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(articolul 6 al Convenţiei) 

SecJiunea 1 
GARANŢIILE GENERALE PENTRU JUSTIŢIABILI -
DOMENIU DE APLICARE 
(articolul 6 § 1) 

A. Dreptul la un tribunal 

1. În materie "civilă" 

§~o CAZUL GOLDER contra REGATULUI UNIT - Respingerea 
cererii unui deţinut din Anglia de a consulta un avocat pentru a angaja o 
procedură civilă contra unui gardian 

1. - Cetăţeanul britanic Sidney Elmer Golder, născut în 1923, este 
condamnat in 1965 la 15 ani de închisoare (recluziune, n.t.) pentru tâlhărie. 
La 24 octombrie 1969, în timp ce executa pedeapsa În Închisoarea din Parkhurst, 
insula Wight, au loc tulburări grave Într-un local de distracţie în care acesta se 
afla. A doua zi, un paznic rănit în timpul intervenliei pentru reprimarea 
tulburărilor, a făcut o depozljie prin care identifica pe unul din agresorii săi, un 
deţinut pe care îl cunoştea din vedere şi pe care a crezut că-1 cheamă Golder. 

s.E. Golder este separat temporar Împreună cu alli suspecţi de ceilalţi 
deţinuţi. La 30 octombrie inspectorii de poliţie îl interoghează şi îl 
avertizează că faptele vor fi semnalate autorităţilor, ca acestea să poată 
decide asupra deschiderii unei proceduri judiciare Împotriva sa pentru 
săvârşirea de violenţe. Totuşi, la 5 noiembrie, gardianul îşi mod!fică 
declaraţiile anterioare; el arată că nu este sigur că a fost atacat de S. E. 
Golder. 
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Două zile mai târziu, alt gardian precizează că cel În cauză a rămas În 
compania sa În cea mai mare parte a desfăşurării evenimentelor şi că nu a 
fost amestecat În acestea. S. E. Colder revine imediat În vechea sa celulă şi 
nu este urmărit În vederea vreunei proceduri judiciare. Temându-se ca 
depoziţia iniţială să nu-i dăuneze, ti roagă pe ministrul de interne, În 
conformitate cu regulamentul penitenciar, să-i permită să consulte un avocat 
În vederea chemării În justiţie a primului paznic, pentru defăimare. 
Prezentată la 20 martie 1970, cererea sa este respinsă la 6 aprilie. 
La 12 iulie 1972 el este eliberat condiţionat. 

2. - La 18 aprilie 1970 Sidney Elmer Colden se plânge la Comisie. Mai 
Întâi, el susţine că refuzul de a i se permite să consulte un avocat l-a Împiedicat 
să introducă o cerere În instanţă şi astfel s-au Încălcat prevederile art. 6,Ş 1 din 
Convenţie, care garantează dreptul de acces la tribunale În materie civilă. El 
susţine, de asemenea, Încălcarea art. 8, deoarece acelaşi refilz l-a privat de 
posibilitatea de a coresponda cu un avocat.' 

• Hotărârea din 21 februarie 1975 (plenul Curţii) (seria An/". 18) 

3. - Analizând faptele, Curtea subliniază că Sidney Elmer Golder, rară să 
i se fi respins formal dreptul de a sesiza un tribunal, în practică a fost 
împiedicat să angajeze acţiunea judiciară pe care o avea în vedere în 1970. 
Curtea apreciază că dacă art. 6 § 1 nu proclamă în tenneni expreşi un drept de 
acces la tribunale, nu consacră mai puţin dreptul de a sesiza un tribunal în 
materie civilă, care constituie un aspect din ceea ce ea numeşte "dreptul la un 
tribunal". Curtea întemeiază această concluzie îndelung motivată pe textul şi 
pe contextul art. 6 § 1, pe scopul şi obiectul Convenţiei şi pe anumite principii 
generale de drept. Ea se inspiră astfel din Convenţia de la Viena din 23 mai 
1969 asupra dreptului tratatelor, care nu era încă în vigoare, dar ale cărei 
articole 31 - 33 enunţă, în esenţă, regulile de interpretare comun admise în 
dreptul internaţional şi la care Curtea a recurs deja. 

Dreptul de acces la tribunale, apreciază Curtea, nu este absolut. Fiind 
vorba de un drept pe care Convenţia l-a recunoscut rară să-I definească (a se 
vedea, de asemenea, art. 13 , 14, 17 şi 25) în sensul restrâns al cuvântului, există 
posibilitatea limitărilor implicit admise chiar în afara limitelor care circumscriu 
conţinutul oricărui drept. Curtea refuză să construiască o teorie generală a 
limitărilor admisibile în cazul condamnaţi lor deţinuţi şi chiar să statueze in 
abstracto asupra compatibilităţii regulamentului penitenciar cu Convenţia; 
ea se limitează să arate că S. E. Golder caută să se dezvinovăţească de o 
acuzaţie lansată contra lui, că incidentul avusese loc în timpul detenţiei sale, că 
acesta se raporta la viaţa în închisoare şi că acţiunea proiectată s-ar fi îndreptat 

1 În raportul său din I iunie 1973 Comisia formulează avizul că art. 6 § I garantează un 
drept de acces la tribuna le (unanimitate) ; luat separat sau combinat cu alte articole din 
Convenţie el nu conţine nici o limitare implicită a dreptului unui condamnat deţinut de a 
introduce o acţiune şi , în acest scop, de a consulta în mod liber un avocat, astfel încât restricţiile 
impuse de practica au torităţilor britanice sunt incompatibile cu prevederil e acestui articol 
(unanimitate). Cât despre art. 8, Comisia apreciază că acesta se aplică faptelor cauzei (7 voturi 
pentru, 2 împotrivă) şi că el a fost, de asemenea, încălcat (8 voturi pentru, I împotrivă). 
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împotriva unui membru al personalului penitenciar plasat sub autoritatea 
ministrului de interne, În aceste condiţii, cel în cauză putea să ia, în mod 
legitim, contact cu un avocat, în scopul de a se adresa unei jurisdicţii, iar 
ministrul nu avea competenţa să aprecieze el însuşi şansele de succes ale 
acestei acţiuni. Această apreciere aparţinea unui tribunal independent şi 

imparţial , de a decide într-un sens sau altul cu privire la o asemenea acţiune 
judiciară. S-a încălcat deci art. 6 § I (9 voturi pentru, 3 împotrivă) . 

4. - Apoi Curtea examinează şi capătul de cerere privind art. 8, Ea 
apreciază că, dacă nu a existat nici interceptarea, nici cenzura vreunui mesaj , 
cum ar fi o scrisoare pe care dl Golder ar fi trimis-o unui avocat, un obstacol 
adus chiar posibilităţii de a coresponda reprezintă fonna cea mai radicală de 
ingerinţă în exercitarea dreptului la respectarea corespondenţei. Ea adaugă că 
acest drept nu este supus "limitărilor implicite" şi că nu înţelege cum decizia 
ministrului de interne ar putea fi justificată de paragraful 2 al art. 8 din 
Convenţie. Curtea trage astfel concluzia că respingerea cererii dlui Golder a 
încălcat art. 8 (unanimitate). 

5. - Considerând că problema aplicării art. 50 se află în stare de 
judecată (în condiţiile în care Comisia nu a prezentat nici o cerere în acest 
sens din partea petiţionarului) , Curtea apreciază că o constatare a unei duble 
încălcări a Convenţiei constituie prin ea însăşi o satisfacţ ie echitabilă, 

suficientă pentru petiţionar (unanimitate).! 
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unităţilor penitenciare din Scoţia ş i Irlanda de Nord, 
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§<W, CAZUL AIREY contra IRLANDEI -Influenţa cheltuielilor de procedură 
asupra accesului la Înalta Curte în materie de separare de domiciliu 

1. - Dna Johanna Airey, cetăţeană irlandeză născută În 1932, locuieşte la 
Cork. Provenind dintr-ofamilie de condiţie modestă, ea a Început să muncească 
Încă din tinerefe ca vânzătoare. S-a măritat În 1953 şi are patru copii dintre care 
cel mai mic este În Îngrijirea sa. În iunie 1972 dl Airey, declarat anterior vinovat 
de violenţă Împotriva sOfiei sale, este condamnat la plata unei amenzi şi 
părăseşte domiciliul conjugal În care nu mai revine niciodată. 

Divorţul, În sensul desjaceriiformale a căsătoriei, nu există În Irlanda: este 
interzis de Constitutie. Soţii pot totuşi săjie dispensa{i de datoria de a coabitafie 
printr-un act de separare Încheiat Între ei, .fie printr-o decizie de despărţire În 
fapt pe care o poate pronunţa numai Înalta Curte. Timp de circa opt ani, 
dna Airey a Încercat În zadar să-I facă pe soţul său să semneze un asemenea act. 
Din 1972, ea s-a străduit să obţină o hotărâre de despărţire În fapt, invocând 
cruzimea jizică şi mentală a soţului său faţă de copii. Ea a consultat mai mulţi 
avocaţi dar nu a găsit nici unul care să accepte să o reprezinte. Irlanda nu 
cunoaşte asistenţa judiciară pentru acţiunile de separare În fapt, iar dna Airey 
nu avea su.ficiente resurse pentru a-şi asuma ea Însăşi costul procedurii. 

2. - Dna Airey a sesizat Comisia la 14 iunie 1973; ea s usţinea , 

Îndeosebi, că au fost Încălcate mai multe articole din Convenţie: art. 6 § 1, 
pentru faptul că, În practică, i s-a negat dreptul de a sesiza un tribunal pentru 
a cere despărţirea În fap t, din cauza cheltuielilor de procedură prohibitive; 
art. 8, deoarece statul nu oferă o cale de atac În justiţie accesibilă pentru 
deciziile referitoare la drepturile şi obligaţiile decurgând din legislaţia În 
materiejamilială; art. 13 constând În aceea că nici un recurs efectiv nu este 
deschis În faţa unei instanţe naţionale, contra Încălcări/or de lege de care se 
plânge; art. 14 combinat cu art. 6 § 1, căci se ajunge mai uşor la o separare 
judiciară a soţilor dacă există mijloace de a o plăti decât În cazul contrar. ! 

• Hotărârea din 9 octombrie 1979 (Cameră) (seria A nr. 32) 

3. - Curtea începe prin a tranşa două chestiuni preliminare. Guvernul 
irlandez a susţinut că, într-adevăr, Comisia ar fi trebuit să declare inadmisibilă 
plângerea atât pentru netemeinicia manifestă a acesteia cât şi pentru că 
dna Airey nu epuizase căile de recurs interne, aşa cum cere art. 26 din Convenţie. 

Două principii guvernează materia: deciziile prin care Comisia reţine 
plângeri le sunt nerecurabile ; o dată sesizată, Curtea poate tranşa asupra 
chestiunilor de admisibilitate ridicate anterior în faţa Comisiei. Din 
combinarea lor rezultă că aceste chestiuni nu sunt judecate de Curte în 
calitate de jurisdicţie de apel: ea se limitează la a cerceta dacă sunt 
îndeplinite condiţiile care o abilitează să examineze fondul litigiului. 

1 in raportul său din 9 martie 1978, Comisia apreciază că statu l a încălcat ar!. 6 § I 
neasigurând accesul efectiv al petiţionarei la un tribunal pentru a-i pemlite să obţină o separare 
de domiciliu (unanimitate) şi că această concluzie o dispensează de examinarea cazului din 
perspectiva ar!. 13 şi 14 (unanimitate) sau a ar!. 8 (12 voturi pentru, I împotrivă şi o abţinere). 
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Invocând în faţa Curţii lipsa manifestă de temeinicie a unei plângeri, un 
guvern nu-i cedează în realitate o problemă referitoare la aceste condiţii; el 
pledează , în esenţă , că nu există nici măcar aparenţa unei pretenţii justificate 
împotriva statului reclamat. În consecinţă, Curtea nu are competenţa să 
statueze asupra primului motiv preliminar (unanimitate). 

În schimb , ea trebuie să statueze asupra celui de-al doilea motiv , 
prezentat deja în faţa comisiei, căci el poate pune probleme distincte de cea a 
temeiniciei pretenţiei. EI comportă două elemente. 

Mai întâi, după cum a susţinut guvernul, dna Airey ar fi putut încheia cu 
soţul său un acord de despărţire în fapt sau să ceară o "ordonanţă de 
interdicţie" sau o pensie alimentară. Cum recurgerea la aceste căi nu ar fi 
asigurat petiţionarei accesul la justiţie pentru a cere despărţirea în fapt, 
Curtea respinge acest prim element (unanimitate). 

Apoi, afinna guvernul, dna Airey ar fi putut să compară în faţa Înaltei 
Curţi, fără asistenţa unui om al legii. Curtea europeană nu ar putea să 
aprecieze dacă facultatea de a-şi apăra singur cauza se analizează ca un 
recurs accesibil şi adecvat, fără să se pronunţe în acelaşi timp asupra valorii 
pretenţiei privind art. 6 § I din Convenţie. Astfel, Curtea a alăturat fondului 
şi cel de-al doilea element preliminar (unanimitate). 

4. - Asupra fondului afacerii şi confonnându-se hotărârii sale privind 
cazul Golder din 21 februarie 1975, Curtea relevă mai întâi că art. 6 § I 
cuprinde dreptul dnei Airey de a avea acces la Inalta Curte pentru a cere o 
separaţie pe cale judiciară. 

