cu hotărârea 
Curţii cu juraţi, exceptând intervalul de timp în care cea interesată se afla sub 
control judiciar. 

Pentru a refuza liberarea petiţionarei, jurisdicţiile naţionale au avansat 
îndeosebi patru motive. 

Mai întâi , riscul presiunii asupra martorilor. Curtea recunoaşte că un 
asemenea risc poate să fi existat la Început, Însă consideră că el s-a atenuat şi 
chiar a dispărut de-a lungul timpului. În tot cazul, după 23 decembrie 1986 -
dată de la care aceste jurisdicţii nu au mai invocat riscul respectiv - , 
menţinerea în detenţie cu acest titlu nu se mai justifica. 

1 În raportul său din 15 martie 1990, Comisia a tras concluzia v i o 1 ăr ii paragrafe lor 3 
(unan imitate) şi 4 (17 voturi pentru , 1 împotrivă) ale art . 5. 
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Apoi, riscul sustragerii petiţionarei. Curtea aminteşte că acesta nu se poate 
aprecia numai pe baza gravităţii pedepsei la care se expune cel interesat; el trebuie 
să se analizeze în funcţie de ansamblul de elemente suplimentare pertinente 
proprii fie să-i confinne existenţa, fie să-I facă să apară atât de redus încât să nu 
mai poată justifica o detenţie provizorie. În cazul de faţă, jurisdicţiile nu explică 
de ce au judecat ca preponderent riscul de fugă, în pofida argumentelor avansate 
de dna Letellier în sprijinul cererilor sale de punere în libertate. 

În al treilea rând, insuficienţa unui control judiciar. Când o detenţie nu 
se prelungeşte decât ca urmare a temerii de a vedea că acuzatul se va 
sustrage prin fugă de la prezentarea sa ulterioară în faţa judecătorilor, se 
încearcă eliberarea celui interesat dacă el poate furniza garanţii adecvate de 
reprezentare. Potrivit Curţii , jurisdicţiile nu au constatat că lucrurile nu s-au 
desfăşurat astfel în speţă. 

În sfârşit, prezervarea ordinii publice. Curtea admite că prin gravitatea 
lor deosebită şi prin reacţia publicului la săvârşirea lor, anumite infracţiuni 
pot să suscite o tulburare socială de natură să justifice o detenţie provizorie, 
cel puţin o perioadă de timp. În circumstanţe excepţionale, acest element 
poate deci să fie avut în vedere în lumina prevederilor Convenţiei, în tot 
cazul, în măsura în care dreptul intern recunoaşte noţiunea de tulburare a 
ordinii publice, provocată de o infracţiune , astfel cum este înscrisă în art. 144 
din Codul francez de procedură penală. Totuşi , un asemenea element nu ar 
putea fi apreciat ca pertinent şi suficient, decât dacă se bazează pe fapte de 
natură să arate că eliberarea deţinutului ar tulbura, în mod real , ordinea 
publică. În afară de aceasta, detenţia nu rămâne legitimă decât dacă ordinea 
publică este efectiv ameninţată; continuarea detenţiei nu ar putea să 
servească pentru a anticipa o pedeapsă privativă de libertate. Or, în speţă, 
aceste condiţii nu se aflau îndeplinite. Jurisdicţiile naţionale au examinat de 
o manieră pur abstractă necesitatea de a prelungi privarea de libertate, 
limitându-se să ia în considerare gravitatea infracţiunii. 

Cel puţin începând din 23 decembrie 1986, detenţia în litigiu a încetat 
să se fondeze pe motive pel1inente şi suficiente. În consecinţă, s-a violat 
art.5 § 3 (unanimitate). 

4. - Durata globală a examinării celei de-a doua cereri de punere în 
libertate inspiră îndoieli Curţii , dar aceasta consideră că M. Letellier a păstrat 
dreptul de a prezenta în orice moment cereri noi şi chiar a introdus efectiv 
alte asemenea solicitări care au fost toate tratate în termene mergând de la 
opt la douăzeci de zile . Aşadar, nu s-a violat art. 5 § 4 (unanimitate). 

5. - În baza art. 50, Curtea respinge cererea privind un prejudiciu 
material, căci detenţia provizorie a fost dedusă integral din durata pedepsei 
(unanimitate). În ceea ce priveşte prejudiciul moral, Curtea îl consideră ca 
fiind suficient acoperit prin pronunţarea deciziei sale. 

Petiţionara reclama şi suma de 21.433 FF pentru acoperirea cheltuielilor 
sale ocazionate de procedurile judiciare europene; Curtea apreciază ca fiind 
echitabil să accepte în întregime aceste pretenţii (unanimitate). 
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4)~o CAZUL TOTH contra AUSTRIEI - Durata unei detenţii provizorii 
şi procedurile de control ale acesteia În apel 

1. - Cetăţean austriac, dl Stefan Toth este arestat la 11 ianuarie 
1985, pentru că este bănuit de o escrocherie calificată privind peste 
2.000.000 şilingi austrieci. Aflat în detenţie provizorie până la 18 februarie 
1987, el prezintă mai multe cereri de punere în libertate care, în final, sunt 
respinse de Camera de consiliu a Tribunalului regional din Salzburg şi, în apel, 
de către Curtea de apel din Linz. Aceasta din urmă hotărăşte, de asemenea, i'n 
mai multe rânduri să prelungească detenţia. Nici cel interesat şi nici avocatul 
său nu asistă la audierile referitoare la detenţie ale Curţii de apel din Linz. 

2. - În plângerea sa din 12 octombrie 1985 adresată Comisiei, dl Toth 
formulează o serie de plângeri privind arestarea şi detenţia sa provizorie, ca şi 
durata procedurii penale, precum şi în legătură cu comportamentul 
autorităţilor şi jurisdicţiilor austriece. El invocă art. 5 § § 3 şi 4 din Convenţie. 1 

• Hotărârea din 12 decembrie 1991 (Cameră) (seria A nr. 224) 

3. - Din perspectiva art. 5 § 3, perioada de luat în considerare a început 
la Il ianuarie 1985, data arestării, pentru a se termina la 18 februarie 1987, o 
dată cu punerea în libertate consecutivă a hotărârii Curţii de apel din Linz, 
adoptată ca urmare a admiterii recursului dlui Toth; din aceasta trebuie 
scăzut timpul în care petiţionarul a executat o pedeapsă cu închisoarea. 
Perioada se întinde deci pe durata de doi ani, o lună şi două zile. 

1 La 8 mai 1989, Comisia reţine cererea În ceea ce priveşte durata detenţiei provizorii şi 
procedura În faţa Curţii de apel din Linz. În raportul său din 3 iulie 1990, ea conchide că s-au 
violat prevederile art. 5 § § 3 şi 4 (unanimitate). 
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Poate fi considerată rezonabilă? Mai întâi , Curtea examinează 
justificarea detenţiei. Jurisdicţiile competente se puteau teme, în mod 
rezonabil, ca inculpatul să nu se dedea la noi acte delictuale, având în vedere 
natura infracţiunilor precedente şi numărul pedepse lor suportate în 
consecinţă. Autorităţile judiciare şi-au întemeiat deciziile pe motive potrivite 
să explice într-o manieră adecvată de ce acestea au judecat ca determinant 
pericolul fugii. Pe scurt, motivele avansate pentru respingerea cererilor de 
punere în libertate erau în acelaşi timp pertinente şi suficiente. 

În ceea ce priveşte conducerea procedurii , din dosar rezultă că 
jurisdicţiile austriece nu au acţionat, în speţă, cu toată promptitudinea 
necesară. Într-adevăr, lungimea procedurii nu pare a fi , în esenţă , imputabilă 
nici complexităţii cauzei şi nici comportamentului petiţionarului; 
infracţiunile reproşate lui S. Toth îmbrăcau un caracter destul de banal şi 

repetat, iar recursurile acestuia, din care multe erau încă de la început sortite 
eşecului , nu au încetinit deloc examinarea cauzei. În schimb, ritmul 
instrucţiei a suferit mult de pe unna comunicării în întregime a dosarului la 
jurisdicţia competentă nu numai cu prilejul fiecărei cereri de punere în 
libertate şi a fiecărui recurs al celui interesat, dar şi cu ocazia fiecărei cereri a 
judecătorului de instrucţie sau a ministerului public vizând prelungirea 
detenţiei în litigiu. Preferat utilizării fotocopiilor, practică obişnuită în alte 
state membre al Consiliului Europei , şi ducând în fapt la suspendarea 
instrucţiei , un asemenea du-te-vino se împacă greu cu importanţa dreptului la 
libertate garantat de art. 5 § 1 din Convenţie . În consecinţă , s-a violat art. 5 § 
3 (unanimitate). 

4. - Potrivit dlui Toth , Curtea de apel din Linz n-ar fi urmat o procedură 
în contradictoriu nici când a statuat asupra cererilor sale de punere în 
libertate, nici când aceasta a autorizat prelungirea detenţiei provizorii, ceea 
ce a încălcat art. 5 § 4. 

Asupra primului punct, guvernul ridica o excepţie preliminară , dedusă 

din aceea că dl Toth nu ar fi formulat, în termenul de 6 luni deschis de art. 26 
din Convenţie , nici o plângere în faţa Comisiei privind absenţa sa şi a 
a vocatului său în momentul examinării recursurilor contra deciziei 
Tribunalului regional din Salzburg de respingere a cererilor de punere în 
libertate. În baza propriei sale jurisprudenţe şi a ansamblului pieselor 
dosarului Comisiei, Curtea respinge această excepţie (unanimitate) . 

Curtea examinează temeinicia plângerii petiţionarului. Curtea de apel din 
Linz s-a pronunţat asupra recursurilor dlui Toth fără să fi convocat şi nici 
audiat pe acesta şi pe avocatul său, în timp ce un membru al parchetului 
general a asistat la audierile cauzei şi a putut să răspundă la întrebările Curţii. 
Or, Toth nu a avut posibilitatea de a combate Într-un mod potrivit motivele 
invocate pentru justificarea menţinerii sale în detenţie. Eventualele întrebări 
ale Curţii de apel ar fi permis avocatului general să-şi expună părerile; 
inculpatul ar fi putut acolo să dea răspunsuri care ar fi meritat, din partea 
judecătorilor, o examinare prealabilă a deciziei lor. Din lipsa garantării 
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egalităţii de tratament, procedura nu a fost în realitate în contradictoriu, În 
consecinţă, s-a violat art, 5 § 4 în legătură cu acest punct (8 voturi pentru , 
1 împotrivă). 

Dl Toth prezenta o plângere analoagă în ceea ce priveşte procedurile 
angajate în faţa Curţii de apel de către judecătorul de instrucţie vizând 
prelungirea detenţiei provizorii. Curtea apreciază că aceste proceduri nu 
ţineau de prevederile art. 5 § 4 (8 voturi pentru, I împotrivă) , căc i ele 
urmăreau să fixeze o perioadă maximă de detenţie şi se distingeau astfe l de 
"recursu l" oferit de acest text celui interesat. 

5. - În temeiul art. 50, Curtea respinge cererea privind un prejudiciu 
material , deoarece detenţia provizorie a fost dedusă în întregime din durata 
pedepsei; în ceea ce priveşte daunele morale, Curtea decide ca fiind suficient 
compensate prin hotărârea sa (unanimitate). 

Dl Toth nu a solicitat rambursarea cheltu ielil or judiciare în faţa 
organelor de jurisdicţie de la Strasbourg deoarece a beneficiat de asistenţă 
judiciară . Pentru cheltuie lil e şi taxele determinate de folosirea unuia din 
avocaţii săi în faţa jurisdicţiilor austriece, Curtea i-a acordat petiţionarului 
suma de 7.853 ,40 şilingi austrieci (unanimitate). I 
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~~o CAZUL CIVET contra FRANŢEI - Efectivitatea recursului În 
casaţie, În materia duratei detenţiei provizorii 

l. - DI. Daniel Civet, resortisantjÎ'allcez, s-a născut În 194 7 şi este În 
prezent de[inut la Aiguebelle (Franţa). 

În cadrul unei instrucţii penale ini[iate Împotriva sa pentru acuzaţia de 
violuri, el este inculpat şi plasat În deten[ie provizorie la 7 octombrie 1993 de 
către un judecător de instrucţie din Saint-Etienne, EI prezintă un anumit număr 
de cereri de punere În libertate, Începând cu luna mai 1994, care sunt toate 
respinse de către judecătorul de instrucţie şi de camera de acuzare a Curţii de 

1 O circulară a ministrului justi\iei, din 5 octombrie 1992, a invitat membrii parchetului să nu 
mai uzezc, până la adoptarea unui amendament supus Parlamentului în ianuarie 1993, de dreptul lor 
de a participa la dezbateri în fala jurisdic\iilor de apel. confoml art, 35 § 2 din Codul de procedură 
penală, Această circulară prevede, de asemenea, fotocopierea dosarului pentru a evi ta întârzierile 
cauzate de tennenele de transmitere ale acesruia unui alt tribunal în caz de recurs, 
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Apel din Lyon. Printr-o hotărâre din 4 octombrie 1994, el este de asemenea 
declarat decăzut din singurul său recurs În casaţie Îndreptat Împotriva unei 
hotărâri care confirma respingerea cererii sale de punere în libertate. La 
27 iunie 1996, primeşte o condamnare de drept comun cu o pedeapsă privativă 
de libertate de 10 ani, din partea Curţii cu juraţi a departamentului Loire. 

2. - În petiţia sa din 17 martie 1995 adresată Comisiei, dl Civet se 
plânge de durata detenţiei sale provizorii; el invocă articolul 5 § 3 al 
Convenţiei. I 

• Hotărârea din 28 septembrie 1999 (marea cameră) 

3. - Guvernul susţinea ca argument principal , aşa cum o făcuse şi în faţa 
Comisiei, că dl. Civet nu epuizase căile de recurs interne, deoarece nu uzase 
de mijlocul ce rezultă din articolul 5 § 3, pentru a-l supune examinării Curţii 
de Casaţie . El afirma că recursul în casaţie constituia un demers care trebuia 
întreprins în materie de detenţie provizorie. 

4. - Conform constatării Curţii, Curtea de Casaţie este efectiv legată de 
faptele stabilite în mod suveran de camera de acuzare. Această situaţie se 
justifică prin natura recursului în casaţie, care constituie o cale de atac cu o 
finalitate diferită de cea a apelului. Posibilităţile de casare fiind limitate prin 
dispoziţiile articolului 591 din Codul de procedură penală la încălcările legii, 
nu intră în atribuţiile Curţii de Casaţie de a reveni , aşa cum o face o curte de 
apel , asupra aprecierii elementelor de fapt. 