Ea răspunde, în continuare, diverselor argumente ale guvernului 
irlandez. În primul rând, aminteşte Curtea, Convenţia nu are ca scop să apere 
drepturi teoretice sau iluzorii, ci concrete şi efective. Or, ţinând seama de 
complexitatea procedurii şi a problemelor juridice în joc, a chestiunilor 
probelor şi a pasiunii suscitate de diferendele dintre soţi, facultatea de a-şi 
apăra ea însăşi propria cauză nu i-a oferit dnei Airey un drept efectiv de 
acces la justiţie. Această opinie este coroborată cu statistici care evidenţiază 
că în fiecare din instanţele de despărţire în fapt, sesizate între 1972 şi 1978, 
reclamantul era reprezentat de un om al legii. 

În al doilea rând, împrejurarea că lipsa de acces la justiţie de care se 
plânge dna Airey ar decurge numai din situaţia personală a acesteia - şi nu 
dintr-o iniţiativă a autorităţilor - nu este hotărâtoare . Un obstacol de fapt 
poate să încalce prevederile Convenţiei în aceeaşi măsură ca un obstacol 
juridic şi anumite obligaţii rezultând din Convenţie cer uneori măsuri 
pozitive din partea statului . 

În sfârşit, deşi Convenţia nu conţine nici o clauză privind asistenţa 
judiciară în materie civilă, art. 6 § I poate uneori să oblige statul să recurgă 
la asistenţa unui membru al baroului când aceasta se dovedeşte 
indispensabilă. Contrar afinnaţiei guvernului irlandez, nu rezultă totuşi că 
asistenţa judiciară gratuită trebuie să fie furnizată în orice contestaţie privind 
un drept cu caracter civil. În primul rând, facultatea de a-şi apăra cauza fără 



200 JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

asistenţa unui avocat poate, În unele cazuri , să asigure accesul real la 
tribunal. În al doilea rând , instaurarea unui sistem de ajutor judiciar 
constituie un mijloc de a garanta acest acces, dar există şi altele, ca de 
exemplu simplificarea procedurii , şi art. 6 § 1 Iasă statului alegerea 
mijlocului de utilizat. De o manieră generală, Curtea refuză să elimine o 
interpretare sau alta pentru simplul motiv că ar risca să se extindă asupra 
sferei drepturilor economice şi sociale: această sferă nu este despărţită de 
domeniul Convenţiei prin vreun obstacol de netrecut. Deşi Convenţia enunţă, 
În esenţă, drepturi civile şi politice, unele dintre aceste drepturi au elemente 
de natură economică sau socială În care se continuă. 

În lumina ansamblului acestor circumstanţe, Curtea trage concluzia că 
dna Airey nu a beneficiat de un drept efectiv de acces la Înalta Curte şi că s-a 
Încălcat deci art. 6 § I (5 voturi pentru, 2 Împotrivă). 

5. - Constatând că dna Airey se plânge, În esenţă, de inacţiunea statului, 
Curtea aminteşte că art. 8 poate să creeze pentru acesta obligaţii pozitive 
inerente respectului efectiv al vieţii private sau familiale. A prevedea 
posibilitatea unei separări judiciare echivalează cu a recunoaşte că protecţia 
vieţii private sau familiale a soţilor cere uneori dezlegarea acestora de datoria de 
coabitare. Un respect efectiv al vieţii private sau familiale obligă Irlanda să facă 
acest mijloc accesibil , În mod efectiv, atunci când este cazul. Or, nu s-a 
Întâmplat astfel cu Johanna Airey, deoarece nu i s-a dat posibilitatea să sesizeze 
Înalta Curte. Deci, ea a suferit o Încălcare a art. 8 (4 voturi pentru, 3 Împotrivă). 

6. - În afară de aceasta, Curtea a judecat ca inutilă examinarea cazului din 
perspectiva art. 13 şi 14 (4 voturi pentru, 3 Împotrivă) . 

7. - Cu titlu de satisfacţie echitabilă , dna Airey a solicitat accesul 
efectiv la un mijloc de a remedia situaţia născută din eşecul căsătoriei sale, o 
compensaţie pecuniară pentru durerea, suferinţa şi angoasa Îndurate şi 
rambursare a cheltuielilor suportate. În unanimitate, Curtea a rezervat această 
chestiune pentru o examinare ulterioară (unanimitate) . 

• Hotărârea din 6 februarie 1981 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 (seria 
A nr. 41). 

8. - În decembrie 1980, dna Airey acceptă oferta guvernului irlandez de 
a i se rambursa cheltuielile rezonabile pe care le-ar suporta În faţa 
jurisdicţiilor naţionale pentru a obţine o despărţire judiciară În fapt. Curtea ia 
act de acest acord pe care ÎI apreciază ca echitabil (unanimitate). 

9. - Pentru pierderile pe care le-ar fi antrenat mutarea sa din locuinţă În 
1977, dna Airey pretindea 1.500 lire irlandeze. Curtea nu apreciază că poate 
să atribuie această decizie de plecare din locuinţă absenţei accesului efectiv la 
Înalta Curte şi respinge această pretenţie (unanimitate). Ea respinge , de 
asemenea, o altă reclamaţie referitoare la cheltuielile făcute În cursul 
procedurii În faţa Comisiei şi Curţii Europene a Drepturilor Omului: 
petiţionara a beneficiat de asistenţă judiciară gratuită În timpul acestei 
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proceduri şi nu dovedeşte că ar fi plătit sau ar trebui să plătească un supliment 
de onorariu a cărui rambursare să o poată cere în baza art. 50 (unanimitate). 

10. - În sfârşit , Curtea acordă dnei Airey 3. 140 lire irlandeze pentru 
celelalte pretenţii formulate , în legătură cu celelalte cheltuieli suportate, ca şi 
pentru angoasa pe care aceasta a suferit-o (unanimitate). Guvernul irlandez 
s-a declarat gata să plătească această sumă pe care Curtea a apreciat-o ca 
echitabilă şi rezonabilă . 1 
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IIDIID, CAZUL BENTHEM contra OLANDEI - Procedură de recurs la 
Coroană contra acordării autorizaţiei de a exploata o instalaţie de 
distribuţie a gazului de petrol lichefiat 

1. - Olandez născut În 1927 şi domiciliat În Noordwolde (comună din 
Weststellingwerj) , Albert Benthem exploatează un garaj pe care îl are În 
proprietate. La il august i 976, municipalitatea Îi acordă autorizaţia de a 
pune în juncţiune o instalaţie de distribuţie a gazulu i de petrol lichefiat. 
inspectorul sanitar regional, care a avizat În sensul respingerii cererii de 

1 Irlanda a instituit un regim de asisten\ă şi consulta\ie in materie civilă a căru i gestionare a 
fost incredin\ată unui organ independent: Consiliul de asisten\ă judiciară. 
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aUlorizare, exercită dreptul de recurs pe lângă Coroană (regina şi ministrul 
de 11ite1ă, În cazul de faţă ministrul sănătăţii publice şi mediului), 
La 30 iunie /979, un decrel al Coroanei anulează autorizaţia din motive de 
seC/lritate, conform aviZI/lui secţiei de contencios a Consiliului de StaI, 

2. - În faţa Comisiei, sesizată la 2/ decembrie /979, dl Albert Benthem 
a pretins că este vorba de o contesta ţie referitoare la drepturi şi obligaţii cu 
caracter civil, iar cauza sa nu a fosl examinată de către un tribunal 
independenl şi imparţial (arI. 6 § I din Convenţie).' 

• Hotărârea din 23 octombrie 1985 (plenul Curţii) (seria A nI'. 97) 

3. - Pentru a se pronunţa asupra aplicabilităţii art. 6 § 1, Curtea 
examinează două chestiuni . 

Există o contestaţie referitoare la un drept? Curtea aminteşte principiile 
care se degajă din jurisprudenţa sa: termenul de contestaţie trebuie Înţeles 
mai curând Într-un sens material , decât Într-un sens formal: contestaţia se 
poate referi atât la existenţa Însăşi a dreptului cât şi la Întinderea ori 
modalităţile exerciţiului său; ea poate privi atât elemente de fapt , cât şi 

chestiuni juridice; ea trebuie să fie reală şi serioasă; art. 6 reclamă o legătură 
directă Între "contestaţie" şi "dreptul" În cauză. Aplicând apoi aceste 
principii la cazul În speţă , Curtea notează că Între Albert Benthem şi 
autorităţile olandeze a survenit o contestaţie reală şi serioasă şi că procedura 
era direct detem1inantă pentru dreptul revendicat de petiţionar. Coroana era 
deci competentă să statueze asupra unei contestaţii referitoare la un drept. 

Oare acest drept avea caracter civil? După jurisprudenţa CUt1ii , noţiunea 
de drepturi şi obligaţii cu caracter civil nu se poate interpreta prin simpla 
referinţă la dreptul intern; a11 . 6 nu vizează numai contestaţiile de drept privat 
În sens clasic; nu are importanţa nici natura legii , nici autoritatea competentă: 
singurul aspect relevant este caracterul dreptului În cauză. Apreciind că nu 
trebuie să dea o definiţie abstractă noţiunii , Curtea a considerat suficient să 
aplice aceste principii. E liberarea autorizaţiei figura printre condiţiile 
exercitării unei părţi a acti vităţii profesionale a lui Albel1 Benthem. Aceasta se 
găsea intim asociată dreptului de utilizare a bunurilor În confonnitate cu legea 
şi Îmbrăca un caracter patrimonial. Guvernul susţinea că petiţionarul ar fi putut 
să obţină pennisul pentru exercitarea activităţii profesionale respective În alt 
loc. Curtea Însă nu a subscris la această teză: o asemenea schimbare - de altfel 
aleatorie - ar fi riscat să se repercuteze nefavorabil asupra valorii fondului de 
comerţ şi a relaţiilor contractuale. Curtea a decis că art. 6 § I se aplică deci 
procedurii de recurs la Coroană (II voturi pentru, 6 Împotrivă). 

4. - A fost respectată oare dispoziţia În cauză? Competenta de a decide 
este inerentă noţiunii Însăşi de tribunal. Or, secţia de contencios a 

I Plin raponul din 8 octombrie 1983 Comisia apreciază că art. 6 * I nu se aplică În speţă 
(9 voturi pentru. 8 Împotrivă). că nu se impune să se detennine dacă procedurile litigioase răspundeau 
ca atare acestui articol care În concluzie nu s-ar fi Încălcat (II voturi pentru, 6 Împotrivă). 
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Consiliului de Stat nu dă decât un aviz consultativ, chiar dacă acesta este 
prevalent în majoritatea cazurilor. Procedura în faţa acestui organ nu asigură 
deci o soluţie jurisdicţiona l ă. În ceea ce priveşte Coroana, ea are puterea să 
tranşeze , însă Convenţia cere mai mult de la un tribunal , îndeosebi 
independenţă , imparţialitate ş i ga ranţiile unei proceduri judiciare. Or, 
dec retul rega l prin care Coroana a statuat are natura formală a unui act 
administrati v emanând de la un ministru care este respo nsabil în faţa 
Parlamentului şi care era superio rul ierarhic al autorului recursului ş i 

experţilor consultaţi . În sfârş it , decretu l regal scapă controlului unui organ 
judiciar. S-a încălcat deci art. 6 § I (lI voturi pentru, 6 împotrivă). 

5. - În baza art. 50, Albert Benthem pretindea despăgubiri pentru 
prejudiciul material şi moral. Curtea nu cercetează din oficiu dacă el a suferit 
ş i alte daune decât cele cu privire la care se plânge, ordinea publică nefiind 
pusă în cauză. În ceea ce priveşte falimentul şi divorţul petiţionarului, nimic 
nu dovedeşte că acestea s-au produs ca urmare a decretului regal incriminat. 
În aceste condiţii, constatarea încălcării art. 6 § I constituie prin ea însăşi o 
sati sfacţie echitabilă sufic i entă (unanimitate ).1 
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(5) :10 CAZUL VA N MARLE ŞI AL ŢII contra OLANDEI - Procedură 

tranzitorie de Înmatricu lare a unor experţi contabili 

1. - Ceră(enii olande::i Germen van MarIe, Johannes van Zomeren, 
Johannes Flanrua ş i Roelol Hendrik de Bruijin exercită de la date diferite, 
cuprinse Înrre /94 7 şi / 95(), activităţi de expert contabil. În / 974 ei solicită 
Înmatricularea lor ca experţi contabili autorizaţi, În conlormitate cu clauzele 
tran::itorii ale Legii din /3 decembrie 1972 privind orga nizarea acestei 
profesii. Cererile lor sunt respinse În / 977 de către comisia de admitere a 
că re i comisie de recurs confirmâ dec i::i ile În 1978 (pe ntru trei dintre 
petiJionari) şi În 1979 (pellt/'ll al pa trulea). 

2. - Germen "an Mar Ie sesi::ează Co misia la 10 ianuarie 19 79, 
J ohann es \"{/ n ZOlll eren şi Jo hann es Flantlla la 20 iunie 1979. Roelol 
Hendrik de Bruijin la 17 iulie 1979. Potri"it acestora. deci::iile litigioase 
pri" eau con testaţii asupra "drepturilor cu caracter civil" care /1lI au f ost 
tranşa te În mod echitabil şi public de un tribunal independent ş i imparţial 

cum cere art. 6 § 1 din COI7\ 'enţie: În alarci de aceasta, deciziile respective 
aduceau atingere dreptului lor la respectul bunurilor. garantat prin art. J al 
Protocolului nI'. 11 

• Hotărârea din 26 iunie 1986 (p lenul Curţii) (seria A nI'. I()/) 

3. - Mai întâ i. Curtea examinează pretenţiil e privind art. 6 § I din 
Convenţi e . Statuând asupra apli cabilităţii acestei di spoz iţii - negată de către 
guvernul olandez ş i de că tre Comi sie - , ea arată că petiţi ona rii apreci ază că 

au Înd eplinit condiţiil e ce rut e de le ge pentru Înm atricularea lor. 
Respingându-li-se cereril e la comisia de admitere, ei au ses izat comisia de 
recurs ş i a apărut un litigiu referitor la dreptul pe care îl revendicau. 