Însă, după opinia Curţii , acesta nu este un motiv pentru a considera 
"faptele" şi "dreptul" ca pe nişte domenii radical separate şi pentru a ne 
mulţumi cu un raţionament care duce la negarea întrepătrunderii şi 

complementarităţii acestora. În pofida competenţei sale, care se limitează la 
mijloacele " în drept", Curtea de Casaţie nu are mai puţin ca misiune 
controlul concordanţei între, pe de o parte, faptele stabilite de judecătorii de 
fond şi , pe de altă parte, concluzia la care aceştia din urmă au ajuns pe baza 
acestor constatări. Astfel, dincolo de o examinare a conformităţii cu legile a 
hotărârii care îi este deferită, Curtea de Casaţie verifică dacă şi camera de 
acuzare şi-a motivat în mod adecvat decizia de menţinere în detenţie , în 
lumina faptelor speţei. În caz contrar, această decizie suferă o casare. Din 
acel moment, Curtea de Casaţie are mijloacele de a aprecia, pe baza unei 
examinări a procedurii, respectarea de către autorităţile judiciare a 
termenului rezonabil , conform cerinţelor articolului 5 § 3. 

În rezumat, neutilizând calea de recurs în casaţie , DI. Civet nu a dat 
jurisdicţiilor franceze ocazia pe care articolul 35 (fostul articol 26) o pune la 
dispoziţia statelor contractante, având ca finalitate să le faciliteze acestora 
evitarea sau îndreptarea violărilor invocate împotriva lor. Excepţia de 
neepuizare a căilor de recurs interne se vădeşte deci a fi Întemeiată 
(douăsprezece voturi contra cinci). 

1 În raportul său din 16 aprilie 1998, Comisia formulează un aviz potrivit căruia a avut loc 
o violare a ani col ului 5 § 3 (douăsprezece voturi contra trei) . 
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C. Dreptul de a introduce un recurs 
(articolul 5 § 4) 

1. Vagabonzii şi recidiviştii 

:§ lID o CAZUL DE WILDE, OOMS ŞI VERSYP contra BELGIEI 
Internare de vagabonzi şi recurs pentru contestarea legalităţii acesteia 

1. - DI Jacques De Wilde, născut În Belgia in J 928, şi-a petrecut o 
mare parte din copilărie În orfelinate. La vârsta majoratului, el se angajează 
În Franţa in Legiunea străină, unde serveşte timp de şapte ani şi jumătate. 
Titular al unui livret de pensie de invaliditate de război de 50% şi a unui 
livret de pensie militară de retragere, el primeşte de la autorităţile Fanceze 
o sumă care se ridica În 1966 la peste 3.000 FB pe trimestru. Ocazional, el 
exercită meseria de muncitor agricol. La J 8 aprilie 1966, se prezintă la 
Comisariatul de poliţie din Charleroi unde declară că a căutat În zadar de 
muncă şi că nu are nici casă, nici bani, consulatul Franjei nefiind de acord 
să-i remită un avans din viitoarea tranşă a pensiei sale. Polijia ÎI deferă 
ofijerului ministerului public şi cere un buletin de informaţii care arată că, 
În perioada aprilie 1951 - noiembrie 1965, dl De Wilde a suferit 
treisprezece condamnări corecjionale sau de competenţa poliţiei şi a fost de 
cinci ori pus la dispoziţia guvernului pentru vagabonda). A doua zi, 
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Tribunalul de poliţie din Charleroi îl pune la dispoziţia guvernului pentru a 
fi Închis într-o închisoare de cerşetori timp de doi ani. 1. De Wilde Îşi 

recapătă libertatea la 16 noiembrie 1966, în baza deciziei ministrului 
justiţiei. Detenţia sa a durat aproape şapte luni, din care trei luni 
reprezentând Închisoare corecţională pentru furt simplu. 

Dl Franz Ooms, născut În 1934, se duce la 21 decembrie 1965 la 
comisariatul de poliţie din Namur pentru a fi plasat ca vagabond, dacă un 
serviciu social nu-i găseşte o ocupaţie, să poată fi hrănit şi găzduit În 
aşteptarea unui serviciu permanent: el precizează că şi-a pierdut serviciul 
de montor de şarpante şi că mama sa nu-l mai poate întreţine. În aceeaşi zi, 
Tribunalul de poliţie din Namur ÎI pune la dispoziţia guvernului pentru a fi 
internat într-o casă de refugiu. El este pus În libertate din oficiu la exact un 
an de la această decizie. 

În ceea ce-l priveşte pe dl Edgard Versyp, el s-a născut În 1911 şi 
exercită, cel puţin din când în când, meseria de desenator. La 3 noiembrie 
1965, se prezintă la poliţia din Bruxelles şi, declarându-se fără domiciliu, 
serviciu şi venituri, el cere cu insistenţă trimiterea într-o casă de refugiu. A 
doua zi, oficiul de readaptare socială îl preia În sarcină şi atestă că nimic nu 
se opune ca Versyp să fie deferit parchetului: bine cunoscut de oficiu prin 
apatia, trândăvia şi Înclinaţia sa pentru băutură, E. Versyp determinase 
eşecul eforturilor desfăşurate altădată pentru a-I reclasa. Câteva ore mai 
târziu, tribunalul de poliţie din Bruxelles îl pune la dispoziţia guvernului 
pentru a fi Închis într-o închisoare de cerşetori timp de doi ani. La 10 august 
1967, după mai bine de un an şi nouă luni de internare, E. Versyp îşi 

recapătă libertatea În virtutea unei decizii ministeriale. Cu câteva zile mai 
Înainte, directorul instituţiei exprimase o opinie favorabilă la o cerere de 
liberare a celui în cauză. 

2. - De la intrarea În vigoare a legii din 27 noiembrie 1891 pentru 
reprimarea vagabondajului şi a cerşetoriei, vagabondajul nu mai constituie 
prin el Însuşi o inji-acţiune penală. Orice individ găsit În această situaţie este 
arestat şi tradus în faţa tribuna/ului de poliţie, compus dintr-un judecător 
unic, judecătorul de pace. Înfăţişarea la judecată are loc în următoarele 
douăzeci şi patru de ore, dar dacă persoana respectivă o cere, Îi este 
acordat un termen de trei zile pentru a-şi pregăti apărarea. Nici De Wilde, 
nici Ooms, nici Versyp nu au uzat de acest drept. 

Dacă, după ce a verificat identitatea, vârsta, starea fizică şi mentală şi 
genul de viaţă ale persoanei aduse în faţa lui, judecătorul de pace apreciază 
că este vorba de un vagabond, sunt aplicate dispoziţiile art. 13 sau 16 din 
legea din 1891. 

Primul articol priveşte cerşetorii de profesie şi indivizii care trăiesc În 
stare de vagabondaj din trândăvie , beţie sau din cauza dereglării 
moravurilor. Judecătorul Îi pune la dispoziţia guvernului pentru a fi închişi 
într-o În chisoare de cerşetori, cum a fost cazul petiţionarilor Jacques de 
Wilde şi Edgard Versyp, timp de cel puţin doi ani şi cel mult şapte ani. 
1nternarea figurează in cazierul judiciar şi antrenează anumite incapacităţi 
electorale. 
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Cel de-al doilea articol - care a fost aplicat dlui Ooms - vizează 

indivizii găsiţi În stare de vagabondaj sau cerşind fără nici una din 
circumstanţele menţionate la art. 13. Internarea are loc Într-o casă de 
refugiu pentru o durată nedeterminată, dar care, În nici un caz, nu trebuie să 
depăşească un an. 

Deciziile adoptate de judecătorul de pace pe baza acestor două articole 
sunt considerate ca acte administrative şi nu ca judecăţi . Ele nu sunt 
susceptibile nici de contestaţie, nici de apel şi - exceptând excesul de 
putere - nici de recurs În casare. 

Constrânşi să muncească, internaţii au dreptul la un salariu zilnic din 
care sunt operate reţineri cu titlu de "cheltuieli de gestiune" ş i pentru a 
forma suma de ieşire (2.000 FB la data respectivă). 

3. - Cei trei vagabonzi sesizează Comisia În 1966, respectiv la 
17 iunie, 20 mai şi 16 august. Ei invocă art. 4, 5 § § 1, 3 şi art. 4, 6 § § 1 şi 3 b) 
şi c), art. 7, 8 şi 13 din Con venţie; De Wilde şi Versyp reclamă, de 
asemenea, nerespectarea art. 3. ' 

• Hotărârea din 18 noiembrie 1970 (plenul Curţii) - Chestiune de 
procedură (seria A nr. 12) 

4. - La audierea din 17 noiembrie 1970, delegatul principal al Comisiei 
informează Curtea că delegaţii au intenţia de a fi asistaţi de către avocatul 
Magnee, de la Baroul din Bruxelles, care va furniza Curţii explicaţii 
complementare asupra unor aspecte ale cauzei. 

Agentul guvernului belgian se opune acestei iniţiative dintr-o dublă 
raţiune : trebuie să existe prezumţia conform căreia Comisia este suficient de 
clarificată asupra aspectelor în chestiune, deoarece aceasta a adoptat raportul 
său final. Avocatul Magnee exprimându-se deja în faţa Comisiei, ca avocat 
pentru cei trei petiţionari, el nu poate pleda fără să nesocotească prevederile 
art. 44 din Convenţie, potrivit căruia numai statele contractante şi Comisia au 
calitatea de a se prezenta în faţa Curţii . 2 

Respingând aceste obiecţii , Curtea dă permisiunea delegaţi lor privind 
intenţia acestora de a da posibilitatea avocatului Magnee să-i asiste la audieri 
(16 voturi pentru, I împotrivă). Într-adevăr, art. 29 § 1 din Regulamentul 

1 În 1967, Comisia dispune conexarea cererilor declarându-le admisibile, şi la 19 iulie 1969, 
ea adoptă raportul său. Comisia a tras concluzia violării art. 4 (9 voturi pentru, 2 împotrivă) , 

art. 5 § 4 (9 voturi pentru, 2 împorrivă) ş i art. 8 (10 voturi pentru, 1 împorrivă) , dar nu şi a violării 
art.3 (unanimitate) ş i art. 5 § 1 (10 voturi pentru, 1 împorrivă). În afară de aceste concluzii, ea judecă 
drept inaplicabile în speţă art. 5 § 3 (unanimitate), art. 6 §§ 1 şi 3 (l0 voturi pentru, 1 împorrivă) şi 
art. 7 (unanimitate). În sfarşit, ea apreciază inutil să ia în considerare art. 13 (unanimitate). 

2 Art. 3 din protocolul nr. 9 la Convenţie, adoptat la 6.09.1990, adaugă persoanele fizice , 
organizaţiile neguvernamentale sau g rupurile de persoane care au introdus o plângere în 
aplicarea art. 5 din Convenţie , acestea având, de asemenea, calitatea de a se prezenta în faţa 
Curţii . În acest sens, sunt şi prevederile Protocolului nr. Il al Convenţiei, care însă nu a intrat 
încă în vigoare, nefiind ratificat de către toate statele părţi la Convenţie (n.I.). 
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Curţii autorizează delegaţii , dacă aceştia o doresc, să fie asistaţi de "orice 
persoană aleasă de ei", care poate fi chemată să ia cuvântul. 

• Hotărârea din 18 iunie 1971 (plenul Curţii) (seria A nr. 12) 

5. - Înaintea oricărui examen pe fond , Curtea decide asupra mai multor 
chestiuni de competenţă şi admisibilitate. 

Prima chestiune: are Curtea competenţa de a examina argumentele de 
neepuizare a căilor de recurs intern şi de tardivitate opuse de guvernul 
belgian cererilor reţinute de Comisie? Da, răspunde Curtea (12 voturi 
pentru, 4 împotrivă) , întemeindu-se pe prevederile art. 45 din Convenţie 
care determină competenţa sa ratione materiae şi are o deschidere cu totul 
generală. Desigur, Curtea trebuie mai întâi să se asigure de respectarea 
condiţiilor definite în art. 47 şi 48, dar, o dată legal sesizată , ea se bucură de 
jurisdicţie deplină şi poate deci să judece toate chestiunile de drept şi de fapt 
care se vor pune în timpul examinării cazului. Aşadar, nu se vede cum ar 
scăpa competenţei sale problemele de interpretare şi aplicare a arI. 26 
ridicate în faţa ei. 

6. - A doua chestiune: nu trebuie oare guvernul belgian declarat ca fiind 
decăzut din drept? În această privinţă , Curtea stabileşte o distincţie. 
Guvernul nu este decăzut din dreptul de a se prevala de regula epuizării în ce 
priveşte ordonanţele judecătorilor de pace din Charleroi , Namur şi Bruxelles 
(unanimitate) . La două luni după decizia Comisiei asupra admisibilităţii , 

Consiliul de Stat adoptase o hotărâre răsturnând jurisprudenţa sa şi declarând 
admisibil şi justificat un recurs în anulare împotriva unei ordonanţe de 
internare pentru vagabondaj . Atunci , guvernul invitase, în zadar, Comisia să 
dea o a doua decizie asupra admisibilităţii pentru a constata că petiţionarii 
aveau la dispoziţia lor o cale de recurs pe care ei nu au utilizat-o. În schimb, 
guvernul este decăzut din dreptul de a se prevala de tardivitatea plângerii 
dlui Versyp (unanimitate) şi de regula epuizării în ceea ce priveşte deciziile 
ministrului justiţiei de respingere a cererilor de punere în libertate ale celor 
trei petiţionari (unanimitate). În faţa Comisiei , guvernul nu a invocat 
niciodată art. 26 asupra acestor două aspecte. 

7. - A treia chestiune: este fondat argumentul de neepuizare a căilor de 
recurs intern opus de guvern plângeri lor în legătură cu ordonanţele de 
internare? Nu, apreciază Curtea (unanimitate). Ea respinge argumentul 
obţinut din răsturnarea jurisprudenţei Consiliului de Stat în ceea ce priveşte 
admisibilitatea recursurilor contra ordonanţelor menţionate . Nu se poate 
reproşa petiţionarilor de a fi adoptat o conduită conformă opiniei pe care 
guvernul o exprima la Strasbourg înainte de schimbarea jurisprudenţei în 
chestiune şi care prevala la data respectivă în Belgia. În afară de aceasta, o 
dată cunoscută decizia Consiliului de Stat, petiţionarii nu au avut ocazia de a 
profita de posibilitatea de recurs care părea că se deschide , deoarece 
termenul legal de şaizeci de zile expirase de mult timp. 
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8. - Pe fond şi în loc de preambul, Curtea înlătură argumentaţia 
guvernului belgian potrivit căreia petiţionarii se prezentaseră de bunăvoie la 
poliţie, iar internarea lor rezultase dintr-o cerere explicită pentru Ooms şi 
Versyp şi implicită pentru De Wilde, în aşa fel încât ea nu putea trece drept o 
privare de libertate. De ce? Faptul de a se prezenta la poliţie în vederea unei 
internări poate fi inspirat de disperare sau de o sărăcie trecătoare şi nu 
implică în mod necesar că solicitantul se găseşte în stare de vagabondaj. 
Apoi, îndeosebi, dreptul la libertate îmbracă o prea mare importanţă într-o 
"societate democratică" pentru ca o persoană să piardă beneficiul acesteia 
prin simplul fapt că se constituie prizonieră. O detenţie ar putea încălca art. 5 
chiar când individul însuşi ar fi acceptat-o. 