După ce a amintit principiil e care se degajează din juri sprudenta sa, 
CUl1ea a analizat obi ectul litigiulu i adus În faţa comi siei de recurs. Acesta 
din urmă are în competenţă verificarea l egalităţii procedurii în fa ţa comi siei 
de admitere ş i reexaminarea îndeplinirii de către candid aţ i a condiţiilor 
prevăzute de lege pentru înmatriculare. 

1 În raportul său din 8 mai 1984. Comisia apreciază că an. 6 § 1 al Con\'cn\i ei nu se ap l ică 
în speţă (8 voturi pentru. 4 împotrivă) şi că nu s-a î n că l ca t an. 1 din Protocolul nr. 1 al 
Com'en\ie i ( II \'oturi pentru. cu o abţi nere). 
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În primul caz, aspectele care prin natura lor se pretează la o decizie 
jurisdicţională şi la examinarea unei "contestaţii" În cadrul unui litigiu sunt 
arbitrariul, deturnarea de putere şi viciile de procedură. Petiţionarii nu au 
pretins totuşi neregularităţi de acest tip. 

În cel de-al doilea caz, petiţionarii nu au invocat nici probleme de fapt 
sau de drept susceptibile de o apreciere jurisdicţională: În esenţă, ei au 
reproşat comisiei de admitere de a le fi judecat greşit competenţele. Comisia 
de recurs a procedat la o evaluare a cunoştinţelor şi experienţei necesare 
pentru a exercita profesia cu un anume titlu . O asemenea procedură se 
Însoţeşte cu un examen de tip şcolar sau universitar şi se Îndepărtează atât de 
mult de la sarcina normală a judecătorului Încât garanţiile prevăzute de art. 6 
nu ar putea viza litigii Într-o asemenea materie . 

Nefiind deci o "contestare" În sensul ar1:. 6, acesta nu este În consecinţă 
aplicabil În speţă (Il voturi pentru , 7 Împotrivă). 

4. - De asemenea, petiţionarii s-au pretins victime ale unei Încălcări a 
art. 1 din Protocolul nr. 1; ei au a firmat că deciziile comisiei de recurs 
diminuaseră veniturile şi valoarea Întreprinderilor. Curtea apreciază că 
dreptul revendicat ar putea fi asimilat dreptului de proprietate consacrat de 
art. 1. Într-adevăr, clientela se analizează ca o valoare patrimonială, deci ca 
un bun În sensul primei fraze a art. 1 care s-ar aplica (16 voturi pentru , 
2 Împotri vă). 

Refuzul Înmatriculării a alterat profund condiţiile activităţii profesionale 
a petiţionarilor şi a antrenat o diminuare a veniturilor lor, a valorii clientelei 
şi, mai general, a Întreprinderii acestora. Deci, a existat o ingerinţă În dreptul 
lor la respectul bunurilor. Totuşi , aceasta s-a arătat a fi justificată căci legea 
urmărea un scop de interes general, iar un echilibru just între mijloacele 
utilizate şi scopul vizat era asigurat îndeosebi prin existenţa unui regim 
tranzitoriu . Curtea a tras astfel concluzia absenţei Încălcării art. 1 al 
Protocolului nr. 1 (unanimitate). 
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(ID~ , CAZUL BISERICll CATOLICE DIN KHANIĂ contra GRECIEI -
imposibilitatea Bisericii catolice de a acţiona În justiţie, decurgând din 
refuzul jurisdicţiilor civile de a-i recunoaşte personalitatea juridică 

1. - Construită În 1213, biserica catolică a Fecioarei Maria din Khania 
este catedrala diocezei catolice din Creta. 

În iunie 1987, doi vecini ai bisericii demo lează un zid al incintei 
acesteia ş i străpung o fereastră În peretele vestic al clădirii lor, În direcţia 
bisericii. La 2 februarie 1988, biserica sesizează judecătorul de pace din 
Khania pentru a-l fa ce să declare că ea este proprietara z idului de 
Împrejmuire şi pentru a solicita res tabilirea situatiei anterioare. La 18 
octombrie 1988, judecătorul decide În favoarea bisericii ş i obligă vecinii să 
reconstruiască zidul. El rejilzase În prealabil o excepţie de inadmisibilitate, 
conform căreia biserica ar ji lipsită de personalitate juridică şi nu ar avea, 
deci, capacitatea de a acţiona În justiţie. 

Totuş i , la apel, tribunalul de mare instantă din Khania a cceptă 
argum entaţia solicitanţilor, respecti v că Biserica catolică, s tabilită În 
Grecia de la constituirea statului grec, În 1830, nu a dobândit niciodată 
personalitatea juridică cerută de legislaţia greacă pentru a acţiona în 
justiţie. Biserica susţinea, pe de o parte, că personalitatea sa juridică fusese 
recunoscută de Protocolul de la Londra din 3 f ebruarie 1830. La / 8 mai 
1989, tribunalul anulează sentinţa dill /8 octombrie 1988. 

La 14 decembrie /990, biserica formulează un recurs, pe care cea de-a 
treia cameră a Curtii de casaţie îl respinge la 2 martie 1994. 

2. - Monseniorul Frangiskos Papamanolis, episcop catolic al insulelor 
Syros, Milos şi Thira ş i episcop interimar al Cretei, sesizează Comisia la 2 
august 1994. El acuză rejilzul jurisdicţiilor greceşti de a recunoaşte bisericii 
catolice a Fecioarei Maria din Kh ania personalitatea juridică, refuz 
constitutiv al unei atingeri discriminatorii adusă dreptului său de acces la 
justiţie , dreptului la respectarea lib ertăţii relig ioase şi dreptului la 
respectarea bunurilor: el illvocă art. 6, paragrafi" 1, art. 9 şi art. /4 ale 
Con venţiei, precum ş i art. 1 al Protocolului /11'.1 ' . 

• Hotărârea din 16 decembrie /99 7 (Cameră) (Culegere/1997 .. .) 

3. Guvernul contestă capacitatea Monseniorului Papamanolis, episcop 
catolic al insulelor Syros, Milos şi Thira şi episcop interimar al Cretei , de a 
reprezenta biserica reclamantă şi de a sesiza astfel Comisia. 

I in raportul său din 3 septembrie 1996, Comisia cons ta tă că petiţionarul nu acţionează 
decât ca reprezentant al bisericii catolice a Fec ioarei Maria din Khaniă ş i e stimează , deci , ca 
fiind util să trateze plângerea ca ş i cum ar fi fost prezentată de respectiva bi serică Însăş i. Ea 
formulează următoarea păre re: a) nu a avut loc o violare a an . 9 al Convenţie i luat izolat 
(unanimitate); b) a avut loc o violare a art. 9 coroborat cu art. 14 a l Convenţiei (\ 8 voturi pentru. 
10 împotr i vă) ; c) nici o problemă di stinctă nu se pune În temeiul ari. 6 al Convenţi e i , atât 
considerat izolat, cât ş i coroborat cu an . 14 ( 17 voturi pentru, II împotrivă ) ; d) nu se ridică nici 
o prob lemă di stinctă în temeiul art . I al Protocolului nr. 1, atât considerat izo lat, cât ş i coroborat 
cu art . 14 al Convenţiei (2 1 voturi pentru , 7 împotri vă) . 
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Curtea consideră valabilă sesizarea Comisiei de către biserica catolică 
din Khaniă, prin intermediul Monseniorului Papamanolis (unanimitate); în 
acest sens, ea relevă că însăşi Curtea de casaţie a decis , deja , în anumite 
hotărâri ale sale, că episcopul catolic având tutela bisericilor din dioceza sa şi 
preoţii mânăstirilor catolice sunt singurii abilitaţi să le reprezinte în justiţie 
pentru orice revendicare sau orice altă problemă pri vind patrimoniul lor. 

4. - Biserica reci amantă afilma că refuzul tribunalului de mare instanţă 
din Khaniă statuând în apel , ş i al Curţii de ca saţie de a o recunoaşte ca 
subiect de drept capabil să acţioneze în justiţie ignora art. 6 ş i art . 9 ale 
Convenţiei , precum şi art. I al Protocolului nr. 1, fiecare luat în parte sau în 
coroborare cu art. 14 al Convenţiei. 

Spre deosebire de Comisie, Curtea estimează că plângerile petiţionarei 
privesc în mod esenţial o restricţie a exercitării dreptului său de acces la 
justiţie. De atunci, ea examinează, mai întâi, chestiunile privitoare la art. 6 al 
Convenţiei. 

5. - Personalitatea juridică a bisericii catolice greceşti ş i a diferitelor 
biserici parohiale nu a fost niciodată pusă în discuţie de la crearea statului 
elen, nici de autorităţil e admini strative, nici de tribunale. Aceste biserici -
printre care şi reci amanta - au dobândit , utilizat şi transferat, liber, în numele 
lor, bunuri mobile şi imobile , au încheiat contracte ş i au participat la 
tran z acţii , îndeosebi notariale , a căror va liditate a fost întotdeauna 
recunoscută. Pe plan fi sca l, ele au beneficiat, în plus, de exonerări prevăzute 
de legislaţia greacă pentru fundaţiile de binefacere şi asoc iaţiil e cu caracter 
non-lucrativ. O jurisprudenţă şi o practică administrativă constante au creat, 
de-a lungul anilor, o securitate juridică, atât în materie patrimonială, cât şi în 
ceea ce priveşte problema reprezentării în justiţie a diferitelor biserici 
parohiale catolice, şi în care bi serica reclamantă putea să se încreadă legitim. 

Cât despre posibilitatea bi se ricii reclamante de a dobândi această 
personalitate sau de a se constitui într-o uniune de persoane pentru a fi în 
măsură, de acum înainte, să acţioneze în justiţie , susţinută în continuare de 
către guvern, conform art. 62 din Codul de procedură civilă , Curtea 
împărtăşeşte rezervele exprimate de avocaţii petiţionarei ; lăsând de o parte 
dificultăţile de adaptare ale unei biserici la acest gen de structuri ş i la 
problemele procedurale care ar putea rezulta cu ocazia unui litigiu în faţa 
tribunalelor, respectarea tardivă a regulilor de drept intem în materie ar risca 
să fie interpretată ca o dovadă că nenumărate acte, săvârşite în trecut de 
biserica reclamantă, nu ar fi valabile. În plus, hotărârea Curţii de casaţie 
punea sub semnul întrebării transferul bunurilor acesteia unei noi persoane 
juridice care s-ar substitui bisericii , până acum proprietară a bunurilor sale. 

Hotărând că biserica reclamantă se găsea în incapacitatea de a acţiona în 
justiţie , Curtea de casaţie nu a sancţionat numai nerespectarea unei simple 
formalităţi necesare protecţiei ordinii publice, aşa cum susţine guvemul, ci a 
impus, de asemenea, părţii interesate o veritabilă restricţie care o împiedica, 
în această împrejurare, ş i o va împiedica, şi de acum înainte, să prezinte în 
faţa unui tribunal orice litigiu cu privire la drepturile sale de proprietate. Or, 
o astfel de limitare aduce atingere substanţei însăşi a "dreptului de a avea 
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acces la justiţie" al reclamantei şi implică, deci, violarea art. 6, paragraful I 
( unanimitate). 

6. - Biserica petiţionară se pretindea victimă a unei discriminări 
incompatibile cu art. 14 al Convenţiei, Întrucât privarea sa de dreptul de a 
acţiona în justiţie ar fi fondată exclusiv pe criteriul religiei. 

Nu este de datoria Curţii să se pronunţe asupra chestiunii de a şti dacă 
personalitatea juridicăde drept public sau cea de drept privat ar fi mai 
avantajoasă pentru biserica petiţionară, nici să o incite pe aceasta sau să 
incite guvernul grec la demersuri în vederea atribuirii uneia sau alteia. Ea se 
mulţumeşte să constate că biserica petiţionară, proprietară a terenurilor şi a 
clădirilor sale, se vede împiedicată să acţioneze în justiţie pentru a le proteja, 
în timp ce biserica ortodoxă sau comunitatea evreiască beneficiază de 
această posibilitate pentru a-şi proteja bunurile, fără nici o formalitate sau 
modalitatea de tratament. Cu privire la concluzia sa, conform art. 6, 
paragraful 1, Curtea estimează că, În plus, a fost violat art. 14 coroborat cu 
art. 6, paragraful I (unanimitate), Întrucât nu a fost avansată nici o justificare 
obiectivă şi rezonabilă pentru o astfel de diferenţă de tratament. 

7. - În lumina art. 9 al Convenţiei şi a art. 1 al Protocolului, luate separat, 
biserica petiţionară susţinea că refuzul de a i se recunoaşte personalitatea 
juridică pentru a acţiona în justiţie, în vederea protejării bunurilor sale, chiar 
dacă acestea nu sunt direct afectate unei activităţi de tip ecleziastic , aducea 
atingere libertăţii sale religioase şi o lipsea de orice posibilitate de a sesiza 
tribunalele în caz de deposedare arbitrară de bunurile sale sau în caz de 
expropriere. Cu privire la art. 14, coroborat cu articolele citate mai sus, ea 
sublinia că făcuse obiectul unei discriminări fondate pe religie. 

Ţinând cont de concluziile precedente, Curtea considera inutil să decidă 
asupra plângeri lor bazate pe aceste articole (unanimitate). 

8. - Hotărând în mod echitabil, Curtea acordă părţii interesate 5 000 000 
drahme pentru prejudiciul material suferit din cauza imposibilităţii de a acţiona 
în justiţie pentru a obţine refacerea zidului de incintă (unanimitate). 

Ea estimează suma de 5 908 000 drahme, reclamată drept cheltuieli de 
judecată şi taxe , ca fiind rezonabilă şi decide să o aloce în întregime 
(unanimitate ). 
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!IDjlo CAZUL BRUMĂRESCU contra ROMÂNIEI - Refuzul Curţii 
Supreme de Justiţie de a recunoaşte tribunalelor competenţa de a 
examina legalitatea naţionalizării anumitor imobile. 

1. - Resortisant român, DI. Dan Brumărescu s-a născut în 1926 şi 
locuieş te În Bucureşt i . În 1950, casa părin/ilor să i, situată În Bucureşti, 
este na/ionalizată fără despăgubiri. Sesiza t de peti/ionar, tribunalul de 
primă instan/ă din Bucureşti constată, prin judecata din 9 decembrie 
1993, că na/iona/izarea era ilega lă. În absen/a unui atac, această 
hotărâre devin e definitivă şi irevocabilă, ne mai putând fi atacată pe o 
cale de recurs ordinară. În luna mai 1994, peti/ionarul reintră În posesia 
casei. În cepând cu aceeaşi dată, el Încetează plata chiriei ce se cuvenea 
pentru apartamentul ocupat de el În această casă şi Începe să achite 
taxele func iare. 

La o dată nepreciza tă, procurorul general al României introduce un 
recurs În anulare împotriva hotărârii din 9 decembrie 1993. Printr-o 
ho tărâre din / martie /995, Curtea anulează judecata din 1993, pe motiv că 
imobilul În litigiu a devenit proprietate de stat în urma aplicării unui decret 
a cărui aplicare nu poate fi controlată de către tribunale, materia respectivă 
fiind de competenţa puterii executive sau legislative. Serviciile fi.sca le ÎI 
informează atunci pe pet/jioanr că, Începând cu data de 2 aprilie 1996, 
imobilul În chestiune a fost reintegrat în patrimoniul statului. 

La o dată neprecizată, petiţionaru l so licită restituirea imobilului, 
bazându-se pe legea nr. 112 din /995. Printr-o decizie din 24 martie /998, 
comisia administrativă pentru aplicarea Legii nr. //2/1995 Îi resti tuie 
petiţionarului apartamentul pe care ÎI ocupă În calitate de ch iriaş şi Îi 
acordă o despăgubire pentru restul imobilului. Împotriva acestei decizii, 
peti/ionarul initiază un recurs, care este respins printr-o decizie din 
21 aprilie 1999 a tribunalului de primă instanţă din Bucureşti. Examinarea 
apelului declarat de petiţionar Împotriva deciziei din 2/ aprilie 1999 este 
actualmente pendinte la Curtea de Apel din Bucureşti. 

2. - În petiţia sa din 9 mai 1995 adresată Comisiei, DI. Brumărescu 
denun/ă o violare a dreptului său de acces la un tribunal, prevăzut În 
articolul 6 §1 al Conven/iei, ţinând cont de refuzul Cur/ii Supreme de Justiţie 

de a recunoaşte tribunalelor competen/a de a tranşa o aefiune în revendicare 
ca a sa. El se mai plânge şi de faptul că hotărârea Curţii Supreme de Justijie 
l-a privat de bunul său, cu încălcarea articolului 1 din Protocolul nr. 11 . 

• Hotărârea din 28 octombrie 1999 (marea cameră) 

3. - Potrivit guvernului, faptele noi care au intervenit după decizia Comisiei din 
22 mai 1997 cu privire la admisibilitate aduc după sine, pentru petiţionar, pierderea 
calităţii de victimă, în înţelesul articolului 34 (fostul articol 25) al Constituţiei. 

I În raportul său din 15 aprilie 1998, Comisia formulează un aviz potrivit căruia a existat o 
violare a artico lelor 6 § I din Convenţi e şi I din Protocolul nr. I (unan imitate). 
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Curtea respinge excepţia preliminară (unanimitate). Ea reaminteşte că o 
decizie sau o măsură favorabilă petiţionarului nu ajunge, în principiu, pentru 
a-i retrage calitatea de victimă , decât dacă autorităţile naţionale au 
recunoscut - in mod explicit sau în substanţă , iar mai apoi au şi reparat-o -
violarea adusă Convenţiei. Ea notează că petiţionarul se găseşte la ora 
actuală in aceeaşi situaţie cu cea de la I martie 1995, deoarece nici o decizie 
definitivă nu a recunoscut, măcar in substanţă, pentru ca mai apoi să o şi 
repare , eventuala v iolare a Convenţiei rezultând din hotărârea Curţii 
Supreme de Justiţie. Ea estimează deci că petiţionarul român rămâne afectat 
de decizia acestei cuqi şi continuă să fie victima violărilor Convenţiei care, 
potrivit afirnlaţiilor sale, decurg din această hotărâre. 

4. - Guvernul mai susţinea şi că petiţionarul nu epuizase căile de recurs 
interne, deoarece nu introdusese o nouă acţiune în revendicare, cu toate că 
acest lucru îi era permis de lege. 

Curtea estimează că guvernul. care este răspunzător de anularea unei 
judecăţi definitive, pronunţată în urma unei acţiuni în revendicare, nu se 
poate prevala acum de o neepuizare datorată ne-introducerii , de către 
petiţionar, a unei noi acţiuni în revendicare, a cărei soluţionare rămâne 
incertă , ţinând seama de principiul autorităţii lucrului judecat. Ea respinge 
deci excepţia preliminară (unanimitate). 

5. - Cu privire la fond, Curtea reaminteşte că dreptu l la un proces 
echitabil , garantat prin articolul 6 § 1, trebuie interpretat în lumina 
preambulului Convenţiei. Aceasta enunţă preeminenţa dreptului , care 
înglobează şi principiul securităţii raporturilor juridice, ca pe un element al 
patrimoniului comun al statelor contractante. 

Curtea relevă că, în perioada producerii faptelor, procurorul general al 
României dispunea, în virtutea articolului 330 din Codul de procedură civilă, 
de puterea de a ataca în orişice moment o judecată definitivă pe calea 
recursului in anulare. Or, acceptând recursul în anulare introdus în virtutea 
puterii mai sus menţionate , Curtea Supremă de Justiţie a desfiinţat ansamblul 
unei proceduri judiciare care se finalizase printr-o decizie judiciară 
"irevocabilă", care dobândi se , deci , autoritatea lucrului judecat şi care, în 
plus , fusese şi pusă în executare. Aplicând în acest mod articolul 330 din 
Codul de procedură civilă , Curtea Supremă de Justiţie a încălcat principiul 
securităţii raporturilor juridice şi, prin aceasta, dreptul petiţionarului la un 
proces echitabil în sensul articolului 6 § 1, care a fost deci violat (unanimitate) . 

Curtea subliniază în plus că hotărârea Curţii Supreme de Justiţie a fost 
motivată cu incompetenţa absolută a jurisdicţiilor de a tranşa nişte litigii 
civile de felul acţiunii în revendicare din cazul respectivei speţe. Ea 
consideră că o astfel de excludere este, in sine, contrară dreptului de acces la 
un tribunal , garantat prin articolul 6 § 1. Prin urmare , a avut loc , de 
asemenea , o violare şi cu privire la acest punct (unanimitate). 

6. - Nimeni nu contesta în faţa Curţii faptul că recunoaşterea judiciară a 
dreptului de proprietate al petiţionarului , la 9 decembrie 1993, reprezenta un 
"bun" în sensul articolului 1 al Protocolului nr. 1 şi că hotărârea Curţii 
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Supreme de Justiţie constituia o ingerinţă În dreptul de proprietate al celui 
interesat, aşa cum este acesta garantat prin articolul mai sus menţionat. 

Curtea consideră că această ingerinţă se vădea din cea de a doua frază a 
primului alineat din articolul I al Protocolului nr. 1. Într-adevăr, hotărârea 
Curţii Supreme de Justiţie a avut ca efect privarea petiţionarului de drepturile 
de proprietate pe care judecata definitivă în favoarea sa i le conferi se asupra 
imobilului. O privare de proprietate, în conformitate cu această normă, se 
poate justifica numai dacă se poate demonstra efectiv că ea a intervenit din 
cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege. În plus , orice 
ingerinţă în posesia proprietăţii trebuie să răspundă criteriului 
proporţionalităţii. Curtea observă că nu este furnizată nici o justificare cu 
privire la situaţia ce rezultă din hotărârea Curţii Supreme de Justiţie. În 
particular, nici un motiv serios nu a fost prezentat, pentru a se justifica 
privarea de proprietate "pentru cauză de utilitate publică" . Mai mult , 
petiţionarul se află privat de proprietatea bunului său de mai bine de patru 
ani , la ora actuală, fără să fi primit o despăgubire care să reflecte valoarea 
reală a acestuia , iar eforturile pe care le-a depus pentru a-şi recupera 
proprietatea au rămas zadarnice până în momentul de faţă. În aceste condiţii, 
Curtea consideră că, presupunând chiar că ar fi posibil de demonstrat că 
privarea de proprietate servea unei cauze de interes public , echilibrul just a 
fost rupt, petiţionarul suportând în trecut şi continuând încă să suporte o 
sarcină specială şi exorbitantă. Prin urmare, a avut loc şi continuă să aibă loc 
o violare a articolului I din Protocolul nr. 1 (unanimitate). 

7. - Considerând că problema aplicării articolului 41 (fostul articol 50) 
al Convenţiei nu se află încă în faza de a fi judecată , Curtea o rezervă, ţinând 
cont de eventualitatea unui acord între statul pârât şi cel interesat. 

• Hotărârea din 23 ianuarie 2001 (marea cameră) - Aplicarea articolului 4/ 
(Culegere 2001) 

8. - În ceea ce priveşte prejudiciul material, Curtea decide că statul român trebuie 
să-i restituie dlui Brumărescu, în tennen de şase IW1i, casa în litigiu şi terenul pe care 
este amplasată, cu excepţia apartamentului şi a părţii de teren aferente acestuia deja 
restituite. În lipsa unei asemenea restituiri , el trebuie să-i plătească petiţionarului 
181.400 USD (W1animitate). 

9. - Pe de altă parte, Curtea îi acordă dlui Brumărescu 15.000 USD pentru 
prejudiciul moral (W1animitate) 

10. - În fine, Curtea îi alocă petiţionarului 2.450 USD, minus 3.900 FF încasaţi 
ca asistenţă judiciară, pentru cheltuielile de judecată legate de procedura de la 
Strasbourg (W1animitate). 
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®~o CAZUL AL-ADSANI - contra REGATULUI UNIT - Acordarea 
unei imunităţi de jurisdicţie statului kuweitian într-o procedură în 
reparaţie pentru tortură, angajată în Anglia. 

1. - Dt. Sulaiman AI-Adsani, care are dublă naţionalitate, kuweitiană şi bri
tanică, s-a născut În 1961 şi este stabilit la Londra. Este de profesie pilot. EI 
expune faptele ce urmează. În timpul războiului din Golf el sef'V~şte În aviaţia 
militară kuweitiană şi, după invazia irakiană, rămâne În Kuweit În mişcarea de 
rezistenţă. EI ajunge să aibă În posesia sa nişte casete video cu caracter sexual, 
care ÎI implică pe şeicul Jaber AI-Sabah Al-Gaud Al-Sabah ("şeicul "), Înrudit cu 
emirul Kuweitului. Într-un mod oarecare, casetele sunt puse larg în circulaţie, 
fapt de care şeicul Îl socoteşte responsabil. Către 2 mai 1991, şeicul Împreună cu 
alte două persoane pătrund În domiciliul dlui AI-Adsani, îl lovesc şi il conduc sub 
ameninţarea unui revolver la o maşină jeep oficială, tral15portându-1 la arestul 
securităţii kuweitiene. Petiţionant! este În mod abuziv Încarcerat acolo timp de 
câteva zile, În cursul cărora nişte gardieni îi aplică În mai multe rânduri multiple 
lovituri. Este eliberat la 5 mai 1991, după e afost constrâns să semneze nişte false 
mărturisiri. Către 7 mai 1991, şeicul îl conduce pe peti/ionar, sub ameninţarea 
unui revolver, la palatul fratelui emirului Kuweitului. Petiţionarul este băgat de 
mai multe ori cu capul În apa unei piscine, În care plutesc nişte trupuri, apoi este 
târât Într-o Încăpere de dimensiuni reduse, În care şeicul aprinde nişte saltele 
Înbibate În benzină. Petiţionarul petrece apoi şase săptămâni În spital În Anglia, 
pentru arsuri pe 25 % din suprafaţa corpului său. EI acuză un şoc psihologic şi Îi 
este diagnosticată o formă severă de tensiune post-traumatică. 