9. - Studiind cazul în lumina art. 5 § 1, Curtea constată că De Wilde, 
Ooms şi Versyp aveau calitatea de vagabond şi puteau face obiectul unei 
detenţii, cu condiţia ca ea să fi fost ordonată de către autorităţile competente 
şi conform procedurii legale belgiene. Ea nu dovedeşte nici ilegalitate nici 
arbitrar în cazul punerii celor trei petiţionari la dispoziţia guvernului şi nu 
există nici o raţiune de a considera detenţia rezultată ca incompatibilă cu 
art. 5 § le) (unanimitate). 

10. - Curtea pune apoi concluzia privind inaplicabilitatea art. 5 § 3, 
vagabondajul în dreptul belgian ne constituind o infracţiune (unanimitate). 

11. - Deşi nu a indicat existenţa vreunei violări a paragrafului 1 din art. 
5, Curtea cercetează dacă lucrurile sunt la fel cu privire la paragraful 4 
deoarece respectarea acestuia din urmă nu decurge automat din respectarea 
primului. În această privinţă, petiţionarii se plânge au că nu au dispus de nici 
un recurs atât împotriva deciziilor care prescriau detenţia, cât şi contra 
respingerii cererilor de punere în libertate. 

În privinţa primului punct - deciziile de internare - , Curtea începe prin 
a examina condiţiile în care au compărut în faţa judecătorului de pace De 
Wilde, Ooms şi Versyp . În concepţia sa, art. 5 § 4 se mulţumeşte cu 
intervenţia unui organ unic, dar cu condiţia ca procedura urmată să aibă un 
caracter judiciar şi să dea celui interesat garanţii adaptate la natura privării de 
libertate respective. Or, privarea de libertate de care se plângeau petiţionarii 
seamănă cu cea aplicată de o jurisdicţie penală. Astfel, procedura aplicabilă 
nu trebuia să le furnizeze garanţii sensibil inferioare celor existente în 
materie penală în statele membre ale Consiliului Europei. Procedura 
prevăzută de legislaţia belgiană, constată Curtea , poartă amprenta 
caracterului administrativ al deciziei de adoptat şi nu asigură garanţii 
comparabile celor valabile pentru detenţiile din materie penală. Se înţelege 
greu că persoanele arestate pentru vagabondaj ar trebui să se mulţumească cu 
o procedură atât de sumară, în timp ce indivizii pasibili de pedepse mai 
scurte decât măsurile prevăzute de legea din 1891 beneficiază de largi 
garanţii ale Codului de procedură penală. Desigur, procedura belgiană 
prezintă anumite aspecte judiciare, ca publicitatea interogatoriului celui 
interesat, ca şi a pronunţării deciziei, însă acestea nu sunt suficiente pentru a 
da judecătorului de pace caracterul unui "tribunal" dacă se ţine seama, cum 
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se cuvine, de gravitatea mizei: o lungă privare de libertate însoţită de diverse 
consecinţe dezonorante . Pe scurt , ar fi trebuit ca o cale de recurs să se 
deschidă pentru De Wilde , Ooms şi Versyp. Deci , în cauză s-a violat 
art . 5 § 4 (9 voturi pentru, 7 împotrivă). 

În schimb, asupra celui de-al doilea punct - respingerea cererilor de 
punere în libertate adresate de petiţionari autorităţilor administrative - , 
Curtea decide că acest articol nu a fost încălcat (15 voturi pentru , 
I împotrivă). Dacă ministrul justiţiei n-ar fi respectat legea din 1891 , 
respingând cererile de punere în libertate, dnii De Wilde, Ooms şi Versyp ar fi 
putut sesiza Consiliul de Stat, Însă nici unul dintre ei nu pretinde să se fi aflat 
în unul din cazurile în care legea reclamă ca internarea să ia sfârşit. De 
asemenea, ei ar fi putut să susţină În faţa Consiliului de Stat că detenţia lor 
violase art. 5 § 1 care este direct aplicabil în dreptul belgian, îndeosebi pentru 
că ei pierduseră calitatea de vagabond ca urmare a unor circumstanţe noi. 

12. - Constatând o încălcare a art. 5 § 4 , Curtea judecă inutil să 
examineze dacă art. 6 se aplica în speţă şi , În caz afirmativ, dacă el a fost 
respectat. În ceea ce priveşte art . 7, el nu poate fi luat în considerare pentru 
că vagabondajul nu constituie o infracţiune, iar petiţionarii nu au fost 
condamnaţi la nici o pedeapsă. 

13. - Contrar Comisiei, Curtea consideră că paragraful 3 a) al art. 4 nu a 
fost v iolat (unanimitate). EI autorizează munca cerută în mod normal 
persoanelor private de libertate în virtutea art. 5 § le), care nu a fost încălcat 
în cazul petiţionarilor. În afară de aceasta, obligaţia de a munci impusă 
acestora din urmă nu a depăşit limitele unei obligaţii "normale", căci ea 
urmărea reclasarea lor şi se baza pe un text general al cărui echivalent este 
prezent în mai multe state membre ale Consiliului Europei. 

14. - În timpul internării , De Wilde , Ooms şi Versyp au suferit un 
anumit control al corespondenţei lor. Recunoscând că acest control constituia 
o ingerinţă în exercitarea unui drept garantat de art. 8 § 1, Curtea constată că 
o asemenea ingerinţă era prevăzută de lege şi că autorităţile belgiene nu au 
încălcat limitele puterii de apreciere pe care le lasă statelor art. 8 § 2. În plus, 
nimic nu arată că a existat o discriminare sau o deturnare de putere în 
detrimentul petiţionarilor. Aşadar, art. 8 nu a fost Încălcat (unanimitate). 

15. - De asemenea, Curtea nu observă nici un fel de încălcare a art. 3, 
invocat de dnii De Wilde şi Versyp care se plângeau de sancţiuni disciplinare 
suferite din cauza refuzului lor de a munci (unanimitate) . 

16. - În srarşit, petiţionarii invocau art. 13: ei se plângeau că nu au dispus 
de un recurs efectiv în faţa unei instanţe naţionale pentru a obţine protecţia 
drepturilor garantate de art. 5, 3, 4, 6, 7 şi 8. În măsura în care ea a constatat o 
încălcare a art. 5 § 4, Curtea nu cercetează dacă situaţia este identică şi în ce 
priveşte art. 13 (unanimitate). Cât despre celelalte capete de cerere, ea se 
limitează să arate că art. 3- 8 sunt aplicabile în mod direct în dreptul belgian şi 
că deciziile administrative contestate de către petiţionari ar fi putut fi deferite 
Consiliului de Stat: deci art. 13 nu a fost încălcat (unanimitate). 
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17. - Fiind victime ale unei v iolări a art. 5 § 4 , Curtea rezervă 
petiţionarilor De Wilde, Ooms şi Versyp dreptul de a cere satisfacţie echitabi l ă. 

• Hotărârea din 10 martie 1972 (plenul Curjit) - Aplicarea articolului 50 
(seria A nr. 14) 

18. - Avocatul petiţionarilor ruga Curtea să aloce fiecăruia dintre 
clienţii săi o indemnizaţie de 300 FB pentru fiecare zi de "detenţie nelegaIă" . 

La rândul său , guvernul belgi an pretindea că aceste cereri nu erau 
admisibile, deoarece nu au fost epuizate toate că ile de recurs intern . EI 
invoca în acelaşi timp art. 26, va labil şi pentru cererile de indemnizare , ş i 

art . 50, pentru că petiţionarii n-a r fi dovedit modul impe rfect în care 
dreptul belgian ar permite ştergerea violării Convenţiei constatate prin 
hotărârea din 18 iunie 1971. 

19. - Curtea respinge ambele argumente şi declară admi sibile cererile 
de indemnizare (unanimitate) . Pe de o parte, acestea din urmă au l egătură cu 
faza ultimă a unei proceduri angajate în faţa Curţii ş i nu constituie cereri noi , 
astfel că art. 26 este inaplicabil. Pe de altă parte, în absenţa unei indicaţii 
exprese a voinţei redactorilor Convenţiei , art. 50 nu consacră, în substanţă, 
aceeaşi regulă ca art. 26. În re s t , art. 50 aco peră ipoteza în care 
imposibilitatea de restitutio in integrum rezultă din însăşi natura lezării . 

Totuşi Curtea declară că cererile de indemnizare nu sunt întemeiate 
(14 voturi pentru, I împotrivă). Pentru ca ele să poată să fie primite ar fi 
trebuit ca privarea de libertate a petiţionarilor De Wilde, Ooms ş i Versyp să 
fi decurs din absenţa oricărui drept de a recurge la un tribunal competent 
pentru a statua asupra legalităţii detenţiei lor. Or, în hotărârea pronunţată 
asupra fondului , Curtea n-a arătat nici un motiv de a considera punerea celor 
trei petiţionari la di spoziţia guvernului şi detenţia rezultată din aceasta ca 
ilegale sau arbitrare . În consecinţă , ea nu vede cum exercitarea unui recurs 
de pură legalitate, conform exigenţelor art. 5 § 4, le-ar fi permis să obţină mai 
devreme punerea în libertate. Pe de altă parte, cei interesaţi au beneficiat de 
asistenţă judiciară gratuită în faţa Comisiei, apoi pe lângă delegaţii acesteia, 
ş i nu au făcut caz de cheltuielile pe care le-ar fi angajat fără să le acopere. În 
srarş it , Curtea nu observă în speţă nici un prejudiciu moral care ar fi putut 
decurge din absenţa unui recurs răspunzând condiţiilor art. 5 § 4.1 
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§ll , CAZUL VAN DROOGENBROECK contra BELGIEI - Internarea 
unui recidivist şi recurs pentru contestarea legalităţii acesteia 

1. - Dl Valery Van Droogenbroeck, născut în 1940 şi de naţionalitate 
belgiană, nu exercită nici o profesie permanentă. În iulie 1970, Tribunalul 
corecţional din Bruges îi aplică doi ani de închisoare pentru furt şi 
tentativă de furt prin efracţie cu folosirea de chei false. Constatând că este 
vorba de un recidivist manifestând o tendinţă persistentă către delincvenţă, 
el îl condamnă Între altele şi la zece ani de "punere La dispoziţia 
guvernului ", în aplicarea legii" de apărare sociaLă" din 1 iulie 1964. Cel 
interesat sesizează în zadar Curtea de apel în Gand, care confirmă decizia 
în octombrie 1970, apoi Curtea de casaţie, care respinge recursul în 
ianuarie 1971. La expirarea pedepsei sale principale în iunie 1972, Van 
Droogenbroeck beneficiază mai întâi de un regim de semilibertate destinat 
să-i asigure reintegrarea în societate, însă noi urmăriri penale antrenează 
încarcerarea sa în mai multe rânduri, apoi, de patru ori, internarea În 
baza deciziei din 1970. El rămâne, îndeosebi, internat din 21 decembrie 
1977 la 18 martie 1980, dată la care Curtea de apel din Gand ridică 
efectele acestei decizii. 

2. - Potrivit jurisprudenţei belgiene, punerea la dispoziţia guvernului 
a recidiviştilor şi delincvenţiLor, de obicei, se analizează ca o pedeapsă şi 
nu ca o măsură de siguranţă. Ea se adaugă la o pedeapsă principaLă 
privativă de libertate, aplicată în acelaşi timp cu aceasta, şi Începe să fie 
executată după îndeplinirea aceLeia. Ea este valabilă pentru o perioadă 

1 La 30 septembrie 1983 a intrat în vigoare o lege privind modificarea legii asupra 
sănătăţii mintale. 
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determinată de lege: douăzeci de ani, zece ani sau de la cinci la zece ani, 
după caz. Judecătorul trebuie să o dispună dacă există recidivă de 
infracţiuni, dar este vorba de o simplă posibilitate în celelalte cazuri, ca 
cel în care se afla peti(ionarul. Legea Iasă guvernului - în cazul de faţă, 

ministrul justi/i e i - o largă putere dis cr eţionară în ce priveşte 
modalităţile de executare: internare, semilibertate, libertate sub tutelă 
sau proba/iune. 

3. - În faţa Comisiei, pe care o ses isează la 16 aprilie 1977, Van 
Droogenbroeck pretinde că se află În stare de servitute ş i constrâns la 
muncă, Încălcându-se art. 4 § § 1 şi 2 din Convenţie. El susţine, în afară 
de aceasta, că privarea sa de libertate, decisă, după el, de către ministrul 
justiţiei ş i nu de către un tribunal, încalcă paragraful 1 din art. 5 şi că nu 
a beneficiat de un control judiciar al legalităţii internări/or sale, aşa cum 
ar fi cerut prevederile paragrafului 4 din acelaşi articol. I 

• Hotărârea din 24 iunie 1982 (plenul Curţii) (seria A nr. 50) 

4. - A încălcat Belgia art. 5 § I? Alineatul a) din acest paragraf fiind 
singurul avut în vedere, Curtea cercetează dacă internarea suferită de Van 
Droogenbroeck a avut loc "după condamnarea" de către Curtea de apel din 
Gand, termenul "după" având un sens cauzal şi cronologic. Ea constată că între 
decizia judiciară şi privarea de libertate există o legătură suficientă, deoarece 
puterea de apreciere încredinţată ministrului justiţiei se exercită în interiorul 
unui cadru trasat atât prin lege, cât şi prin condamnarea propriu-zisă. 

Într-adevăr, pentru a alege forma pe care o va îmbrăca executarea 
măsurii de punere la di spoziţia guvernului, ministrul nu se bucură de o 
libertate absolută : el trebuie să evalueze gradul de "periculozitate" al 
persoanei în cauză, ca şi perspectivele acesteia de a fi re integrată în societate 
pe termen scurt sau mediu . Cu ajutorul serviciilor sale, el poate urmări 
Îndeaproape şi la intervale apropiate evoluţia celui În cauză, dar prin aceasta 
chiar legătura dintre deciziile sale de menţinere a privării de libertate sau de 
reinternare şi decizia sau hotărârea iniţială slăbeşte puţin câte puţin , o dată cu 
trecerea timpului . Această legătură ar risca să se rupă în timp, dacă deciziile 
menţionate ar ajunge să se fondeze pe motive s trăine obiectivelor 
le g iuitorului şi judecătorului (protejarea societăţii şi sancţionarea 
recidivistului) sau să se bazeze pe o apreciere neraţională în lumina acestor 
obiective. 