2. - În august 1992, dt. AI-Adsani cheamă în justiţie, În Anglia, şeicul şi 
statul Kuweit pentru obţinerea de daune, iar în decembrie 1992, este pro
nunţată o hotărâre În urma judecării În contumacie, împotriva şeicului. În 
ianuarie 1994, Curtea de Apel dă curs unei noi cereri care urmărea ca actul 
de chemare În justiţie să-i fie notţficat statului Kuweit. În mai 1995, High 
Court decide să radieze cauza de pe rol, estimând că imunitatea statelor se 
aplică În virtutea legii din 1978 cu privire la imunitatea statelor ("legea din 
1978 "), care acordă imunitate statelor suverane pentru actele comise în 
afara jurisdicţiei lor, fără o excepţie implicită privind actele de tortură. 
Curtea de Apel confirmă această decizie, iar peti(ionarul Îşi vede re/ilzată 
autorizarea sesizării Camerei Lorzilor. EI Încearcă În zadar să obţină o 
reparaţie din partea autorită/ilor Kuweitiene pe cale diplomatică. 

3. - În petiţia sa din 3 aprilie 1997 adresată Comisiei, dl AI-Adsani 
afirmă că Regatul Unit nu şi-a Îndeplinit obligaţia sa de a-i recunoaşte 
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dreptul de a nu fi supus la tortllră , prin nesocotirea articolului 3 combinat 
CII articolele 1 şi 13. EI mai denunţă, În baza articolului 6 § 1, o violare a 
dreptului său de acces la un tribunal. 

• Hotărârea din 21 noiembrie 2001 (Marea Cameră) (Culegere 2001) 

4. - Curtea notează că petiţionarul nu pretinde că actele de tortură pe 
care le-ar fi suferit ar fi fost înfăptuite în juri sdicţia Regatului Unit sau că 
autorităţile britanice ar avea vreo legătură de cauzalitate cu aceste acte. În 
aceste condiţii, nu se poate afirn1a că Regatul Unit era obligat să-i ofere o 
cale de recurs civil ă pentru torturi le pe care autorităţile kuweitiene i le-ar fi 
aplicat. Nu a existat deci o violare a articolului 3 (unanimitate). 

5. - În baza articolului 6 § 1, Curtea notează că imunitatea suverană este 
un concept de drept internaţional , în virtutea căruia un stat nu poate fi supus 
juri sdicţiei altui stat. Ea consideră că acordarea imunităţii suverane unui stat 
într-o procedură civilă urmăreşte scopul legitim de a respecta dreptul inter
naţional în vederea favorizării curtoaziei şi a bunelor relaţii între state, graţie 
respectării suveranităţii unui alt stat. 

Ea mai observă în plus că Convenţia trebuie să fie interpretată , pe cât 
posibil , în aşa fel încât aceasta să se pună de acord cu celelalte reguli de 
drept internaţional din care face parte integrantă , inclusiv cu cele referitoare 
la acordarea imunităţii unor state . Nu pot fi deci considerate în mod general 
ca o restricţie disproporţionată , aplicată dreptului de acces la un tribunal -
aşa cum este specificat în articolul 6 § I - anumite măsuri care reflectă nişte 
reguli de drept intern aţional general admise. 

6. - În speţă, Curtea constată că importanţa primordială a interzicerii torturii 
este din ce în ce mai mult recunoscută. Ea nu consideră totuşi că a fost de pe 
acum admis în dreptul internaţional ca statele să nu poată pretinde imunitate în 
cazul unor acţiuni civile de daune-interese pentru ni şte acte de tortură care ar fi 
înfăptuite în afara jurisdicţiei statului în care este angajată respectiva procedură. 
Legea din 1978, care acordă imunitate statelor în cazul unor acţiuni pentru atin
gerea adusă integrităţii persoanei , cu excepţia cazurilor în care prejudiciul a fost 
cauzat în Regatul Unit, nu se află în contradicţie cu limitările general admise de 
comunitatea naţiunilor ca ţinând de principiul imunităţii statelor. În consecinţă , 
aplicarea pe care curţile şi tribunalele engleze au dat-o legii din 1978 pentru a 
primi cererea de imunitate formulată de Kuweit nu poate trece drept o restricţie 
nejustificată a dreptului de acces al petiţionarului la un tribunal. Nu a avut loc, 
deci, o violare a articolului 6 § I (9 voturi pentru, 8 împotrivă). 
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2. În materie "penală" 

(lii§ , CAZUL DEWEER contra BELGIEI - Plata unei am e nzi de 
compozitie pentru a evita Închiderea unei măcelării ca urmare a unei 
contravenţii la reg lementă rile asupra preţurilor 

1. - În momentul În care sesizează Comisia de la Strasbourg, Ju/ius 
Deweer, cetăţean belgian, este din 1935 măcelar la Louvain; are mai mulţi 
angajali. La 18 septembrie 1974, un jill1cţionar al 1nspecţiei generale economice 
efectuează WI control În magazinul său: el constată o Încălcare a unei hotărâri 
ministeriale din 9 august 1974 referitoare, Între altele, la preţul cărnii de porc. 
La 30 septembrie, pe baza procesului-verbal Întocmit de inspector, procurorul 
Regelui de pe lângă tribunalul din Louvain dispune Închiderea provizorie a 
măcelăriei Într-un termen de patruzeci şi opt de ore, Începând de la notificarea 
deciziei, precizând că această măsură va lua sfarşitfie imediat după plata unei 
amenzi tranzactionale de 10.000 F.B., fie, cel mai târziu, În ziua judecăţii penale. 
Peti(ionarul plăteşte amenda la 2 octombrie 1974. 

2. - Potrivit lui Ju/ius Deweer, care a introdus plângerea la Comisie 
la 6 jebruarie 1975, reglementările referitoare la preţuri şi aplicarea lor În spelă ar 
Încălca prel'ederile art. 6 al Conventiei: decizia de Închidere a măcelăriei sale, 
adevărată sancţiune penală, Illi emana de la un tribunal (art. 6 § 1); era luată În 
grabă şijără o dezbatere, IÎ1călcând pn'ncipiu/ prezumtiei de nevinovăţie (art. 6 § 2); 
procedura, sumară, nu i-a permis săfie informat cum se cuvenea asupra acuzaţii/or 
invocate contra lui şi să-şi pregătească apărarea (art. 6 § 3). Petiţionarul a pretins, 
de asemenea, Încălcarea ari, l din Protocolul nr. 1, Închiderea dispusă pe o durată 
nedeterminată echivalând cu o spo/iere. 

La 14 ianuarie 1978, Julius Deweer a decedat, dar văduva acestuia şi 
cele trei fiice ale sale au informat Comisia o lună mai târziu, că au un 
interes material şi moral În fina lizarea procedurii angajate de petiţionar.! 

I in rapor!ul său din 5 octombrie 1978. Comisia a explimat În unanimilate avizul că utilizarea 
combinată a procedurilor de tranzacţie ş i de închidere provizorie a activităţii comerciale a încălcat drep
tul garantat lui J. Dcweer Plin art. 6 § I la un proces penal echitabil: dimpotrivă. decizia de jnchidere 
provizorie, considerată prin ea însăşi, nu a încălcat nici 311, 6 § 2, nici ar!. I ale Protocolului nr. 1. In sfărş i t. 
Comisia a apreciat că nu este necesar să continue examinarea cazului din perspectiva art. 6 § 3. 
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• Hotărârea din 27 februarie 1980 (Cameră) (seria A nr. 35) 

3. - Guvernul belgian a ridicat două chestiuni preliminare . 

Prima constă În aceea c ă plângerea ar fi trebuit să fie declarată 
inadmisibilă de către Comisie, pentru neepuizarea tuturor c ă ilor de recurs 
interne. Guvernul identifica acest argument din faptul că Julius Deweer nu 
exercitase cele trei recursuri pe care le-a menţionat ş i alte recursuri pe care el 
nu le-a precizat. Curtea apreciază că este competentă să examineze primele 
trei aspecte ale chestiunii , deoarece acestea nu s-au prescris, dar nu ş i pe cel 
de-al patrulea pentru a nu-ş i depăşi competenţa. 

Ar fi trebuit dl Deweer să exercite un recurs în anulare împoniva hotărârii 
din 9 august 1974? Nu, răspunde Curtea. În această Împrejurare, atribuţiile 
procuromlui Regelui din Louvain nu decurgeau din acest act de reglementare a 
preţurilor, ci dintr-un text de lege. Un recurs în anulare ar fi condus, fără 
îndoială , după un termen destul de lung şi, Într-un fel, pe cale indirectă la 
constatarea că măcelarul nu a comis nici o infracţiune sancţionabilă şi astfel i s-ar 
fi rambursat cei 10.000 F.B., depuş i de acesta în contul amenzii primite. Acesta 
ar fi remediat deci unele din efectele deciziei din 30 septembrie 1974, dar nu şi 
cauza: aplicarea legii din 1945- 197 1 cuprinzând reglementări economice. Altfel 
spus, el nu ar fi asigurat protecţia directă şi rapidă a drepturilor garantate prin art. 
6 § I din Convenţie şi a art. I din Protocolul nr. I al acestuia. 

Ar fi trebuit să introducă dl Deweer o acţiune civilă în restituirea 
bunului nedatorat şi pentru daune-interese? Curtea apreciază că nu, căci o 
asemenea acţiune nu ar fi oferit petiţionarului o ocazie reală de a-şi pleda 
cauza În faţa unei jurisdicţii penale. 

Ar fi trebuit dl Deweer să angajeze o procedură de revizuire în materie 
penală? Curtea se limitează să constate că guvernul nu a adus dovada că un 
asemenea recurs ar fi fo st accesibil petiţionarului. 

În rezumat, excepţia de neepuizare a căilor de recurs interne este res
pinsă (unanimitate). 

4. - Mai rămânea cea de-a doua chestiune prelimin ară: susţinând că 

afacerea şi-a pierdut obiectul o dată cu anularea de către Consiliul de Stat a 
hotărârii din 9 august 1974, guvernul a invitat Curtea să radieze cazul de pe 
rol. Curtea constată totuşi că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute în 
art. 47 § 2 din regulamentul său: ea nu a primit comunicarea nici cu privire 
la o "reglementare amiabiIă", nici referitor la un "aranjament" şi nu se găseşte 
nici în prezenţa unui "alt fapt de natură să furnizeze o soluţie litigiului" . Mai 
întâi , "faptul" invocat de către guvern s-a produs Înainte de adoptarea 
raportului Comisiei şi Curtea a avut deci cunoştinţă de acesta încă de la 
sesizarea sa, iar art. 47 § 2 se referă la o "comunicare" referitoare la un caz 
aflat deja pe rolul Curţii. În afară de aceasta, decizia Consiliului de Stat ar 
putea să ducă cel mult la restituirea celor 10.000 F.B. plătiţi de Julius Deweer: 
decizia respectivă nu i-a dat petiţionarului dreptul de a se apăra în materie 
penală în confonnitate cu exigenţele art. 6 din Convenţie. Cererea de radiere 
de pe rol este deci respinsă (unanimitate) . 
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5. - Studiind fondul cazului, în lumina art. 6 § 1, Curtea precizează de la 
început că singurul aspect de avut în vedere este utilizarea combinată a 
procedurilor de închidere provizorie şi de reglementare amiabilă. Ea continuă 
expunând pe larg o serie de raţiuni; subliniază îndeosebi locul proeminent pe care 
îl ocupă dreptul la un proces echitabil într-o societate democratică şi care 
militează pentru o concepţie materială, şi nu formală, a acuzării. Curtea constată 
astfel că dl Deweer făcea obiectul unei acuzaţii în materie penală, dacă nu în 
lumina dreptului belgian, cel puţin în sensul Convenţiei , de la decizia 
magistratului care a dispus Închiderea provizorie a măcelăriei . Conformându-se 
jurisprudenţei sale, ea arată apoi că art. 6 cuprindea, pentru petiţionar, "dreptul la 
un tribunal". Acest drept îmbracă o importanţă prea mare într-o societate 
democratică pentru ca o persoană să piardă posibilitatea de a beneficia de el 
numai pentru că a acceptat un aranjament parajudiciar, în speţă, plata unei sume 
de bani . Prin controlul - deosebit de atent - care îi revine în acest domeniu, 
Curtea trebuie să se asigure, îndeosebi , că petiţionarul nu a acţionat sub 
constrângere. În această privinţă , ea subliniază că dacă dl Deweer nu ar fi 
consimţit la plata a 10.000 F.B. ca reglementare amiabilă, măcelăria sa ar fi fost 
închisă şi aceasta, dacă ar fi fost cazul până la data la care jurisdicţia competentă 
ar fi statuat asupra infracţiunii puse în sarcina petiţionarului. Timp de mai multe 
luni, poate, el ar fi pierdut veniturile activităţii sale profesionale; ar fi riscat să 
trebuiască totuşi să continue retribuirea personalului său şi să nu-şi regăsească 

toată clientela după redeschiderea magazinului. Pe scurt, ar fi suferit o pagubă 
considerabilă. În consecinţă, exista o disproporţie flagrantă între cei doi termeni ai 
alternativei oferite petiţionarului . Relativa modicitate a sumei reclamate întărea 
presiunea exercitată prin dispoziţia de închidere a măcelăriei: ea o făcea atât de 
constrângătoare încât nu ar trebui să uimească faptul că petiţionarul i-a cedat. 

După ce a respins alte două obiecţii ale guvernului , Curtea a tras 
concluzia că renunţarea dlui Deweer la un proces echitabil era afectată de 
constrângere şi că, în speţă, s-a încălcat art. 6 § 1 (unanimitate). 

6. - În ceea ce priveşte chestiunea respectării paragrafelor 2 şi 3 ale art. 6, 
Curtea constată că aceasta nu are influenţă în cazul petiţionarului şi că 

examinarea cauzei din perspectiva acestor dispoziţii este inutilă (unanimitate). 

7. - De asemenea , Curtea apreciază ca inutil să examineze dacă 
încasarea celor 10.000 F.B, care a avut loc în condiţii incompatibile cu art. 6 
§ 1 din Convenţie , încălca în plus şi prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 
(6 voturi pentru, 1 împotrivă). 

8. - În aplicarea art. 50 al Convenţiei , Curtea acordă moştenitorilor 
petiţionarului satisfacţia echitabilă cerută , constând în două elemente: din 
punct de vedere material, în restituirea sumei de 10.000 F.B. plătiţi de 
dl Deweer şi de 800 F.F. cheltuieli de călătorie şi sejur ocazionate de 
audienţe le în faţa Comisiei ; în ce priveşte prejudiciul moral , în constatarea 
unei încălcări a drepturilor petiţionarului (unanimitate).' 

I O lege din 6 iulie 1983 interzice utilizarea Împreună atât a procedurii tranzacţionale cât şi a 
di spozitiei de Închidere provizorie În cazul infractiunilor la legislatia asupra preturilor; aceasta 
modifică astfel alt. II din legea din 22 ianuarie 1945 privind reglementările economice ş i preturile. 
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CIDCIDo CAZUL COLOZZA ŞI RUBINA T contra IT ALTEI - Decizie dată 
în lipsa inculpaţilor consideraţi ca sustrăgându-se urmăririi penale 

1. - Cetăţean italian născut În 1924, dl Giacinto Colozza este urmărit pentru 
escrocherie Începând din 1972. Deoarece nu mai locuieşte la domiciliul 
menţionat i'n registrul de stare civilă, Tribunalul din Roma FI consideră ca fi/git 
("latitante") şi îljudecă in lipsă. La 17 decembrie 1976, după ce i-a acordat un 
avocat din oficiu, ii aplică o pedeapsă de 6 ani de inchisoare şi o amendă. 
Avocatul din oficiu nefăcând recurs, sentinţa dobândeşte autoritate de lucru 
judecat la 16 ianuarie 1977. Arestat la 29 septembrie, dl Colozzaface imediat 
recurs pe care Tribunalul din Roma îl respinge la 29 aprilie 1978. În afară de 
aceasta, el sesizează Curtea de apel şi apoi Curtea de casaţie, insă fără succes. 
Moare În Închisoare la 2 decembrie 1983. 

Dl Pedro Rubinat, cetăţean spaniol născut În 1933, răneşte mortal un 
marinar nicaraguan la 27 aprilie 1972, la Genova, În cursul unei altercaţii, 
după care fuge În străinătate. Cercetările rămânând ,fără rezultat, el este 
considerat de asemenea ca ,,fugit" şi judecat În lipsă. Curtea din Genova ÎI 
condamnă la 21 de ani Închisoare. Avocatul din oficiu face apel dar, la 
28 mai 1976, Curtea din Genova, Întrunită ca instanţă de apel, ÎI respinge 
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con{trmând hotărârea primei instan/e. Arestat În Franţa la 29 octombrie 
19 76, p eti/ionarul es te extrădat că tre Italia la 27 mai /9 77, cu 
consimţământul său. La 4 iulie /978, Curtea de casaţie îi respinge recursul 
formulat În numele său de către avocatul din oficiu, În care el ridică. fără 
succes un "incident de executare" şi face o cerere de revizuire. La /2 mai 
1983 el este graţiat de către preşedintele Republicii Italiene. 

2. - DI Colozza sesizea::ă Comisia la 5 mai 1980, iar Pedro Rubinat la 
2/ iulie 1978. Ei s-au plâns, În esenţă, că nu au beneficiat de un proces 
echitabil prin nesocotirea art. 6 din Conven/ie. I 

• Hotărârea din 12 februarie 1985 (Colozza) (Cameră) (seria A nr. 89) 

3. - Curtea constată mai Întâi că dreptul acuzatului de a lua parte la 
audienţă decurge din obiectul şi scopul art. 6. În speţă, ea nu are nevoie să 
hotărască dacă şi în ce condiţii o persoană arestată preventiv poate să renunţe la 
o asemenea înfăţişare în faţa instanţei, renunţarea la un drept garantat de 
Convenţie trebuind să fie stabilită Într-o manieră lipsită de echivoc. Or, în speţă, 
nu s-a întâmplat astfel: autorităţile italiene au tras concluzia unei asemenea 
renunţări din calitatea de "Iatitante" pe care i-au atribuit-o dlui Colozza 
Întemeindu-se pe o simplă prezumţie care nu furniza o bază suficientă. Chiar 
dacă dreptul de a participa personal la audienţă nu îmbracă un caracter absolut, 
adaugă Curtea, nimic nu justifică , în cazul de faţă , pierderea totală şi ireparabilă 
a acestuia. Când o legislaţie naţională autorizează desfăşurarea unui proces în 
ciuda absenţei unui "acuzat" în situaţia dlui Colozza, cel în cauză trebuie să 
poată obţine, o dată aflat în cursul unnăririi penale, ca o jurisdicţie să statueze 
din nou, după ce l-a audiat, asupra temeiniciei acuzaţiei puse în sarcina sa. 
Statele contractante se bucură de o mare libertate În alegerea mijloacelor de 
utilizat în acest scop; sarcina Curţii nu constă în a le indica mijloacele 
respective, ci de a cerceta dacă s-a ajuns la rezultatul unnărit de Convenţie. Or, 
calea de recurs de care di spune petiţionarul - "apelul tardiv" - nu îndeplinea 
condiţiile necesare. Dl Colozza nu a beneficiat niciodată de examinarea cauzei 
sale de către un tribunal având jurisdicţie deplină şi reunindu-se în prezenţa sa. 
Art. 6 § 1 a fost aşadar încălcat (unanimitate). 

4. - Statuând asupra aplicării art. 50, Curtea consideră că petiţionarul a 
suferit o pierdere de şanse reale, la care se adaugă un prejudiciu moral 
incontestabil suferit atât de el însuşi, cât şi de văduva acestuia , care şi-a 
exprimat dorinţa de a fi continuată procedura şi de a participa la aceasta. 
Curtea recunoaşte văduvei petiţionarului calitatea de "parte lezată" şi îi 
acordă o despăgubire de 6.000.000 lire (unanimitate).2 

1 în raportul său din 5 mai 1983 , Comisia a pronunţat avizul că În cele două cazuri s-a 
încălcat art. 6 § I (unanimitate). 

~ Noul cod de procedură penală, intrat În vigoare la 24 octombrie 1989, modifică dispoziţiile 
anterioare În materie de redeschidere a temlenelor pentru a prezenta un recurs Împotriva unei hotărâri 
date în contumacie, În scopul de a se răspunde la exigenţele Convenţiei (art. 175, fost art. 183 bis). 
De altfel. Curtea de casaţie l-a interpretat astfel În hotărârea sa din 12 mai 1993 În cazul Medrano. 
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• Hotărârea din 12 februarie 1985 (Rubinat)(Cameră) (seria A nr. 89) 

5. - După punerea sa în libertate, d1 Rubinat a plecat în străinătate şi nu şi
a mai lăsat adresa. Ex i stă dec i raţiuni serioase de a c rede că graţierea 
prezidenţială constituie "un fapt de natură să furnizeze o soluţie litigiului" (art. 
48 din regulamentul Curţii ). Petiţionarul şi-a redobândit libertatea cu mult 
înainte de expirarea pedepsei aplicate şi pare să fi vrut să rămână departe de 
procedură după ce ş i- a atins scopul unnărit. Fără îndoială, litigiul prezintă o 
importanţă de principiu depăşind persoana ş i interesele dlui Rubinat, însă Curtea 
nu aprec iază necesar să continue examinarea cazului , căc i hotărârea sa în cazul 
Colozza a tranşat deja chestiuni juridice analoage. Ea radiază de pe rol cauza, 
unnând să o poată reînscrie pe rol dacă apar circumstanţe noi (unanimitate). 
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S7I CAZUL BELILOS contra ELVEŢIEI - Domeniul de aplicare al unei 
declaraţii interpretative elveţiene privind articolul 6 paragraf 1 din 
Convenţie şi absenţa, În cantonul Va ud, a unui recurs de jurisdicţie 
deplină Împotriva unei amenzi administrative 

1. - Dna Marlene Belilos trăieşte la Lausanne. La 29 mai 1981, 
comisia de poliţie a municipa litălii acestui oraş Îi aplică o amendă de 200 
FS pentru că a participat la o manIfestaţie n ea utorizată pe străzile 

oraşului. La 4 septembrie, comisia respectivă reduce amenda la 120 F5. 
Condamnata sesizează Curtea de casaţie penală a Tribunalului cantonal 
din Vaud care Îi respinge acţiunea la 25 septembrie f 98 f. Recursul de 
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drept public pe care ÎI introduce Împotriva hotărârii este respins de 
Tribunalul federal la 2 noiembrie /982. 

2. - Cazul ridică Îndeosebi problema Întinderii unei declaraţii 
interpretative, formulată de Elveţia la ratificarea Convenţiei, redactată 

astfel: "Pentru Consiliulfederal elve/ian, garantarea unui proces echitabil 
care fi'gurează la arl. 6 § / din Conl'en/ie, În ceea ce priveşte fie 
contestaţiile privind drepturile şi obliga/iile cu caracter civil, jie 
temeinicia oricărei acuza/ii În materie penală, Îndreptată contra persoanei 
În cauză, vi::eazei nUl/Jai asigurarea unui control judiciar jinal al actelor 
sau deciziilor autori/eiţii publice care afecteazei asemenea drepturi sau 
obligaţii sau examinarea temeiniciei unei asemenea acuzaţii ". 

3. - În cererea sa din 24 martie 1983 adresatei Comisiei, dna Belilos se 
plânge cei nu a jost judecatei de un Tribunal independent şi imparţial, În 
sensul art. 6 ,II' / din Conven/ie şi care sei se bucure de jurisdicţie deplinei. 1 

• Hotărârea din 29 aprilie 1988 (plenul Curţii) (seria A nr. 132) 

4. - Pe cale de excepţie preliminară , guvernul elveţian a pledat în 
sensul incompatibilităţii plângerii dnei Belilos cu angajamentele Elveţiei 
în numele art. 6 § I din Convenţie . EI a invocat declaraţia interpretati vă 
formulată cu prilejul depunerii instrumentului de ratificare . 

Prima problemă de rezolvat avea legături cu natura declaraţiei. Curtea 
examinează diferitele elemente invocate de către guvern în sprijinul tezei sale 
potrivit căreia declaraţia constituie în realitate o rezervă la Convenţie. 
Argumentul extras din scopul declaraţiei reia pe cel care se întemeiază pe 
lucrările pregătitoare , chestiune abordată ulterior. În ceea ce priveşte textul 
declaraţiei , Curtea admite că redactarea originală în limba franceză, deşi nu 
oferă în întregime claritate, poate fi înţeleasă ca o rezervă. Coincidenţa emiterii 
declaraţiilor interpretative cu cea a rezervelor corespunde unei practici normale. 
Lipsa de unifonnitate în practică, unnată de Elveţia şi în sistemul Convenţiei. 
nu pennite numai prin ea însăşi să se califice drept rezervă declaraţia litigioasă . 

Cât despre tăcerea depozitarului - secretarul general al Consiliului Europei - şi 

a statelor-părţi, aceasta nu privează organele Convenţiei de puterea lor de 
apreciere. Mai rămân lucrările pregătitoare. Curtea recunoaşte necesitatea de a 
cerceta care era intenţia autorului declaraţiei . În cazul de faţă, guvernul elveţian 
a fost întotdeauna preocupat să evite incidenţele unei concepţii extensive a 
dreptului de acces la tribunale asupra organizării administrative şi judiciare a 
cantoanelor ş i, în consecinţă, să prezinte textul ca unul din elementele 
consimţământului Elveţiei de a fi legată prin Convenţie. 

Aceasta menţionează numai rezervele, însă mai multe state au emis de 
asemenea sau numai declaraţii interpretative fără să stabilească întotdeauna o 
distincţie clară Între unele şi celelalte. Pentru a vedea natura juridică a unei 

1 În raportul său din 7 mai 1986. Comi sia formulează a\ 'izul că s-a incălcat art. 6 § I 
(unanimitate) . 
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" declaraţii" , trebuie să privim dincolo de titlul să u şi să ne legăm de 
circumscrierea conţinutului ei matetial. În speţă, se dovedeşte că Elveţia înţelegea 
să sustragă unele categorii de litigii de sub incidenţa art. 6 § 1 din Convenţie şi să 
se asigure împotriva unei interpretăti , prea largi în opinia ei, a acestei prevedeti. 
Or, Curtea trebuie să vegheze ca obligaţiile decurgând din Convenţie să nu sufere 
restricţii neconfonne exigenţelor art. 64, în ptivinţa acestor rezerve. 

Deci , examinarea validităţii acestei declaraţii îi era necesară, adică să se 
asigure de respectarea art. 64. Competenţa Curţii de a aprecia, în lumina 
art. 64, va labilitatea unei rezerve sau a unei declaraţii interpretati ve nu s-a 
pretat la contestaţie. Ea rezultă atât din art. 19, 45 şi 49 din Convenţie, cât şi 
din jurisprudenţa Curţii. 