În concepţia Curţii, în cazul în speţă nu s-a produs o asemenea ruptură, 
iar internarea lui Van Droogenbroeck nu s-a transformat într-o privare de 
libertate arbitrară: autorităţile belgiene au dat dovadă de răbdare şi încredere 
faţă de petiţionar, respectând exigenţele Convenţiei care se potrivesc cu o 
relativă indeterminare a sentinţei şi nu constrâng statele contractante să 

I În raportu l său din 9 iulie 1980, Comisia fonnulează avizul că s-a vio lat paragraful 4 din 
ar!. 5 (unanimitate ), dar nu şi paragraful I ( 10 voturi pentru , 2 împotrivă) şi nici arI. 4 
( unanimitate). 
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încredinţeze judecătorilor un control general al aplicării pedepselor. Aşadar, 
nu s-au violat prevederile art. 5 § I (unanimitate) . 

5. - În ceea ce priveşte art. 5 § 4, guvernul belgian apăra două teze, una 
principală, cealaltă subsidiară . 

Guvernul a pledat, în principal , că procedura urmată în 1970 şi 1971 în 
faţa Tribunalului corecţional din Bruges, apoi la Curtea de apel din Gand şi 
la Curtea de casaţie, "încorpora" controlul cerut de art. 5 § 4 şi că ar fi fost 
suficientă deci scopurilor acestui text. EI susţinea că punerea la dispoziţia 
guvernului a recidiviştilor şi delincvenţilor depinde de obicei, pentru 
valabilitatea acestei măsuri , de condiţiile obiective nesusceptibile de a se 
modifica de-a lungul timpului. 

Curtea respinge această teză . Ea începe prin a nota că decizia judiciară 
iniţială deschide ministrului justiţiei un credit de privare de libertate a cărei 
durată efectivă variază , în principiu, potrivit nevoilor tratamentului şi 

imperativelor apărării sociale. Libertatea de alegere lăsată ministrului face 
ca, În timpul aplicării măsurii , acesta să se întrebe asupra necesităţii de a lipsi 
de libertate sau de a continua să-I lipsească de libertate pe cel în cauză sau 
asupra absenţei sau dispariţiei unei asemenea necesităţi . Într-adevăr , 
"tendinţa persistentă la delincvenţă" , despre care vorbeşte legea din 1964, 
este o noţiune contingentă prin esenţa acesteia, care conduce la urmărirea 
condamnatului în evoluţia personalităţii şi comportamentului său, în scopul 
adaptării statutului său la schimbarea împrejurărilor. Logica însăşi a 
sistemului belgian pare deci că reclamă un control judiciar ulterior al 
justificării privării de libertate. În afară de aceasta, legalitatea unei detenţii se 
apreciază nu numai prin prisma dreptului intern, ci şi prin prisma Convenţiei 
care interzice arbitrarul. Internarea unui recidivist sau delincvent din 
obişnuinţă nu s-ar mai potrivi cu prevederile Convenţiei, dacă aceasta ar înceta 
să se fondeze pe motive plauzibile şi conforme finalităţilor legii de apărare 
socială. De aceea, recidivistul trebuie să poată sesiza un tribunal competent 
pentru a statua asupra legalităţii privării sale de libertate atât în timpul 
detenţiei - după un anumit timp de la începerea acesteia, apoi la intervale 
rezonabile - , ca şi în momentul unei eventuale reinternări dacă cel în cauză 
se afla în libertate. 

6. - Cu titlu subsidiar, guvernul susţinea că existau mai multe căi de 
recurs conform prescripţiilor art. 5 § 4. 

În primul rând, petiţionarul putea să provoace sau să angajeze urmăriri 
pentru sechestrare arbitrară . Curtea îndepărtează această cale de recurs care 
tinde la constatarea unei infracţiuni imputabile unui funcţionar, nu permite 
unui tribunal, sesizat eventual să dispună el însuşi punerea în libertate a 
victimei, şi riscă să rămână inoperantă dacă deţinutul îşi caută apărarea în 
spatele ordinului autorităţii legitime. 

În al doilea rând, petiţionarul putea să sesizeze Curtea de apel din Gand 
cu orice litigiu născut între el şi ministerul public în ceea ce priveşte 
executarea hotărârii din 20 octombrie 1970. Curtea notează că deciziile din 
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1897 şi 1914 mergeau în acest sens, dar că acestea nu au fost confirmate de 
jurisprudenţa ulterioară . 

În al treilea rând, petiţionarul putea invita Curtea de apel din Gand să 
ridice efecte le măsurii care îl afectau (art. 26 al legii din 1964). Dacă o 
asemenea acţiune se desfăşoară în faţa unui tribunal şi se înconjoară de 
garanţiile unei proceduri judiciare, ea vizează suprimarea integrală a punerii 
la dispoziţia guvernului , chiar atunci când cel interesat se află în libertate. 
Controlul nu se limitează numai la internare şi priveşte mai puţin 
"legalitatea" acesteia din urmă , cât oportunitatea stingerii anticipate a 
pedepsei. În afară de aceasta, intervalele de trei sau chiar cinci ani , care 
trebuie să despartă două sesizări ale autorităţii, se dovedesc prea mari pentru 
a fi în acord cu "termenul scurt". 

În al patrulea rând, petiţionarul putea să se adreseze preşedintelui 
tribunalului de primă instanţă cu titlu de judecător de urgenţă. 1 Acest 
magistrat constituie evident un tribunal care se pronunţă în termen scurt, 
atribuţiile lui fiind definite explicit de către Codul judiciar din 1967; el nu 
decide decât provizoriu, însă decizia sa este imediat executorie. Curtea 
recunoaşte marele interes pe care-l prezintă diversele decizii menţionate de 
către guvern în materie, dar arată că acestea sunt posterioare internării lui Van 
Droogenbroeck şi nu se sprijină pe legea din 1964. Recursul la judecătorul de 
urgenţă nu i se pare că răspunde , în speţă, exigenţelor art. 5 § 4. Mai întâi, 
este vorba de probleme nedecise ale dreptului intern belgian , de o 
jurisprudenţă foarte recentă pe cale de a se forma şi care se pretează la 
controverse; de altfel, guvernul a combătut-o în faţa jurisdicţiilor naţionale. 
Or, o cale de recurs trebuie să aibă un grad suficient de certitudine, fără de 
care îi lipseşte accesibilitatea ş i efectivitatea necesare. Şi apoi, decizia 
judecătorului de urgenţă nu aduce prejudicii chestiunii principale şi nu 
îmbracă autoritatea lucrului judecat. În srarşit, controlul legalităţii operat de 
acest judecător nu prezintă, cu certitudine, o amploare suficientă. 

În al cincilea rând, petiţionarul putea să intenteze o acţiune sprijinindu-se 
direct pe art. 5 § 4 din Convenţie. Guvernul cita mai multe decizii judiciare 
belgiene care au admis un recurs întemeiat direct pe art. 5 § 4 pentru a contesta 
validitatea unei privări de libertate. Subliniind importanţa şi consecinţele 

încorporării Convenţiei în ordinea juridică internă şi a aplicabilităţii sale 
directe, Curtea notează totuşi că jurisprudenţa belgiană pare şi aici în mişcare 
şi că nu se ştie până unde va merge aceasta în afirmarea unei puteri judiciare 
de control. Nu este exclus ca exercitarea combinată, paralelă sau succesivă a 
unui recurs la judecătorul de urgenţă şi a unei acţiuni "în principal", pe baza 
art. 5 § 4, să poată conduce la un rezultat conform prescripţiilor acestui text. 
Cu toate acestea, un asemenea rezultat nefiind atins în speţă, Curtea trage 
concluzia că s-a violat art. 5 § 4 (unanimitate). 

I Juge des referes = judecătorul care, fără a fi sesizat în principal , are puterea de a ordona 
măsuri urgente fără ca acestora să le poată fi opusă o contesta\ie serioasă (n.I.). 
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7. - A fost oare încălcat ş i art. 4? Nu, răspunde Curtea (unanimitate). 
Punerea la dispoziţia guvernului nu l-a plasat pe Van Droogenbroeck într-o 
stare de "servitute" contrară art. 4 § 1. Cât despre art. 4 § 3 a) , acesta 
autorizează munca pretinsă în mod normal persoanelor a căror privare de 
libertate, ca în cazul de faţă , nu a încălcat art. 5 § 1. În afară de aceasta, 
munca cerută petiţionarului nu a depăşit limitele "normale" în materie , 
îndeosebi pentru că tindea să -I ajute să se reintroducă în societate. 

8. - Constatând că problema aplicării art. 50 nu se află în stare de 
judecată , hotărârea nu se referă la această chestiune, trimiţând-o spre 
examinare Camerei Curţii , constituită iniţial pentru judecarea cazului şi care 
se desesizase, în octombrie 1981 , în favoarea plenului Curţii (unanimitate) . 

• Hotărârea din 25 aprilie 1983 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 (seria A 
nr. 63) 

9. - Van Droogenbroeck reclama câte 6.000 FB pentru fiecare din cele 
1.899 zile de detenţie pe care le-ar fi tră it în condiţii contrare art. 5 § 4, cu 
titlu de reparaţie a prejudiciului său material ş i moral, respectiv 11 .394.000 
FB în total , plus dobânzi le aferente. Afirmând, de asemenea, că suferă de o 
incapacitate de muncă de 20 % imputabilă " Ieziunilor nervoase" pe care le-ar 
fi antrenat detenţi a sa, el so licită numirea unui medic expert şi remiterea unei 
sume de 100.000 FB pentru acoperire la bancă , sporită şi aceasta cu 
dobânzi le respective. 

Cât despre cheltuielile şi onorariile de avocat cerute în numele său , 

acestea atingeau va loarea de 381.750 FB, respectiv 186.750 FB pentru cele 
două acţiuni de ridicare a efectelor măsurii luate împotriva sa ş i angajate în 
Belgia în baza legii de apărare socială ş i 195 .000 FB pentru procedurile 
desfăşurate în faţa Comisiei şi Curţii. 

10. - Curtea decide că Belgia trebuie să remită petiţionarului suma de 
20 .000 FB pentru daune morale (hotărârea din 24 iunie 1982 nefiind 
suficientă pentru a compensa acest prejudiciu suferit de petiţionar) şi respinge 
cererea de satisfacţie echitabilă pentru sumele cerute în plus (unanimitate).l 
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2. Alienaţii 

:§~o CAZUL WINTERWERP contra OLANDEI - Internarea unui 
alienat şi recurs pentru contestarea legalităţii 

1. - Dl Fritz Winterwerp, născut în 1924, se căsătoreşte În 1956 şi are 
mai mulţi copii; el lucrează de la sfârşitul războiului la Ministerul olandez 
al apărării . Timp de peste cinci luni, în 1964, Winterwerp acceptă de 
bunăvoie un tratament într-un spital psihiatric: cu puţin timp înainte, se pare 
că suferise leziuni grave la creier cu ocazia unui accident. 

În mai 1968, din ordinul primarului din Amersfoort, Winterwerp este 
plasat, timp de trei săptămâni, Într-un spital psihiatric, cu titlu de măsură 
de urgenţă; apoi, procurorul îi prelungeşte termenul de detenţie. La cererea 
soţiei sale, În luna iunie, judecătorul de pace de la locul de domiciliu, îi 
eliberează o autorizaţie provizorie de internare pentru o durată de şase 
luni. Tot la iniţiativa soţiei sale, apoi a procurorului, autorizaţia este 
reînnoită în fiecare an de către tribunalul de arondisment din Bois-le-Duc. 

Înainte ca diferitele decizii să fie luate, Frits Winterwerp nu fusese 
prevenit că procedura care-l privea era În curs de desfăşurare. De 
asemenea, el nu a avut nici o posibilitate ca, direct sau prin reprezentant, 
să-şi apere cauza în justiţie sau să conteste rapoartele medicale pe baza 
cărora şi-au întemeiat tribunalele deciziile lor. 

Dl Winterwerp a cerut În patru rânduri să fie pus în libertate: el se 
limitează să afirme că este sănătos psihic, că a fost acuzat de săvârşirea 
delictelor pe nedrept şi că nu constituie un pericol pentru el Însuşi sau 
pentru alţii. După ce l-a audiat în 1969, Tribunalul de arondisment îi 
respinge cererea. În 1971, 1972 şi 1973, procurorul respinge el însuşi 
cererea ca fiind sortită eşecului fără să-I mai trimită în faţa Tribunalului 
de arondisment. 
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Prin admiterea sa Într-un spital psihiatric, dl Winterwelp a pierdut de 
plin drept capacitatea de a-ş i administra patrimoniul. Bunurile sale sunt 
astfel ÎncredinJate gestiunii unui curator numit de către Tribunalul de 
arondisment În 1971. 

2. - Cel interesat sesi::ează Comisia la 13 decembrie 1972: el se plânge 
că este lipsit de libertate În mod arbitrar şi că nu a{ost nici audiat de către 
un tribunal şi nici informat În legătură cu d!{eritele decizii care i-au 
prelungit internarea (arf. 5 §§ 1 şi 4 din Convenţie) . Avocatul său a introdus 
apoi o cerere suplimentară: pierderea, În mod automat, de către clientul său 
a capacită/ii de a-şi administra patrimoniul constituie o decizie asupra 
drepturilor şi obliga/ii/or sale cu caracter civil, neînsoţită de garanţiile unei 
proceduri judiciare (art. 6 § 1). I 

• Hotărârea din 24 octombrie 1979 (Cameră) (seria A nr. 33) 

3. - Hotărârea examinează , mai întâi , exigenţele care decurg din 
expresia "detenţia legală a unui alienat" (alin. e) al art. 5 § 1) . Hotărârea 
mai subliniază că prin Convenţie nu se autorizează detenţia unei persoane 
ca urmare a simplului fapt că ideile sau comportamentul acesteia se 
îndepărtează de normele predominante într-o societate dată . O tulburare 
mintală reală trebuie să fie demonstrată în faţa autorităţii naţionale 
competente , pe baza unei expertize medicale obiective , tulburarea 
respectivă trebuind să îmbrace un caracter sau o amploare care să justifice 
internarea; aceasta din urmă nu se poate prelungi, în mod valab il , fără ca o 
asemenea tulburare să mai persiste. În speţă, Curtea apreciază că internarea 
dlui Winterwerp era conformă , în timpul fiecăreia din fazele sale, cu 
prevederile alin. e). Ea cercetează apoi dacă petiţionarul a fost deţinut 
"potrivit normelor legale": în esenţă , aceste cuvinte se referă la legislaţia 

naţională , dar aceasta din urmă trebuie să se conformeze ea însăşi 
prevederi lor Con venţiei , i nc I usi v princi pi il or generale enunţate sau 
implicate de Convenţie . În concepţia Curţii , nimic nu permite să se susţină 
că procedura prescrisă de dreptul olandez ar fi fost încălcată . În sfârş it , 
hotărârea Curţii afirmă că din art. 5 § 1 e) nu s-ar putea deduce dreptul 
unui pacient la un tratament adaptat stării sale de să n ătate. C urtea 
conc luzionează deci că art. 5 § I nu a fost încălcat (unanimitate). 