Cel puţin pentru procedura pena lă , declaraţia el v eţiană prez intă o 
valoare generală şi nelimitată. Prin "rezervă de carac ter ge neral ", art. 64 
înţelege îndeosebi o rezervă redactată în temleni prea vagi sau ampli pentru 
a-i putea aprecia sensul şi domeniul de aplicare. Or, redactarea declaraţi e i 

contestate nu permite să se măsoare exact întinderea angajamentului Elveţiei, 
referitor îndeosebi la categoriile de litigii v iza te şi în ceea ce priveşte 
cunoaşterea dacă se exercită sau nu "controlul judiciar final " asupra faptelor 
unei cauze. Textul declaraţiei se pre tează dec i la interpretă ri diferite. în 
timp ce art. 64 § I cere precizie ş i claritate. 

Cât despre at1. 64 § 2, el se adresează tuturor statelor-părţi la Convenţie, 
unitare sau federale , şi dotate sa u nu cu un drept procedural unificat. 
"Succinta expunere a legii în cauză" constituie în acelaşi timp un element de 
probă şi un factor de securitate juridică , a cărui omisiune nu ar putea fi 
justificată nici măcar de dificultăţi practice impot1ante. Totuşi - şi guvemul 
o accepta - declaraţia în litigiu nu este însoţită de o asemenea expunere. 

În concluzie, Curtea judecă declaraţia ca nefiind valabilă. Or, fără îndoială , 
Elveţia este şi se crede legată prin Convenţi e independent de valabilitatea 
declaraţiei. Excepţia preliminară a fost aşadar respinsă (unanimitate). 

5. - Pe fond , dna 8elilos se plângea că nu a fost judecată de un tribunal 
independent şi imparţial , în sensul a rt. 6 § 1, şi care să se bucure de 
jurisdicţie deplină. 

6. - Comisia de poliţie a municipalităţii din Lausanne este calificată drept 
"autoritate municipală" prin legea cantonului Vaud ş i ca "autoritate administrativă" 
de către Tribunalul federal. Potrivit Curţii, chiar dacă asemenea expresii nu par 
decisive, ele fumizează un indiciu important asupra natutii organului în cauză. 

Acesta din unnă are un rol jurisdicţional şi o procedură care permite 
persoanei interesate să prezinte mijloace de probă în apărare. Membrul unic 
este numit de municipalitate , dar aceasta nu este suficient pentru a arunca 
vreo umbră de îndoială asupra independenţei sau imparţialităţii sale. Deşi are 
calitate de funcţionar municipal , el funcţionează eu titlu individual, nu se 
găseşte într-o stare de subordonare , depune un jurământ distinct de cel a l 
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poliţiştilor ş i. în principiu, este ferit de revocare pe timpul duratei mandatului 
său. Mai mult, imparţialitatea sa personală nu a fost pusă în cauză, în speţă. 

Totuşi - aminteşte Curtea - consideraţii cu caracter funcţional şi organic 
trebuie, de asemenea, avute în vedere; chiar aparenţele pot avea importanţă. La 
Lausanne, este vorba de un funcţionar superior provenit din conducerea poliţiei 
şi susceptibil de a fi chemat să îndeplinească din nou alte sarcini. Justiţiabilii 
vor avea tendinţa să vadă în el un membru al corpului de poliţie integrat într-o 
ierarhie şi solidar cu colegii săi. Pe scurt, petiţionara putea să încerce, în mod 
legitim, îndoieli în ceea ce priveşte independenţa şi imparţialitatea structurală a 
comisiei de poliţie , care nu răspundea, sub acest aspect, exigenţelor art. 6 § 1. 

7. - Curtea cercetează apoi dacă recursurile di sponibile permiteau să 
acopere lacunele constatate în primă instanţă. 

Guvernul reproşa dnei Belilos că nu a exercitat un recurs pentru 
reformarea hotărârii la Curtea de casaţie penală a Tribunalului cantonului Vaud. 
Curtea apreciază că , dimpotrivă, acesta din um1ă nu poate fi avut în vedere, 
deoarece el nu corespundea naturii revendicărilor petiţionarei. Cât despre 
recursul în nulitate, el este asociat unei proceduri lipsite de dezbateri orale şi de 
administrarea probelor şi nu permite o reexaminare liberă a faptelor. Curtea de 
casaţie penală nu poseda deci, în cazul de faţă, suficientă competenţă. 

În concepţia Curţii, Tribunalul federal nu a corectat nici el deficienţa 
observată la nivelul Comisiei de poliţie. Pe calea recursului de drept public, 
singurul deschis În speţă , el nu putea să reexamineze chestiunile de fapt ş i de 
drept, puterea sa de apreciere limitându-se la a controla absenţa arbitrarului. 
Deci , s-au încălcat prevederile art. 6 § I (unanimitate). 

8. - Dna Belilos a cerut În numele art. 50, anularea amenzii şi restituirea 
contravalorii ace steia pe care o plătis e la poliţie. Curtea con s tată că 

prevederile Convenţiei nu îi dau competenţa de a cere statului elveţian 
anularea condamnării pronunţate împotriva petiţionarei . Ea adaugă că nu 
poate să facă vreo speculaţie asupra rezultatului procedurii În litigiu, dacă nu 
s-ar fi Încălcat Convenţia şi respinge aşadar această cerere (unanimitate). 

Petiţionara solicita, de asemenea, modificarea legii cantonului Vaud din 
17 noiembrie 1969 asupra sentinţelor municipale. Curtea arată că prevederile 
Convenţiei nu o a bilitează să ceară Elveţiei să-şi modifice legislaţia şi 

respinge această cerere (unanimitate). 

În sfârşit, petiţionara reclamă rambursarea cheltuielilor sale. Pentru 
procedura În faţa jurisdicţiilor interne , Curtea Îi acordă 3.250 FS ; pentru 
procedurile europene, ea îi atribuie 8.000 FS pentru cheltuieli şi onorariul 
avocatului - mai puţin 8.822 FF plătiţi cu titlu de asistenţă judiciară - şi 500 
FS de cheltuieli personale (unanimitate) .! 

1 Guvernul elveţian a adus hotărârea Curţii in atenţi a cantoanelor, iar Cantonul Va ud a 
modificat legea sa din 17 noiembrie 1969 asupra sentinţelor municipale printr-o lege din I martie 1989 
care. incepând din 2 mai 1989, instituie o procedură de apel la tribunalul de poliţie contra oricărei 
sentinţe municipale. De asemenea, guvernul a remis secretarului general al Consi liului Europei, la 16 
mai 1988, o nouă versiune a declaraţiei inlerpretative din 1974. De altfel , el a publicat ş i principalele 
considerente ale hotărâri i în revista JlIrispl1ldence des aU/oriles administratives de la Con!ederatiol1. 
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B. Exigenţele instituţionale 

1. Jurisdicţiile "civile" 

a. Organele ordinelor profesionale 

<5>@o CAZUL LE COMPTE, VAN LEUVEN ŞI DE MEYERE contra 
BELGIEI - Obligaţia de a se afilia la Ordinul medicilor şi procedura 
disciplinară în faţa organelor acestuia 

1. - În iunie /97/, Consiliul provincial al Ordinului medici/or din Flandra 
occidentală Îi aplică dr. Herman Le Compte, născut în /929, o suspendare a 
dreptului de a practica medicina timp de trei luni, pentm că a divulgat prin presă 
atât sancţiunile primite de el În trecut din partea organelor jurisdicţionale ale 
Ordinului, cât şi criticile sale În privinţa acestora şi că a ultragiat astfel Ordinul. 
Sancţiunea este confirmată În octombrie /9 72 de către consiliul de apel al 
Ordinului, care nu reţine totuşi acuzaţia de ultra). În mai /9 74, Curtea de 
casaţie respinge un recurs fo rmulat Împotriva deciziei consiliului de apel. De 
atunci s-au Înmul(it urmăririle disciplinare contra p etifionarului pentru 
publicitatea dată de acesta litigiului său cu Ordinul şi cele penale pentnl refilzul 
de a se supune măsurilor adoptate contra sa de către consiliul Ordinului. 

2. - În ianuarie /973, mai mulfi cOI?/i-aţi îi acuză pe medicii Frans Van 
Leuven şi Marc De Meyere, născuţi în /93/ şi, respectiv, În /940, de abateri 
de la deontologie: ei le reproşează Îndeosebi că şi-au limitat sistematic 
onorariile la sumele rambursate de serviciile de securitate socială, chiar când 
asigurau serviciul de gardă, şi că au distribuit gratuit la domiciliu o revistă 
bilunară care ridiculiza medicii generalişti. După ce i-a audiat pe aceşti doi 
medici, consiliul p rovincial al Ordinului din Flandra orientală pronunţă 
contra lor o suspendare a dreptului de a exercita medicina timp de o lună. 
Sesiza t de că tre aceş tia , Consiliul de apel a/ Ordinului a redus durata 
suspendării la 15 zile. În ce priveşte Curtea de casaţie, aceasta respinge 
recursul celor În cauză la 15 aprilie 1975. 

3. - introduse la Comisie, la 28 octombrie /974 (Le Compte) ş i 2/ 
octombrie 1975 (Van Leuven şi De Meyere), cele două plângeri sunt declarate 
admisibile În parte ş i apoi conexate. Cei trei petiţionari, toţi cetăţeni belgieni, 
au susţinut Îndeosebi că obligaţia de a se afilia la Ordinul medicilor şi de a se 
supune organelor sale disciplinare încălca art. /1 din Convenţie şi că ei nu au 
beneficiat de garanţiile art. 6 În cursul procedurii disciplinare. I 

I În raportul său din 14 decembrie 1979 Comisia formulează avizul următor: nu s-a Încălcat 
art. II § I din Convenţie deoarece Ordinul medicilor nu constituie o asoc iaţie (unanimitate) : În 
schimb, ar! . 6 § I se apli că la co ntestaţiile care pri vesc măs uri disciplinare luate Împotri va 
peti ţionar il or (8 voturi pentru , 3 Î mpotri vă) ş i că acest arti co l a fost Încă lcat deoarece cauza 
pet i ţ ionarilor nu a fost examinam nici de către un "tribunal imparţia l " (7 voturi pentru, 4 Împotrivă), 

nici . .în mod public" (8 voturi pentru, 3 Împotrivă). 
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• Hotărârea din 23 iunie 1981 (plenul Curţii) (seria A nr. 43) 

4. - Curtea începe prin a aminti că urmărirea discipl inară scapă, în 
principiu, regimului art. 6, dar că în anumite circumstanţe, situaţia ar putea fi 
alta. Ea cercetează mai întâi dacă acest articol se aplică la toată procedura 
urmată în faţa consiliilor provinciale şi de apel , organe disciplinare, sau 
numai la o parte a acesteia, apoi dacă articolul menţionat este aplicabil în 
faţa Curţii de casaţie, instituţie judiciară. 

În concepţia Curţii , dreptul petiţionarilor de a continua să exercite 
profesia de medic, În timp ce suspendarea Îi împiedica provizoriu să o facă , 

era pus direct În cauză în faţa Consiliului de apel şi a Curţii de casaţie. Or, 
pentru medicii, care practică în mod liber arta de a Însănătoşi , acest drept 
este pus în aplicare pe baza unor relaţii contractuale sau cvasicontractuale cu 
clienţii sau pacienţii lor şi constituie un drept cu caracter privat. Suspendarea 
În cauză a adus atingere exercitării acestei profesii , în ciuda naturii sale 
temporare. Curtea trage concluzia că medicii Le Compte, Van Leuven şi De 
Meyere aveau dreptul de a li se examina cauza de către un tribunal care să 
respecte condiţiile art. 6 § 1 (15 voturi pentru, 5 împotrivă) . Ea nu a 
considerat necesar să cerceteze natura consiliului provincial, deoarece art . 6 
§ 1 nu obligă statele contractante să supună contestaţiile privind drepturile şi 
obligaţiile cu caracter civil regimului unor proceduri care să-şi desfăşoare 
fiecare fază în faţa unor tribunale corespunzătoare prescripţiilor sale. În 
schimb, de îndată ce petiţionarii au recurs la consiliul de apel, acesta se afla 
sesizat cu o contestaţie a dreptului în cauză. 

5. - Curtea s-a asigurat apoi cu privire la Îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art. 6 § 1 în privinţa atribuţiilor Consiliului de apel şi ale Curţii 
de casaţie: primul, pentru că a procedat singur la examinarea completă a 
măsurilor afectând un drept cu caracter civil, iar a doua, deoarece a exercitat 
controlul final al legalităţii acestor măsuri . 

Curtea de casaţie prezintă , în mod evident, caracteristicile unui 
tribunal , deşi nu intră în competenţa sa să corecteze erorile de fapt şi nici să 
controleze proporţionalitatea între faptă şi sancţiunea aplicată . Acelaşi lucru 
este valabil şi pentru Consiliul de apel cu excepţia precizărilor ce urmează. 

În afară de aceasta, constituirea prin lege este o caracteristică manifestă 
atât pentru Curtea de casaţie (Constituţie), cât şi pentru Consiliul de apel 
(lege şi decizii regale). 

În ceea ce priveşte independenţa Curţii de casaţie, ea nu ar putea fi pusă 
la îndoială, ceea ce este valabil şi pentru consiliul de apel a cărui compo
nenţă asigură o paritate completă între practicieni şi magistraţi şi a cărui 
preşedinţie revine unuia dintre aceştia din urmă, desemnat de către rege şi 

posesor al unui vot hotărâtor în caz de egalitate de voturi . 