4. - În raport cu art. 5 § 4, era vorba de a se şti dacă diferitele proceduri 
cărora le-a făcut obiectul dl Winterwerp îi asigurau un recurs în faţa unui 
tribunal pentru a contesta legalitatea intemării respective. Curtea examinează 
două aspecte. 

Primul aspect : deciziile sau autorizările de internare a le lui Frits 
Winterwerp. Curtea începe prin a preciza hotărârea sa în cazul De Wilde, 
Ooms, Versyp (paragraful 236 de mai sus): dacă am interpreta paragraful 

1 În raportul său din 15 decembrie 1977. Comisia decide in unanimitate asupra existenţei 
unei v i o lări a art. 5 § 4, dar nu ş i a an . 5 § 1. Ea apreciază că nu trebuie să se pronunţe , in speţă, 

asupra nerespectării arI. 6 § 1. 
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4 ca exceptând detenţia de la orice control ulterior al legalităţii, numai 
pentru faptul că decizia iniţială a fost luată de un tribunal, ar însemna să 
nu respectăm scopul şi obiectul art. 5 din Convenţie. În ce priveşte 
perioada iniţială a detenţiei hotărâte cu titlul de procedură de urgenţă, nici 
primarul , nici procurorul nu puteau prezenta trăsăturile distinctive ale unui 
tribunal. În schimb , judecătorul de pace şi tribunalul de arondisment 
constituiau tribunale din punct de vedere organic. Totuşi, art. 5 § 4 cere, 
de asemenea, ca procedurile potrivite să fie însoţite de garanţii 
fundamentale. Este deci indispensabil ca persoana internată să aibă acces 
la un tribunal şi ocazia de a fi audiată ea însăşi , ori , la nevoie , prin 
intermediul unei anumite forme de reprezentare . Aceste garanţii esenţiale 
i-au lipsit lui Frits Winterwerp în procedura urmată de judecătorul de pace 
şi de Tribunalul de arondisment. 

AI doilea aspect: cererile de punere în libertate ale dlui Winterwerp. 
Adresând prima sa cerere, cel interesat s-a bucurat în practică de recursul 
prevăzut de art. 5 § 4 , dar celelalte trei cereri ulterioare, respinse de către 
procuror, nu au făcut obiectul unor decizii luate de un tribunal. 

Curtea consideră deci că s-a încălcat art. 5 § 4 din Convenţie (unanimitate). 

5. - Rămânea chestiunea art. 6 § 1. Curtea începe prin a constata că ea 
are competenţa de a se pronunţa asupra plângerii privind articolul menţionat 
chiar dacă F. Winterwerp nu a formulat-o în cererea adresată Comisiei în 
decembrie 1972 . Ea apreciază în continuare că a-I lipsi de plin drept pe 
petiţionar de capacitatea de a-şi administra bunurile însemna să se decidă 
asupra drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fără să i se asigure 
garanţiile cerute de art. 6 § 1 şi rezumate în expresia "dreptul la un tribunal" . 
Deci s-a violat această clauză (unanimitate) . 

6. - În loc de satisfacţie echitabilă, avocatul lui F. Winterwerp sugera un 
program constând, în esenţă , În a da clientului său beneficiul unei cure 
medicale ulterioare, cu asigurarea garanţiilor complete de procedură în ceea 
ce priveşte eliberarea autorizaţiilor anuale de internare şi examinarea cererilor 
de punere în libertate. Curtea rezervă pronunţarea asupra acestei chestiuni . 

• Hotărârea din 27 noiembrie /981 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 
(seria A nr. 47) 

7. - Începând din 23 decembrie 1979, dl Winterwerp a încetat să se mai 
afle sub incidenţa unei autorizaţii de internare. Totuşi , el a rămas ca pacient 
voluntar într-un spital psihiatric ş i , potrivit diagnosticului medicilor săi , el va 
continua să aibă nevoie de un tratament medical. 

8. - Negocieri între avocatul petiţionarului şi guvernul olandez în 
vederea unei reglementări au început în februa rie 1980. De la început, 
principala cerere a primului urmărea plasarea clientului său într-un cămin 
unde cei care suferi seră vreodată un tratament psihiatric la spital trăiesc 
împreună, în grupuri mici, fiind sfătuiţi şi îngrijiţi de specialişti sociali sau 
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medicali. În octombrie 1981, guvernul a trimis Curţii textul reglementării 
amiabile Încheiate cu avocatul petiţionarului. În termenii acesteia, guvernul se 
angajează să plaseze, cât mai curând posibil, pe dl Winterwerp Într-un cămin 
şi să remită curatorului său suma de 10.000 guldeni, destinată acoperirii 
anumitor cheltuieli la care petiţionarul s-ar expune după admiterea Într-o 
asemenea instituţie . 

9. - Curtea arată că din partea celui interesat, acordul poartă atât 
semnătura petiţionarului Winterwerp, care şi-a marcat În acest fel aprobarea 
personală , cât şi a curatorului său legal desemnat. Ea constată că acordul 
Îmbracă un "caracter echitabil" În sensul art. 50 § 5 din regulamentul său şi , 
În consecinţă , decide să radieze afacerea de pe rol (unanimitate).! 
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§jl, CAZUL X contra REGATULUI UNIT - Internarea unui delincvent 
alienat şi recurs pentru contestarea legalităţii acesteia 

1. - Cetăţean britanic, X - a cărui identitate I1lI a fost divulgată , 

contrar practicii obişnuite şi ca urmare a unei dorinţe exprimate de[amilia 
petiţionarului - , suferă tulburări mintale. În 1965 şi 1966, el suportă un 
tratament psihiatric pentru halucina/ii. Diagnosticul atribuit: psihoză 
paranoidă. În 1968, Curtea cu juraţi din Shefjield tl declară vinovat de a fi 
provocat unui coleg" răni care vizau ca uza rea unor lezhll1i corporale 
grave" şi , În virtutea legii din 1959 asupra sănătă/ii mintale, dispune 
internarea sa la spitalul din Broadmoor, instituţie specială de securitate 
pentru delincven/ii aliena ţi. 

X beneficiază de o libera re condiţionată în mai 1971 şi revine să trăiască 
Împreună cu soţia sa. La 5 aprilie 1974, aceasta din urmă denunţând, fără să-şi 

dea seama, comportamentul soţului său În fa/a agentului de proba/iune şi 
manifestându-şi şi intenţia de a-l părăsi pe X. l-a determinat pe agent să alerteze 
medicul curant din Broadmoor, care ÎI sesizează pe ministrul de interne. În baza 
mandatului ministrului, X este arestat În aceeaşi seară de către polifie, în 
momentul când se Întorcea de la serviciu, şi reinternat a doua zi în spital. După 
legea din 1959 asupra sănătăţii mintale. ministrul de interne poate" În orice 
moment" să provoace reinternarea unui pacient pus În libertate condiţionat. 
Examinându-l pe petiţionar, după readmiterea sa la Broadmoor, medicul 
responsabil estimează că acesta ar trebui să rămână aici pentru tratament. X 
cere, .fără succes, un mandat de habeas corpus. Răspunzându-le solicitors ai 
petiţionarului care cereau să fie Încunoştin(aţi asupra raţiunilor reintegrării sale, 
ministrul de interne declară, fără alte precizări, că potrivit agentului de 
probaţiune a lui X. starea acestuia din urmă" ar inspira Îngn/orare ". 

În februarie 1976, X pleacă din spital În concediu; el beneficiază de o 
nouă liberare condiţionată în iulie 1976 şi moare În ianuarie 1979, la vârsta 
de patruzeci şi cinci de ani. 

2. - X sesizează Comisia la 14 iulie 1974. EI se plânge de ali trebuit să 
se întoarcă în spitalul din Broadmoor după trei ani de viaţă normală, fără 
ca mai Întâi să fie compărut în fafa unui organ stabilit de lege şilără ca. În 
prealabil, să-i fie atestată de către medic calitatea de alienat. Printre altele, 
el reproşează procedurii de habeas corpus de a nu fi asigurat controlul 
integral al temeiniciei deciziei de reinternare şi că acesta ar fi vizat numai 
compatibilitatea sa cu puterile largi atribuite ministrului de interne în 
virtutea legii din 1959. EI invocă art. 5 §§1, 2 şi 4 ale Convenţiei. 

După decesul lui X, rudele acestuia au arătat că doresc continuarea 
procedurii În instanţă. Având în vedere această dorinţă, cât şi chestiunile de interes 
general care se ridicau În speţă, Comisia a decis să nu radieze cauza de pe rol. 1 

1 În raportul său din 16 iulie 1980. Comisia exprimă avizul c" nu s-a violat ar!. 5 ~ 1 din 
Convenţie (14 voturi pentru, 2 împotrivă) , dar că s-a încălcat art. 5 §§ 2 ş i 4 (unanimitate). 
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• Hotărârea din 5 noiembrie 1981 (Cameră) (seria A nr. 46) 

3. - Guvernul britanic pleda că X ar fi fost tot timpul deţinut În mod 
legal, după condamnarea sa de către un tribunal competent, În sensul art. 5 § 1 a). 
Comisia susţinea că, dimpotrivă, numai alin. e) guvernează cazul unui acuzat 
alienat care este internat În scopuri curative. Curtea apreciază că priva rea de 
libertate a lui X cădea , cel puţin la origine, sub incidenţa fiecăruia din cele 
două alineate. Constatând că respectarea exigenţelor alin. a) nu ridică nici o 
problemă, ea întreprinde controlul respectării cerinţelor alin . e) în ceea ce 
priveşte reintegrarea lui X în spital şi detenţia sa provizorie până În 1976. 
Referindu-se la hotărârea sa În cazul Winterwerp din 24 octombrie 1979, 
Curtea aminteşte trei condiţii minimale de Îndeplinit pentru ca să existe 
"detenţia legală a unui alienat": cu excepţia cazului de urgenţă , trebuie ca 
alienarea celui În cauză să fie stabilită cu probe, adică existenţa unei tulburări 
mintale reale să fi fost demonstrată În faţa autorităţii competente, prin 
intennediul unei expertize medicale obiective; tulburarea respectivă trebuie 
să Îmbrace un caracter şi să aibă o amploare care să legitimeze internarea, 
internare care nu poate să se prelungească valabil fără ca o asemenea 
tulburare să persiste. 

Hotărârea subliniază că reacţia autorităţilor În aprilie 1974 trebuie să fie 
si tu a t ă În contextul trecutului lui X, marcat Îndeosebi printr-un 
comportament impulsiv şi periculos În caz de tensiune puternică . Curtea 
menţionează acordul său cu observaţia, exprimată de unul din magistraţii 
englezi În timpul procedurii de habeas corpus, potrivit căreia unica 
modalitate de a lăsa un bolnav de genul lui X să-şi regăsească locul În 
soc ietate constă adesea În a-I libera condiţionat, sub o supraveghere foarte 
strânsă şi cu posibilitatea unei reacţii imediate la orice semn nou de pericol. 
În cazul de faţă , faptele furnizau raţiuni suficiente ministrului de interne de a 
crede că menţinerea În libertate a lui X ar constitui o ameninţare pentru 
public , iar rechemarea, deşi neprecedată de un examen medical aprofundat, 
era justificată cu titlu de urgenţă . În ceea ce priveşte detenţia sa ulterioară la 
spital , până În februarie 1976, aceasta se Întemeia pe probe medicale; Curtea 
nu are moti ve să se Îndoiască de obiectivitatea ş i so liditatea lor. În 
consecinţă, nu a avut loc o privare de libertate nejustificată (unanimitate) . 

4. - Condamnarea lui X În 1968 nu Înseamnă că el nu avea dreptul să 
angajeze noi acţiuni care să pennită unui tribunal să statueze În tennen scurt 
asupra legalităţii rechemării sa le în spital şi a detenţiei lui ulterioare. În 
virtutea art. 5 § 4, un alienat deţinut într-o instituţie psihiatrică pentru o durată 
nelimitată sau prelungită are, în principiu, dreptul , cel puţin în absenţa unui 
control judiciar periodic şi automat, de a introduce, la intervale rezonabile, 
un recurs În faţa unui tribunal pentru a contesta legalitatea internării sale. 
Problema se pune deci de a şti dacă procedura de habeas corpus, angajată de 
X, satisIacea această exigenţă . 

Hot ărârea const a tă limitel e În care "legalitatea" unei decizii 
administrative privati ve de libertate poate fi contestată , potrivit dreptului 
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englez, într-o procedură de habeas corpus: în ceea ce priveşte termenii unei 
anumite legi, executivul se bucură de putere de apreciere, controlul judiciar 
vizând numai conformitatea exercitării acestei puteri cu legea în chestiune. X 
a avut desigur acces la un tribunal care a judecat detenţia sa ca fiind legală 
din punctul de vedere al dreptului englez, dar aceasta nu este suficient pentru 
scopurile art. 5 § 4, deoarece Convenţia subordonează ea însăşi legalitatea 
detenţiei alienaţilor unor exigenţe care merg dincolo de simpla concordanţă 
cu dreptul intern. Potrivit art. 5 § 4 , controlul legalităţii trebuie să fie, deci , 
destul de amplu pentru a se extinde la fiecare din aceste condiţii . Un control 
atât de redus ca acela asigurat de procedura de habeas corpus, dacă este 
satisfăcător pentru o măsură de urgenţă pentru internarea persoanelor ca 
alienate, nu este suficient pentru o detenţie prelungită ca aceea suferită de X 
până în 1976. În alţi termeni , art. 5 § 4 reclama, în cazul de faţă, o procedură 
potrivită care să permită unei jurisdicţii de a cerceta dacă tulburările mintale 
ale bolnavului persistau şi dacă ministrul de interne era în drept să creadă că 
se impunea continuarea internării în interesul securităţii publice. Astfel, 
Curtea trage concluzia că s-au violat prevederile art. 5 § 4 (unanimitate). 

5. - În sfârşit , Curtea apreciază ca fiind inutil să se pronunţe asupra 
cererii întemeiate pe paragraful 2 din art. 5, deoarece acesta se analizează ca 
un simplu aspect al celui deja examinat prin prisma paragrafului 4 (6 voturi 
pentru, I împotrivă). 

6. - Invocând art. 50, avocaţii lui X au anunţat că vor prezenta o cerere 
de satisfacţie echitabilă vizând o reformă legislativă şi repararea 
prejudiciului suferit. Curtea constată însă că această chestiune nu se află în 
stare de judecată şi o rezervă (unanimitate) . 

• Hotărârea din 18 octombrie 1982 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 
(seria A nr. 55) 

7. - Moştenitorii lui X formulau cereri de satisfacţie echitabilă pe trei 
aspecte: adaptarea dreptului intern la exigenţele Convenţiei , repararea 
financiară a disperării morale cauzate petiţionarului prin violarea art. 5 § 4 şi 
rambursarea cheltuielilor necesare. 

Potrivit guvernului , ca urmare a hotărârii din 5 noiembrie 1981, au fost 
introduse mai multe amendamente în proiectul de lege asupra sănătăţii 
mintale. 

8. - Curtea ia act de un acord încheiat între guvern şi moştenitorii lui X 
referitor la cheltuielile legate de procedurile în faţa organelor de la 
Strasbourg (după ce la început reclamaseră 4.000 f în plus, moştenitorii lui 
X au acceptat o ofertă de 7.000 f , mai puţin suma de 21.160,22 FF primită 
deja de la Comisie cu titlu de asistenţă judiciară) (unanimitate) . În afară de 
aceasta, Curtea decide că Regatul Unit trebuie să verse succesiunii suma de 
324 f pentru anumite cheltuieli imputabile serviciilor judiciare acordate 
petiţionarului în Anglia (unanimitate) şi respinge cererea de satisfacţie 
echitabilă pentru sumele cerute în plus (6 voturi pentru, I împotrivă). Curtea 
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apreciază că justiţia nu ar câştiga nimic prin atribuirea unei sume 
moştenitorilor, cu titlu de reparaţie a disperării morale pe care a putut să o 
sufere X ca urmare a infracţiunii la art. 5 § 4. 1 
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3. Acuzaţii 

~41o CAZUL LAMY contra BELGIEI - Lipsa de acces a unui inculpat la 
dosarul jurisdicţiilor chemate să se pronunţe asupra detenţiei sale 
provizorii 

1. - Născut în 1932 şi domiciliat în Verviers, de Jose Lamy este girantul 
unei societăţi de persoane cu răspundere limitată , ca re realizează 
construcţii industriale şi al cărui faliment este declarat de tribunalul 
comercial printr-o decizie la 29 noiembrie 1982. 

Înfebruarie 1983, el este arestat şi inculpat pentru săvârşirea in fracţiunii 
de bancrută simplă şi frauduloasă. Camera de consiliu a tribunalului de primă 
instanţă din Verviers, în faţa căreia a compărut, confirmă mandatul emis de 
judecătorul de instrucţie. Cu toate că anulează această ordonanţă, camera de 
punere sub acuzare de pe lângă Curtea de apel din Liege dispune menţinerea 
mandatului, iar în mai 1983 Curtea de casaţie respinge recursul lui Jose Lamy. 

I O lege care aduce modificări legii cu privire la sănătatea mentală a intrat în vigoare la 30 
septembrie 1983. 
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2. - În cererea din 20 iunie 1983 adresată Comisiei, acesta din urmă se 
plânge de faptul că nici el, nici avocatul său, nu au avu! acces la dosar cu 
prilejul primei confirmări a mandatului de către camera de consiliu şi al 
dezbaterilor În faţa camerei de punere sub acuzare. El susţine violarea 
art. 5 § 2, art. 3 şi 4 ca şi a art. 6 § 3 b) din Convenţie.) 

• Hotărârea din 30 martie 1989 (Cameră) (seria A nr. 151) 

3. - Potrivit lui lose Lamy, examinarea legalităţii detenţiei sale nu a dat 
loc la o dezbatere contradictorie şi obiectivă şi nu a asigurat deloc egalitatea 
de arme, ceea ce a încălcat prevederile art. 5 § 4. 

Curtea constată că în timpul primelor treizeci de zile ale detenţiei, 
avocatul petiţionarului nu a putut, în virtutea interpretării jurisprudenţiale a 
legii, să ia cunoştinţă de nici un element al dosarului şi deci să respingă, în 
mod util declaraţiile sau consideraţiile pe care ministerul public le baza pe 
anumite probe de la dosar. Or, accesul inculpatului la acestea era indispensabil 
într-un stadiu crucial al procedurii, în care instanţa trebuia să decidă 
prelungirea sau încetarea detenţiei. Aceasta i-ar fi permis îndeosebi avocatului 
să se exprime asupra celor declarate de ceilalţi coinculpaţi şi a atitudinii lor. 

Exista o legătură prea strânsă între aprecierea necesităţii detenţiei şi cea 
ulterioară, a vinovăţiei, pentru a putea refuza comunicarea pieselor dosarului 
în primul caz, în timp ce legea o cere în al doilea caz. În timp ce procurorul 
regelui avea cunoştinţă de întregul dosar, procedura urmată nu i-a oferit lui 
lose Lamy posibilitatea de a combate, într-o manieră potrivită, motivele 
invocate pentru a justifica detenţia preventivă . În lipsa garantării egalităţii 
armelor, această procedură nu a fost cu adevărat contradictorie. S-au violat 
deci prevederile art. 5 § 4 (unanimitate). 

4. - În schimb, Curtea decide că este neîntemeiată teza lui lose Lamy, 
care pretindea că nu a putut să-şi pregătească efectiv şi util apărarea şi 
prezentarea în faţa camerei de consiliu. În chiar ziua arestării, petiţionarului i 
s-a eliberat o copie a mandatului de arestare. Or, acest document enunţa atât 
motivele privării sale de libertate, cât şi detaliile acuzaţiilor pentru care era 
inculpat. Nu s-a violat art. 5 § 2 (unanimitate). 

5. - lose Lamy s-a plâns, de asemenea, de faptul că nici camera de 
consiliu nici camera de punere sub acuzare nu au luat în considerare 
concluziile pe care el le prezentase în faţa acestora. 

Curtea a arătat că judecătorul de instrucţie a dispus arestarea petiţionarului 
printr-un mandat motivat, în aceeaşi zi când l-a interogat şi când camera de 
consiliu a confirmat mandatul respectiv, motivându-şi la rândul său ordonanţele 
pe care le-a emis succesiv. De asemenea, detenţia preventivă a luat srarşit mult 
înaintea trimiterii în judecată şi a condamnării petiţionarului . Aşadar, procedura 
urmată a respectat exigenţa art. 5 § 3 (unanimitate). 

I În raportul său din 8 octombrie 1987, Comisia a concluzionat că s-a vio lat art. 5 § 4 
(7 voturi pentru, 3 împotrivă) , dar nu şi art. 6 § 3 b) (unanimitate); ea apreciază, de asemenea, că 
nu are competenţa de a se pronunţa asupra învinuirilor relative la paragrafele 2 şi 3 din art . 5 
(unanimitate). 
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6. - Având În vedere că Jose Lamy a avansat, În sprijinul învinuiri lor 
fonnulate pe baza art . 6 § 3 b), aceleaşi fapte şi argumente ca cele invocate 
în baza art. 5 § 4, Curtea apreciază inutilă examinarea cauzei şi sub unghiul 
acestor dispoziţii (unanimitate). 

7. - Mai rămânea problema aplicării art. 50 din Convenţie. Deşi 
petiţionarul a solicitat Curţii să rezerve pentru o examinare ulterioară 
chestiunea indemnizării, Curtea a apreciat că aceasta se află în stare de 
judecată şi a respins cererile petiţionarului . Ea precizează că violarea art. 5 
§ 4 nu i-a cauzat lui Jose Lamy nici un prejudiciu şi că, deci, condamnarea 
pronunţată de tribunalul corecţional din Verviers nu se afla deloc pusă în 
cauză. Cât despre prejudiciul moral, dacă petiţionarul a suferit vreun 
asemenea prejudiciu, hotărârea Curţii îi este o satisfacţie echitabilă 
suficientă prin ea însăşi. 

Jose Lamy cerea pentru acoperire la bancă, 300 000 FB pentru 
cheltuielile în faţa instanţelor belgiene şi a organelor Convenţiei. În lipsa 
unor precizări a cheltuielilor suportate, în pofida invitaţiei pe care 
preşedintele i-a făcut-o În acest sens, Curtea nu i-a atribuit decât 100.000 FB 
(unanimitate) . I 
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4. Condamnaţii 

§§, CAZUL WEEKS contra REGATULUI UNIT - ReÎncarcerarea În 
Anglia a unui acuzat condamnat la o pedeapsă continuă "nedeterminată" 
şi pus În libertate condiţionat şi recurs pentru contestarea legalităţii 
acesteia 

1. - Dl Robert Malcolm Weeks, cetăţean britanic, s-a născut În 1949. În 

decembrie 1966 se recunoaşte vinovat, Între altele, de tâlhărie : Înarmat cu 
un pistol de starter neÎncărcat, el a sustras astfel 35 p enny dintr-un magazin, 

bani care au fost găsiţi mai târziu pe pardoseală. Cu prilejul procesului, un 

medic al administraţiei penitenciare a declarat că nu a putut identţfica nici 
un indiciu de ins tabilitate mintală care să jus tifice plasa rea Într-un 

stabiliment psihiatric. Judecătorul consideră p e acuzat ca fiind " un tânăr 
fo arte periculos" şi apreciază - Curtea de apel se raliază ulterior la opinia 

sa - că o pedeapsă continuă " n edeterminată " ar fi cea mai adecvată şi 
umană , În compa raţi e cu o p edeapsă c u În chisoarea p e o durată 
determinată : ea p ermitea ministrului de interne să pună În libertate sub 
condiţie pe cel În cauză de Îndată ce aceasta nu ar mai prezenta riscuri. 

În martie 1976, Robert Malcom Weeks este eliberat la recomandarea 

Comisiei de libertate condiţionată. Condamnat În aprilie 1977 pentn/ spargere 
şi infracţiune la regulile de circulaţie rutieră, acesta este avertizat că i se 
poate revoca libertatea condiţionată. La 21 iunie 1997 este din nou arestat 

după ce a accidentat o maşină În timp ce conducea fără permis un camion şi 

apoi eliberat. Două zile mai târziu se duce la un debit de băuturi unde se 
Îmbată şi se exprimă injurios. Adus de către poliţie la locul său de muncă, el 
se en ervează, foloseşte un pistol cu aer comprimat, apoi ameninţă că se 

sinucide. Este arestat şi condus la un comisariat de poliţie unde se dovedeşte 
injurios şi violent şi încearcă să se spânzure În timpul nopţii. Atunci ministrul 
de interne dispune revocarea libertăţii condiţionate În virtutea art. 62 § 2 

din legea din 1967 asupra justiţiei penale. Comisia de libera re condiţionată 
confirmă această măsură În decemhrie /977. 

Pe baza recomandării comisiei menţionate, dl Weeks este a doua oară 

pus În libertate condiJionată În octombrie 1982, apoi Închis din nou În 
aprilie 1985. EI este Încă o dată liberat sub condiţie În septembrie /985. 

A ceastă liberare este ridicată În martie 1986. În ianuarie 1987 cel În cauză, 
care a intrat În Franţa, rămâne În libertate. 

2. - În plângerea adresată Comisiei la 6 aprilie 1982, Weeks denunţă 
reÎncarcerarea sa din iunie 19 77 ca incompatibilă cu art. 5 § 1 din 
Convenţie şi se plânge de a nU .fi putut nici contesta În faţa unui tribunal 
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legalitatea acestei măsuri, nici beneficia de un control periodic allegalităJii 

detenJiei, aşa cum o reclamă art. 5 § 4 din ConvenJie.1 

• Hotărârea din 2 martie 1987 (plenul CurJii) (seria A nr. 114) 

3. - Potrivit guvernului britanic, reîncarcerarea lui Robert Ma1colrn Weeks 
În 1977 nu l-a privat de libertate: În dreptul englez, el şi-ar fi pierdut atât 
libertatea cât şi dreptul la aceasta, pentru restul zilelor sale, În virtutea sentinţei 
de Închisoare pe viaţă, pronunţată contra lui În anul 1966. Curtea conchide 
totuşi că restricţiile impuse condamnatului În afara Închisorii nu sunt suficiente 
pentru a o Împiedica să califice situaţia sa ca "libertate" În sensul art. 5. 

Se potriveşte oare reÎncarcerarea ş i detenţia ulterioară cu art. 5 § 1 a)? 
Curtea aminteşte că În acest alineat cuvântul "după" nu implică o s implă 
ordine cronologică de succesiune între "condamnare" şi "detenţie"; Între ele 
trebuie, de asemenea, să existe o legătură de cauzalitate suficientă . Curtea 
apreciază că scopul proclamat clar de condamnare pe viaţă şi faptele 
particulare legate de infracţiunea În cauză situează pedeapsa Într-o categorie 
specială. Potrivit judecătorului de primă instanţă şi la Court of Appeal, era 
vorba de o pedeapsă "nedeterminată", care permitea ministrului de interne să 
supravegheze progresele celui În cauză şi să-I elibereze atunci când nu mai era 
considerat periculos pentru societate sau pentru el Însuşi. Elementele invocate 
pentru a dispune această formă de privare de libertate pot evolua cu timpul prin 
Însăşi natura lor. Prin aceasta, pedeapsa În cauză diferă de o pedeapsă perpetuă 
aplicată În funcţie de gravitatea infracţiunii. Curtea deduce din aceasta că 
legătura de cauzalitate dorită în cazul dlui Weeks ar risca să se rupă dacă o 
decizie de neeliberare sau de reintegrare ar ajunge să se fondeze pe motive 
ireconciliabile cu obiectivele tribunalului de la care emană sentinţa. Curtea nu 
subscrie la teza petiţionarului , potrivit căreia aceste obiective erau atinse o 
dată pentru totdeauna când cel În cauză a fost liberat condiţionat În 1976. 

În ceea ce priveşte justificarea reÎncarcerării din iunie 1977 ş i după 
aceasta, autorităţilor naţionale trebuie să li se recunoască o anumită latitudine 
deoarece, pentru a aprecia probele, ele se află mai bine plasate decât 
judecătorul internaţional. În faţa comportamentului instabil, perturbat şi 
agresiv al celui În cauză, ministrul de interne putea să creadă că menţinerea 
În libertate a celui În cauză, Începând din iunie 1977, ar constitui un pericol 
pentru public şi pentru el Însuşi . 

Aşadar, nu s-a violat art. 5 § 1 (14 voturi pentru, 1 Împotrivă) . 

4. - Weeks nu nega că putea sesiza juri sdicţiile ordinare, În orice 
moment, cu un recurs (cerere de control judiciar) În măsura În care ar fi dorit 
să conteste legalitatea reintegrării sale sau a unei detenţii, În raport cu dreptul 
englez. Aşa cum se enunţă În art. 5 § 4, legalitatea unei detenţii se apreciază 
totuşi nu numai sub unghiul dreptului intern, ci şi prin prisma scopului 

l În raportul său din 7 decembrie 1984, Comisia apreciază că s-a violat art . 5 § 4 (7 voturi 
pentru, 4 împotrivă), dar nu şi art. 5 § l (10 voturi pentru, l împotrivă). 
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restricţii lor pe care le autorizează art. 5 § 1. Guvernul britanic pleda că 
respectiva competenţă a comisiei de liberare condiţionată, dublată de 
posibilitatea unui control judiciar în faţa High Court răspundea în mod 
suficient exigenţelor art. 5 § 4 . 

În ceea ce priveşte Comisia de liberare condiţionată, Curtea nu vede nici 
o raţiune de a concluziona că acest organ şi membrii săi nu sunt independenţi 
ş i imparţiali. Ea constată că respectiva comisie joacă un rol pur consultativ 
când aceasta examinează periodic chestiunea eliberării condiţionate a unui 
deţinut suferind o pedeapsă cu închisoare perpetuă; aceasta nu se bucură deci 
de puterea de decizie cerută de art. 5 § 4, atunci când examinează asemenea 
categorii de cazuri. În schimb, recomandarea sa favorabilă eliberării îl obligă 
pe ministru atunci când comisia trebuie să se pronunţe asupra reîncarcerării 
după liberarea condiţionată. În ceea ce priveşte procedura, ea este însoţită de 
diferite garanţii deloc neglijabile, însă ea nu asigură una din principalele 
protecţii inerente unei instanţe cu caracter judiciar, deţinutul reîncarcerat 
neavând nici un drept de a i se arăta toate elementele defavorabile aflate în 
posesia Comisiei. Aceasta din urmă nu ar putea deci îndeplini condiţiile 
art.5 § 4, nici în ceea ce priveşte examinarea reintegrării lui Weeks în 1977, 
nici relativ la detenţia sa în lumina obiectivelor liberării condiţionate. 

În concepţia Curţii , controlul judiciar în faţa High Court nu este destul 
de larg pentru a se întinde la elementele indispensabile legalităţii detenţiei, 
respectiv compatibilitatea acesteia cu obiectivele pedepsei nedeterminate, 
deci justificarea sa prin aceste obiective. Acest control judiciar nu furnizează 
el însuşi recursul reclamat de art. 5 § 4 şi cu atât mai mult nu acoperă lacunele 
procedurii în faţa comisiei de liberare condiţionată. În consecinţă, s-a 
încălcat art. 5 § 4 (13 voturi pentru, 4 împotrivă). 

5. - Chestiunea "satisfacţiei echitabile" nefiind în stare de judecată, 
Curtea o rezervă pentru un examen ulterior (unanimitate) . 

• Hotărârea din 5 octombrie 1988 (plenul Curţii) - Aplicarea articolului 50 
(seria A nr. 145-A) 

6. - La recomandarea ministrului de interne, în aprilie 1987, regina i-a 
graţiat pedeapsa perpetuă aplicată lui Weeks. 

7. - Curtea judecă drept echitabil acordul încheiat între guvern şi 
petiţionar referitor la cheltuielile şi taxele de judecată şi, în conformitate cu 
regulamentul său , ea radiază cauza de pe rol cu privire la acest aspect 
(unanimitate). 

8. - În ceea ce priveşte prejudiciul pretins, Curtea apreciază că pentru 
consecinţele păgubitoare ale privării de libertate în litigiu nu se datorează 
nici o indemnizare. În schimb, ea constată că în lipsa unui recurs conform 
art. 5 § 4, cel în cauză a suferit o pierdere de şanse, chiar dacă perspectiva 
realizării lor era îndoielnică , având în vedere repetarea problemelor sale de 
comportament, şi un sentiment de frustrare şi de neputinţă, ţinând seama 
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Îndeosebi de vârsta sa şi circumstanţele cauzei . Nici recenta graţiere a 
pedepsei perpetue, nici constatarea anterioară a Curţii privind violarea nu 
constituie o satisfacţie echitabilă, suficientă pentru prejudiciul material şi 
moral suferit până În aprilie 1987. Petiţionarul , care reclamă 104.000 f , 
primeşte cu titlu de satisfacţie echitabilă 8.000 f (unanimitate). 
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Capitolul 5 

LIBERTATEA DE CIRCULAŢIE 
(articolul 2 din Protocolul nr. 4) 

§~o CAZUL RAIMONDO contra IT AUEI - Aplicarea unor măsuri de 
prevenţie unui presupus mafiot (sechestru asupra bunurilor şi 
supraveghere specială a poliţiei) 

1. - Începând din 24 iulie 1984, Giuseppe Raimondo, bănuit că 
aparţine unei asociaţii de răufăcători de tip mafiot, face obiectul unor 
urmăriri penale În cadrul cărora este plasat în detenţie provizorie (din 7 
noiembrie 1984 până la 24 iulie 1985), apoi consemnat la domiciliu. 
Printr-o decizie din 30 ianuarie 1986, Tribunalul din Catanzaro fi pune În 
libertate făcând aplicarea principiului in dubio pro rea şi revocă măsura 
arestării. Sesizată de Ministerul Public şi de G. Raimondo, Curtea de apel 
din Catanzaro îl pune în libertate la 16 ianuarie 1987 pe motiv că nu s-a 
stabilit elementul material al infracţiunii. 

Între timp, aceleaşi bănuieli apăsând asupra celui interesat, Împotriva 
lui este angajată o procedură urmărind impunerea unor măsuri de prevenţie. 
La 13 mai 1985, Tribunalul din Catanzaro ordonă sechestrarea unora din 
bunurile sale (imobile şi vehicule). Aceeaş i jurisdicţie decide la 16 
octombrie 1985 să conjişte bunurile a căror provenienţă legitimă nu a fost 
dovedită şi să-I supună pe petiţionar la o măsură de supraveghere specială 
din partea poliţiei, condamnându-l să verse o cau/iune. 

Printr-o decizie (decreto) din 4 iulie 1986 (depusă la grefă la 2 decembrie 
şi considerată cu autoritate de lucru judecat la 31 decembrie 1986), Curtea de 
apel din Catanzaro, sesizată de către petiţionar, ridică măsurile amintite. La 5 
decembrie 1986 autorităţile competente din Catanzaro informează carabinierii 
din locul de reşedinţă al petiţionarului privind revocarea măs urii de 
supraveghere specia lă ; aceştia Îl avizează pe petiţionar la 20 decembrie 
1986. Ridicarea sechestrării unor imobile şi conjiscării a patru vehicule a fost 
Înscrisă În registrele publice la 2 şi 10 februarie şi, respectiv, 10 iulie 1987; În 
ce priveşte cele nouă imobile care i-au fost confiscate, autorităţile solicită 

Înscrierea la 9 august 1991. Cauţiunea a fost înapoiată la 24 aprilie 1987. 
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2. - În cererea sa la Comisie, din 23 aprilie 1987, G. Raimondo invocă 
arI. 5 .\~'§ I şi 3 şi arI. 6 §§ 1 şi 2 din Convenlie, ca ş i arI. 1 din Protocolul 
nr. 1 şi arI. 2 din Prolocoluln/'. 4. J 

• Hotărârea din 22februarie 1994 (Cameră) (seria A nr. 281-A) 

3. - Curtea examinează mai întâi cauza în baza art. 1 din Protocolul 
nr. 1, începând cu aplicarea măsurilor preventive patrimoniale. 

Ea constată că sechestrarea era prevăzută de legea din 31 mai 1965 ş i nu 
urmărea să-I lipsească pe petiţionar de bunurile sale, ci numai să-I împiedice 
să le folosească ; în consecinţă , se aplică cel de-al doilea alineat al art. 1 din 
Protocolul nr. 1. Sechestrarea se analizează în mod manifest ca o măsură 

provizorie răspunzând nevoii de a asigura confiscarea eventuală a bunuri lor 
care par a fi produsul activităţilor ilegale în prejudiciul colectivităţii. Interesul 
general justifică deci ingerinţa litigioasă care nu putea fi considerată ca fiind 
disproporţionată faţă de scopul urmărit în momentul în care a fost luată , 

ţinând seama de foarte periculoasa putere economică a unei "organizaţii" ca 
mafia. Aşadar, nu a existat violarea art. I asupra acestui aspect (unanimitate). 

Deşi comportă o privare de proprietate, confiscarea bunurilor nu ţine în 
mod necesar de cea de-a doua frază a primului al ineat a art. I din Protocolul 
nr. 1. Potrivit jurisprudenţei italiene, confiscarea în cauză nu putea să antreneze 
transferul de proprietate în profitul statului decât în urma un ei dec izii 
irevocabile. Or, nu acesta a fost cazul în speţă, pentru că Raimondo ataca se 
ordonanţa tribunalului din Catanzaro din 16 octombrie 1985. Şi aici intră deci în 
joc cel de-al doilea alineat al art. 1 din Protocolul nr. 1. Confiscarea - prevăzută 

şi ea de legea din 1965 - servea unui scop de interes general: să împiedice ca 
folosirea bunurilor respective să procure beneficii, în detrimentul colectivităţii , 

petiţionarului sau asociaţiei de răufăcători căreia acesta era bănuit că îi aparţine . 

Curtea nu ignoră dificultăţile întâmpinate de statul italian în lupta contra mafiei. 
Destinată să blocheze mişcările suspecte de capital, confiscarea constituie o armă 
eficientă şi necesară pentru a combate flagelul. Aceasta apare deci ca 
proporţională cu obiectul vizat. În srarşit , caracterul său preventiv îi justifică 
aplicarea imediată, independent de orice recurs. În concluzie, statul reclamat nu a 
depăşit marja de apreciere acordată de cel de-al doilea alineat al art. 1, astfel 
încât nu a existat violarea acestui articol (unanimitate) . 

I La 6 decembrie 1991 , Comisia reţine parjial cererea. În raportul său din 21 octombrie 
1992, ea formulează avizul: 

a) că nu s-a vio lat an. I din Protocolul nr. I referitor la sechestrarea (18 voturi pentru , 
I Împotrivă) ş i la confi scarea bunurilor p â n ă la 3 1 decembrie 1986 ( 16 voturi pentru , 
3 Împotrivă). ca şi În ce pri veşte prejudiciile rezultate din gestiunea bunurilor In cauză până la 
această dată ( 18 voturi pentru, I Împotrivă) ; 

b) că s-a violat an. I din Protocolul nr. I prin aceea că măsura confiscării celor nouă 
imobil e ş i a unui camion ş i- a de s făşurat efectele după 31 decembrie 1986 (unanimitate) ; 

c) că s-a violat an. 2 din Protocolul nr. 4, din cauza privării de dreptul la liberă circulaţie , 

suferită de petiţionar din 4 iulie la 20 decembrie 1986 (unanimitate); 
d) că nu s-a violat an. 6 § I din Convenţie In ce priveşte durata procedurii de sechestrare 

ş i de confiscare (unanimitate). 
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În ce priveşte supravegherea bunurilor sechestrate sau confiscate, 
Curtea arată că orice sechestrare sau confiscare antrenează prin natura sa 
prejudicii. Alegaţiile petiţionarului nefumizând o bază destul de clară pentru 
a putea cerceta dacă prejudiciul efectiv suferit în speţă a depăşit limitele 
inevitabilului, nici violarea art. I din Protocolul nr. I nu poate fi stabilită sub 
acest aspect (unanimitate). 

4. - Curtea continuă cu problema menţinerii înscrierii măsurilor 
litigioase în registrele publice . Ea notează de la început că restituirea 
bunurilor s-a operat la 2 februarie 1987, două luni după depunerea la grefă a 
deciziei Curţii de apel. Menţinerea înscrierii constituia oare o atingere a 
dreptului protejat de art . I din Protocolul nr. I? Întrebarea cere un răspuns 
negativ pentru imobilele indisponibilizate la 13 mai 1985 şi pentru trei 
vehicule confiscate la 16 octombrie 1985, deoarece înscrierea a avut loc 
începând cu 2 şi 10 februarie 1987. Nu aceeaşi situaţie este cu camionul şi 

cele nouă imobile confiscate la 16 octombrie 1985: înscrierea nu s-a făcut 
decât la 10 iulie 1987 pentru primul şi după 9 august 1991 pentru celelalte. 
Curtea nu are de apreciat cine ar fi trebuit să ia măsurile sau iniţiativa în 
speţă. Totuşi , responsabilitatea statului se afla angajată ; este greu de înţeles 
de ce a trebuit să se aştepte peste şapte luni (2 decembrie 1986 - 10 iulie 
1987) şi, respectiv, patru ani şi opt luni (2 decembrie 1986 - 9 august 1991) 
pentru a vedea regularizat statutul juridic al unei părţi a bunurilor lui 
Raimondo. În plus , menţinerea înscrierii nu era nici "prevăzută de lege", 
nici necesară "pentru reglementarea folosirii bunurilor în conformitate cu 
interesul general", în sensul art . I din Protocolul nr. 1. Aşadar, a existat 
violarea acestui text (unanimitate). 

5. - În ceea ce priveşte plasarea lui Raimondo sub supravegherea 
specială a poliţiei, Curtea constată mai întâi că ea nu antrena o privare de 
libertate în sensul art. 5 § I din Convenţie; simplele restricţii la libertatea de 
a circula rezultând din amintita supraveghere răspund exigenţelor art. 2 din 
Protocolul nr. 4. 

Ţinând seama de ameninţarea reprezentată de mafie pentru "societatea 
democratică" această măsură era , în plus , necesară "menţinerii ordinii 
publice" ca şi pentru "prevenirea faptelor penale" şi îndeosebi proporţională 
cu scopul urmărit, până în momentul în care Curtea de apel din Catanzaro 
decide, la 4 iulie 1986, să o revoce. 

Rămâne perioada de la 4 iulie până la 20 decembrie 1986, data 
notificării către petiţionar. Chiar admiţând că o anumită decizie, adoptată cu 
uşile închise, nu putea să aibă valoare juridică decât în momentul depunerii 
sale la grefă , la 2 decembrie , Curtea discerne cu greu de ce au trebuit 
aproape cinci luni pentru a se redacta motivele unui act de executare 
imediată şi privind un drept fundamental a petiţionarului . Ea trage concluzia 
că cel puţin din 2 până la 10 decembrie 1986 ingerinţa în chestiune nu era 
nici prevăzută de lege nici necesară , astfel încât s-a violat art. 2 din 
Protocolul nr. 4 (unanimitate). 
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6. - Prin pri sma art . 6 § I din Convenţ ie , perioada de luat În considerare 
a Început la 16 octombrie 1985, dată la care tribuna lul din Catanzaro di spune 
măsuril e incriminate, pentru a se termina la 31 decembrie 1986, când decizia 
Curţii de apel devine executorie. Ea se Întinde astfel pe un an, două luni ş i 

două săptămâni . 

Supraveg herea s peci a l ă nu ar putea să se co mpare cu o p edeap s ă , 

deoarece ea unnăreşte să Împiedice săvârş irea unor acte criminale; procedura 
referitoare la aceas ta nu are ca obiect "temeinicia unei acuzaţii în materie 
pena l ă". Cât despre confiscare, art. 6 se aplică oricăre i acţiuni având un obiect 
"patrimonial" ş i bazându-se pe o pretinsă atingere a drepturilor. de asemenea, 
patrimoniale. Or, acesta era şi cazul În speţă . A vând în vedere totuş i faptul că 
două juri sdicţi i au fos t sesizate cu lit igiul , Curtea nu găseş te durata tota lă a 
procedurii ca nerezo n abil ă. Aşadar , nu s-a v iolat art . 6 § I (unanimitate). 

7. - În baza art. 50 al Convenţiei , Curtea Îndepărtează pretenţiil e pentru 
prejudic iu materia l. deoarece ele sun t fo rmul ate în termeni prea vag i ş i 

e lemente le dosarului nu pe rmit cl ar ifica rea c hestiunii . Ea c on s ide ră , în 
schimb, că Raimondo a sufe rit un anumit prejudiciu moral pentru care îi 
atribui e 10.000.000 lire italiene (unanimitate). 

Ţinând seama de respingerea unei părţi din capetele de cerere formulate 
de G. Raimondo, C Ul1ea îi acordă acestui a 5.000.000 lire pentru cheltuie li ş i 

taxe de judecată (unanimitate). 
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!fJ1o CAZUL PIERMONT contra FRANŢE I - Măsura de expulzare din 
Polinezia Franceză , însoţită de o interdicţie de a intra din nou acolo şi 

măsură de interdicţie de a intra în Noua Caledonie, luate împotriva unei 
cetăţene germane, membră a Parlamentului European 

1. - La in vita[ia personalităţilor independentiste locale, dna Dorothee 
Piermont, cetă[eană germană şi membră a Parlamentului European (grupul 
Verzilol) stă Fn Polinezia Franceză din 24 februarie până Fn 3 martie 1986. 
La sosirea sa, este invita tă să respecte, În expunerile sale, o anum ită rezervă 

În privin/a problemelor internefi·anceze. La 1 martie J 986, ea participă la o 
mani!esta/ie independentistă ş i ant inucleară În cursul căreia aceasta ia 
cuvântul. În timp ce se pregăteşte să părasească Polinezia France::ă . i se 
notifică, la 3 martie J 986. o hotărâre luată la 2 martie 1986 de către Înaltul 
comisar al Republicii În Polinezia Franceză , pronunţând expulzarea sa ş i 

interdiCJia oricărei noi intrări pe teritoriu. 

Continuând călătoria, ea se duce În Noua Ca ledonie, tot la invitaţia 

aleşilor politici independentişti. La sosirea sa pe aeroportul Noumea, ea este 
condusă la biroul Poliţiei aeroportului şi Fontierelor pe motivul riscurilor unor 
tulburări suscitate de venirea sa. În aceeaşi seară, Înaltul comisar al Republicii 
În Noua Caledonie ia o hotărâre de interdiCJie a intrării petiţionarei pe teritoriu. 

Tribunalul administrativ de la Papeete şi cel de la Noumea, prin deciziile 
respective - din 23 şi 24 decembrie J 986 - primesc recursurile În anulare 
formulate de dna Piermont Împotriva celor două hotărâri. La 12 mai 1989, 
Consiliul de Stat, sesizat cu recursul În apel al ministrului departamentelor şi 

teritoriilor Fanceze de peste mări, anulează aceste judecăţi. 

2. - În cererile din 6 şi 8 noiembrie 1988 la Comisie, dna Pierlllont 
pretinde că măsurile administrative luate Împotriva sa În Polinezia Franceză 
şi În No ua Caledonie În calcă ar/o 2 din Protocolul nr. 4, art. J O din 
Convenţie şi art. 14 din Conven/ie combinat cu art. 10. / 

• Hotărârea din 27 aprilie 1995 (Cameră) (seria A nr. 314) 

3. - Curtea examinează mai Întâi cauza confonn prevederilor art. 2 din 
Protocolul 111'. 4 . 

În ceea ce priveşte măsura luată În Polinezia Franceză, ea con stată că 
hotărârea de expulzare din 2 marti e 1986 a fo st notificată a doua z i doamnei 
Piennont În timp ce ea luase deja loc În avion. Persoana În cauză , care nu se 
găsea În misiune În numele Parlamentului European, a putut să se deplaseze 
după vo ia sa În Polinezia din 24 februarie până la 3 martie 1986 şi În această 

I În raportul său din 20 ianua rie 1994. Comisia a fomlUlat avizul : 
a) că măsura de expulzare din Polinezia franceză , însoţită de o interdiC\ie de a reveni aic i 

nu înca lcă an. 2 din Protocolul nr. 4 (unanimitate). dar înc a lcă art. 10 di n Convenţi e (8 voruri 
pentru, 6 împotrivă) ; 

b) că măsura interd iC\iei de a intra pe teritoriul Noi i Caledonii nu încalcă nici art. 2 din 
Protocolul nr. 4 ( 13 voturi pentru, I împotrivă) . nici an. 10 din Convenţie luat atât izo lat 
(12 voturi pentru, 2 împotri vă) . cât şi combinat cu an. 14 (unanimitate) . 
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perioadă nu a suferit nici o ingerinţă în exercitarea dreptului său la liberă 
circulaţie în sensul art. 2 din Protocolul nr. 4. 

Ea aminteşte , de asemenea, că la depunerea instrumentului să u de 
ratificare , guvernul francez a declarat că Protocolul nr. 4 se va aplica 
"ansamblului teritoriului Republicii , ţinând seama de necesităţile locale la 
care face referire art. 63 din Convenţie, în ceea ce priveşte teritoriile de peste 
mări". Art. 5 § 4 al numitului Protocol impune ca Polinezia să fie considerată 
ca un teritoriu distinct în scopul referirilor la teritoriul unui stat făcute de 
art. 2. În consecinţă, chiar de la notificarea hotărârii de expulzare, petiţionara 
nu se mai găsea legal pe teritoriul polinezian şi deci nu a făcut atunci nici 
obiectul unei ingerinţe în exercitarea dreptului său la liberă circulaţie. În 
concluzie, nu s-a încălcat art. 2 din Protocolul nr. 4 (unanimitate). 

4. - Cât despre măsura luată în Noua Caledonie, Curtea apreciază ca 
fiind prea formalist argumentul petiţionarei, potrivit căruia simpla trecere 
prin controlul poliţiei aeroportului regularizează s ituaţia unei persoane pe un 
teritoriu. Într-adevăr, într-un aeroport ca cel din Noumea, atâta timp cât un 
pasager rămâne în incinta acestuia, rămâne sub incidenţa operaţiunilor de 
control. Dna Piermont a fo st interpelată imediat după vizarea paşaportului 
său , iar hotărârea litigioasă i-a fost notificată deşi ea nu părăsise aeroportul 
deoarece se găsea încă reţinută într-un local aflat sub paza forţelor de poliţie. 

Hotărârea luată de înaltul comisar a l Republicii se intitula "hotărâre 
asupra interdicţiei de intrare a unui străin pe un teritoriu" şi art. I pronunţa 
numita interdicţie . De altfel , în decizia sa din 12 mai 1989, Consiliul de Stat 
nu a pus în cauză natura numitei hotărâri. În consecinţă, petiţionara nu s-a 
aflat niciodată legal pe teritoriu , condiţie a aplicării art. 2 din Protocolul 
nr. 4. Nu s-a încălcat deci această dispoziţie (unanimitate). 

5. - Curtea consideră apoi cazul din perspectiva art. 10 din Convenţie. 

Măsura expulzării din Polinezia franceză însoţită de o interdicţie a 
oricărei noi intrări se analizează ca o ingerinţă în exercitarea dreptului la 
libertatea de exprimare al dnei Piermont. 

Guvernul susţinea că numita ingerinţă se încadra în "necesităţile locale" 
în sensul art. 63 din Convenţie, intra în domeniul de aplicare al art' 16 din 
Convenţie ş i răspundea exigenţelor § 2 din art. 10. 

Din perspectiva art. 63 , Curtea constată că argumentele guvernului se 
referă în esenţă asupra contextului politic local tensionat pe fondul unei 
campanii electorale şi deci pune accentul mai mult pe împrejurări şi situaţii 
decât pe necesităţi. O conjunctură politică, desigur delicată, dar care ar fi putut 
să se găsească şi în metropolă, nu este suficientă pentru a interpreta formula 
"necesităţi locale" ca justificând o ingerinţă în dreptul garantat de art. 10. 

În privinţa art. 16, Curtea nu poate reţine argumentul petiţionarei bazat 
pe existenţa unei cetăţenii europene, tratatele comunitare nerecunoscând în 
acea perioadă o asemenea cetăţenie. Totuşi , ea consideră că apartenenţa dnei 
Piermont la un stat membru al Uniunii Europene şi în plus calitatea sa de 
parlamentar european nu permit să i se opună art. 16 din Convenţie, cu atât 
mai mult cu cât populaţia teritoriilor de peste mări participă la alegerea 
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deputaţilor Parlamentului European. În concluzie, această dispoziţie nu autoriza 
statul să restrângă exercitarea de către petiţionară a dreptului garantat de art. 10. 

În privinţa art. 10 § 2, Curtea apreciază ca inutil să se pronunţe asupra 
legalităţii în dreptul intern a interdicţiei de intrare aplicată petiţionarei , 
dna Piermont ne revenind în Polinezia. Cât despre hotărârea de expulzare, ea 
constată că se baza pe art. 7 din Legea din 3 decembrie 1849. 

Ingerinţa urmărea scopuri legitime, respectiv apărarea ordinii şi 
integrităţii teritoriale. 

Era aceasta necesară într-o societate democratică? Curtea aminteşte 
importanţa acordată libertăţii de exprimare. Un adversar al ideilor şi 
poziţiilor oficiale trebuie să - şi poată găsi locul în arena politică . Preţioasă 

pentru fiecare, libertatea de exprimare este în mod deosebit preţioasă pentru 
un ales al poporului. Pornind de aici, ingerinţele în libertatea sa de exprimare 
impun Curţii să efectueze un control din cele mai stricte. 

Atmosfera politică , care domnea în acea perioadă în Polinezia 
franceză , şi perspectiva dublului scrutin apasă cu o anumită greutate. 
Atitudinea petiţionarei , ale cărei idei politice erau cunoscute, putea desigur 
să aibă un impact deosebit asupra climatului politic. De altfel, la sosirea sa, 
a fost invitată să respecte o anumită rezervă în intervenţiile sale. Totuşi 
dna Piermont a ţinut discursurile în cauză în cursul unei manifestări 
paşnice autorizate . În nici un moment parlamentara europeană nu a instigat 
la violenţă sau la dezordine; ea a luat cuvântul în sprijinul revendicărilor 
antinucleare şi independentiste exprimate de mai multe partide locale. 
Intervenţia sa se înscria deci în cadrul unei dezbateri democratice în 
Polinezia. În plus , manifestaţia nu a fost urmată de nici o dezordine, iar 
guvernul nu a demonstrat că luări le de poziţie ale petiţionarei au cauzat 
tulburări în Polinezia. Mai mult, dacă hotărârea de expulzare a fost 
notificată chiar înainte de plecarea petiţionarei , ea a fost adoptată a doua zi 
după manifestaţia litigioasă . Nimic nu arată că Înaltul comisar al 
Republicii avea intenţia să ia o măsură pur simbolică . Astfel , nu a fost 
realizat un echilibru just între interesul general şi libertatea de exprimare. 
Pe scurt s-a încălcat art. 10 (5 voturi pentru, 4 împotrivă). 

6. - Potrivit Curţii , hotărârea de interzicere a intrării în Noua Caledonie 
adoptată de Înaltul comisar al Republicii se analizează ca o ingerinţă în 
exercitarea dreptului garantat de art. 10 deoarece, reţinută la aeroport, 
petiţionara nu a putut intra în contact cu personalităţile politice care au 
invitat-o să-şi exprime ideile la faţa locului. 

Măsura era prevăzută de lege, deşi puteau exista unele îndoieli în 
privinţa aplicabilităţii art. 7 din Legea din 3 decembrie 1849 la cazul prezent 
unde nu a fost vorba de o expulzare stricto se/1SO, ci de un refuz al intrării. 

În privinţa proporţionalităţii măsurii, Curtea aminteşte importanţa 
acordată libertăţii de exprimare. Comportamentul petiţionarei şi teama că 
aceasta s-ar putea exprima la faţa locului asupra unor subiecte delicate puteau 
explica motivele refuzului care i-a fost opus de a pătrunde pe teritoriul 
caledonian. Chiar dacă climatul politic era tensionat şi sosirea dnei Piermont a 



192 JURlSPRUDENŢA CURŢll EUROPENE A DRE PTURlLOR OMULUI 

provocat o manifestare limitată de ostilitate, Curtea nu găseşte nici o diferenţă 
substanţială în situaţ ia petiţionarei pe cele două teritorii. Raţiunile care au 
făcut-o să tragă concluzia că măsura luată în Polinezia franceză nu era 
justificată o conduc la o constatare identică şi pentru Noua Caledonie. 

A existat deci încălcarea art. 10 (5 voturi pentru, 4 împotrivă) . 

7. - Având în vedere concluziile sale relativ la art. 10, Curtea consideră 
inutil să cerceteze dacă s-a încălcat şi art. 14 din Convenţie, combinat cu art. 
10 (unanimitate). 

8. - Conform aprecierii Curţii, în temeiul art. 50 din Convenţie, 
constatăril e de încălcare a art. 10 constituie o satisfacţie echitabilă, suficientă 
pentru prejudiciul moral pe care petiţionara l-ar fi suferit, cu atât mai mult cu 
cât aceasta nu a cerut abrogarea măsurii de interdicţie. 

Pentru cheltuieli de judecată Curte a acordă 80.000 de F.F . 
dnei Piermont (unanimitate). 
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