Imparţialitatea Curţii de casaţie nu se pretează nici ea vreunei discuţii . 

Referitor la consiliul de apel, Curtea apreciază că sistemul de alegere a 
membrilor medici de către consiliul provincial nu ar putea fi suficient pentru 
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a proba o acuzaţie de parţi a litate ş i că imparţialitatea personală a fiecărui 
membru trebuie prezum a tă până la proba contrarie ; or, nici unul dintre 
petiţionari nu a folosit dreptul său de recuzare. 

În sfârşit , Curtea examinează absenţa oricărei publicităţi în faţa 
consiliului de apel, atât pentru audieri . cât şi pentru pronunţarea 
deci ziei. Ea constată că în cazul de faţă nu se putea aplica nici una din 
exce pţiile de la re gu la publicităţii prevăz ute de art. 6 § 1, deoarece 
î n săşi natura deficienţe lor reproşate petiţionarilor şi propriile re vendicări 
nu ţineau de arta medic a l ă: nici respectul secretului profes ional , nici 
protecţ ia vieţi i pri va te a med icilor sau pacienţilor nu intrau în joc . De 
aceea petiţionarii aveau dre ptul la publicitatea procedurii , deşi nici 
litera , nici spiritul art. 6 § 1 nu i-au împiedicat să renunţe de bună voie , 
în mod expres sau tacit. Curtea adaugă că publicitatea în faţa Curţii de 
casaţie nu a fost suficientă pentru acoperirea lacunei constatate, 
deoarece această înaltă jurisdicţie nu examinează fondul cauzelor, astfel 
încât controlului aces te ia îi scapă numeroase aspecte a le contestaţiilor 
pri vind drepturile ş i obligaţiile cu caracter civil. Curtea trage concluzia 
că s-a încălcat art. 6 § 1 deoarece cauza doctori lor Le Co mpte , Van 
Leuve n ş i De Meyere n-a fost audiată public de către un tribunal cu 
jurisdicţie deplină (16 voturi pentru , 4 împotrivă). 

6. - Hotărârea Curţii tratează apoi pretinsa încălcare a art. Il . În această 
pri v inţă , Curtea notează mai întâi că Ordinul belgian al medicilor este o 
instituţie de drept public , întemei a tă pe lege şi integrată în s tructurile 
statului ; el asigură un anumit control public al exercitării artei medicale şi se 
bucură de prerogative excedând dreptul comun. Având în vedere aceste 
elemente în ansamblul lor, ea aprec iază că acest ordin nu ar putea fi analizat 
ca o asociaţie. 

Curtea arată , în continuare, că existenţa Ordinului ş i corol arul său -
obligaţia medicilor de a se înscrie pe listele sale şi de a se supune autorităţii 
organelor acestuia - nu au nici ca obiect, nici ca efect 1 imitarea dreptului 
garantat de art. II § 1; într-adevăr, Belgia cunoaşte mai multe tipuri de 
asociaţii consacrate apărării intereselor profesionale ale medicilor ş i la care 
aceştia din urmă au întreaga opţiune de a adera sau nu . 

Curtea trage astfel concluzia absenţei încăIcării art. 11 (unan imitate). 

7. - Constatând că problema aplicării art. 50 nu este în stare de judecată, 

hotărârea o trimite la Camera constituită iniţial pentru examinarea cauzei şi 

care s-a desesizat în luna octombrie 1980 în favoarea plenului Curţii . 

• Hotărârea din 18 octombrie /982 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 
(seria A nr. 54) 

8. - Cei trei petiţionari au reclamat guvernului belgian angajamentul de 
a lua măsuri de reparaţie parţială a prejudiciului , constând, pe de o parte, în 
ştergerea sancţiunilor disciplinare ş i a condamnări lor penale de care s-au 
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plâns şi , pe de altă parte, în ceea ce priveşte rambursarea cheltuielilor de 
judecată şi de amendă. 

În afară de aceasta, fiecare a prezentat cereri proprii. 

Doctorul Le Compte revendica, în principal, acordarea cu titlu provizoriu 
a unui franc belgian, în aşteptarea soluţionării celei de-a doua plângeri la 
Comisie (deferită Curţii în mal1ie 1982 - cazul Albert şi Le Compte) şi , în 
subsidiar, atribuirea "unei părţi echitabile" de 732.608 franci belgieni pentru 
cheltuieli de apărare , 30.000 franci belgieni pentru che ltuieli de călătorie şi 

sejur, ca şi pentru perioada în care a fost în imposibilitatea de a profesa, şi 

20.000.000 franci belgieni cu titlu de prejudicii materiale şi morale. 

Doctorul Van Leuven cerea 50.000 franci belgieni pentru cheltuielile de 
apărare, 30.000 franci belgieni pentru cheltuieli de călătorie şi sejur şi pentru 
perioada când n-a putut profesa şi 15.000.000 franci belgieni pentru 
prejudicii materiale şi morale. 

Cât despre dr. De Meyere, el înţelege să obţină 60.000 franci belgieni 
pentru pierderea de venituri suferită , 50.000 franci belgieni pentru cheltuieli 
de apărare şi o sumă , lăsată la aprecierea Curţii , pentru daune morale. 

9. - Curtea hotărăşte că Belgia trebuie să plătească pentru cheltuieli de 
judecată şi taxe doctorului Le Compte 77.000 FB, doctorului Van Leuven 
63.000 FB şi doctorului De Meyere 42.000 FB - pentru cheltuieli în faţa 

Curţii de casaţie şi a organelor Convenţiei (unanimitate). 

Ea a respins cererile de acordare a satisfacţiei echitabile fonnulate de 
petiţionari pentru celelalte sume (unanimitate); Curtea îş i declină competenţa 

de a cere statului belgian ştergerea sancţiunilor şi a pedepselor; ea nu vede 
nici o legătură de cauzalitate între încălcarea constatată prin hotărârea din 23 
iunie 1981 şi prejudiciul material decurgând din suspendarea dreptului de a 
profesa medicina ; în sfârşit, ea consideră că daunele morale pretinse au 
primit o reparaţie suficientă prin hotărârea menţionată . I 
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(ffi ~o CAZUL ALBERT ŞI LE COMPTE contra BELGIEI - Procedură 

disciplinară în faţa organelor Ordinului medicilor 

1. - În iunie 1974, consiliul provincial al Ordinului medicilor din 
Brabant aplică doctorului Alfred Albert o suspendare a dreptului de a 
practica medicina, pe timp de doi ani, pentru că a eliberat certificate de 
incapacitate de muncă fără un serios examen medical. Această sancţiune a 
fost confirmată in noiembrie 1974 de către Consiliul de apel al ordinului. În 
iunie 1975, Curtea de casaţie respinge un recurs contra deciziei acestuia din 
urmă. 

În februarie 1974 dr. Herman Le Compte face obiectul unei anchete 
pentru "publicitate ilicită" şi "ultraj la Ordin ": i se reproşează că a acordat 
trei interviuri la diferite publicaţii periodice şi că a adresat o scrisoare 
preşedintelui consiliului provincial al Ordinului din Flandra occidentală. În 
martie, consiliul menţionat Îi aplică o suspendare a dreptului de a practica 
medicina pe timp de doi ani. Sesizat de către cel interesat, consiliul de apel 
îi transformă suspendarea, în octombrie 1974, În radiere de pe lista 
medicilor Ordinului. Petiţionarul se opune acestei decizii şi cere recuzarea 
membrilor Consiliului, însă În zadar. În ceea ce priveşte Curtea de casaţie, 
aceasta îl respinge În noiembrie 1975. Radierea doctorului Le Compte de pe 
lista medicilor Ordinului a Început să aibă efect din decembrie 1975; in 
consecinţă, petiţionarului i s-a interzis dreptul de a practica medicina. 
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2. - Cei doi medici au sesizat Comisia la /0 decembrie /9 75 şi, 

respectiv, 6 mai /9 76. Ei susţin că art. 6 § 1 dill Convenţie a fost Încălcat: 
cauza lor nu ar fi fost audiată În mod echitabil, public şi Într-un termen 
rezonabil de către un tribunal independell t şi imparţial, stabilit prin lege. În 
afară de aceasta, dr. Albert afirmă că el nu a beneficiat de garanţiile ar!. 6 
§§ 2 şi 3 a), b) şi d). În ceea ce Îl priveşte, dr. Le Compte pretinde că 
radierea sa de pe lista Ordinului medicilor a constituit o pedeapsă inumană 
sau degradantă, contrară art. 3, ş i că obligaţia de a se afilia la Ordin ş i de a 
se supune orgallelor disciplinare ale acestuia ar fi Încălcat art. 1/, luat 
separat sau combinat cu art. /7. 1 

3. - În pofida sau din cauza marii sale asemănări cu cazul Le Compte, 
Van Leuven şi De Me)'ere, cazul Albert şi Le Compte a fost adus În faţa 
Curţii de către Comisie, la /2 martie /982. La 2/ ianuarie 1982 Curtea de 
casaţie a Belgiei confirmase jurisprudenţa sa tradiţională În privinţa 
illaplicabilităţii ar!. 6 § / la procedurile disciplinare (G. contra Ordinului 
arhitecţilor, J. T. /982. p. 446); ea urma astfel concluziile procurorului 
general (loc. cit. , p. 438 - 445): a se vedea ş i J. Salmon , " La Cour de 
Cassation et la responsabilite illternatiol/ale de la Belgique ", op. cit. p. 446 
- 450; K. Lenaerts, "Les rapports entre juridictions «supremes» dans 
l 'ordre juridique illstitue par la Convention europeellne des droits de 
I 'homme. Remarques de droit europeen et de droit compare li propos d 'une 
jurisprudel/ce de la Cour de cassation belge ", C.D.E. 1983, p. / 86-206; S. 
Marcus-Helmons, "Observations ", loc. cit., p. 349- 359). 

I În raportu l său din 14 decembrie 1981. Comisia exprimă avizul potrivit cărui a: 
- nu s-a Încălcat art. 3 (unanimitate): 
- nici dr. Albert (8 voturi pentru . 4 Împotrivă ş i o abtinere). nici dr. Le Compte 

(12 voturi pentru. o abt in ere) nu au făcut obiectul unei acuza tii În mater ie penal ă; 

- că an. 6 § I se ap lică contestat iilor refe ritoare la drepturile ş i ob ligati ile cu caracter 
civil. care au condus la măsuri disciplinare luate impotriva petitionarilor ( 12 voturi 
pentru, I Împotrivă) ; 

- in spetă , organele Ordinului erau stabilite prin lege ş i erau independente (10 voturi 
pentru, 3 abtineri) ; 

- cazul dr. Albert (7 voturi pentru. 4 Împotrivă . 2 abtineri) ş i al dr. Le Compte (8 voturi 
pentru, I Împotrivă , 4 abtineri) au fost audiate de către un tribunal impartial: 

- că s-a Încălcat arI. 6 § I deoarece cauze le respecti ve nu au fost audiate public ( II 
voturi pentru. I Împotrivă , o abtinere). 

Notând că algatiile dr. Le Compte formulate În baza art. I I sunt asemănătoare celor din 
cazul Le Compte , Van Leu ven ş i De Meyere, Comi sia face trimitere la raportu l s ău din 
14 decembrie 1979 şi la hotărârea Curtii din 23 iunie 1981. 
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• Hotărârea din J O februarie /983 (plenul Cur/ii) (seria A nr. 58) 

4. - Curtea se pronunţă mai întâ i, pe scurt , asupra pretinsei încălcări 
a art . 3. Subscriind în substanţă la avizul Comisiei, ea declară că nu 
ex istă vreo raţiune pentru a se îndoi de principiul însu ş i al legitimităţii 

retragerii , cu titlu disciplinar, a dreptului de a practica medicina . În 
speţă, aceas tă măsură nu urmărea să diminueze personalitatea doctorului 
Le Compte şi nu a afectat-o de o manieră incompatibilă cu art. 3. În 
concluzie , Curtea consideră că acest articol nu a fost încălcat 
(unanimitate). 

5. - Ea statuează în continuare asupra problemei principale , aceea a 
s usţinerii încălcării a art. 6 § 1. Era oare aplicabilă această di spoziţie') Curtea 
reia, precizându-I , raţionamentul unnat în hotărârea sa din 23 iunie 1981 ; ea 
vede cu atât mai puţine motive de a se îndepărta de la acesta ca ş i dr. Le 
Compte , guvernul belgian şi Comi s ia făcând trimitere , fiecare , la 
argumentele dezvoltate de către aceştia în cazul Le Compte, Van Leuven şi 

De Meyere. Ea a ajuns la concluzia că doctorii Albert şi Le Compte aveau 
dreptul de a li se examina cazul de către un tribunal reunind condiţiile 
art. 6 § I (16 voturi pentru, 4 împotrivă). Această dispoz iţie a fo st oare 
respectată? Nu, răspunde Curtea, deoarece Consiliul de apel a l Ordinului 
medicilor nu a audiat public cauza celor doi petiţionari ş i nu a pronunţat 
decizia sa în public (16 voturi pentru, 4 împotrivă). 

6. - Deş i apreciase ca s uperfluă tran şarea chestiunii aplicabilităţii 
paragrafului 1 al art. 6 cu titlu penal , Curtea a examinat, ş i în baza acestei 
dispoziţii , substanţa cererilor formulate de către dr. Albert, în virtutea 
paragrafe lor 2 şi 3. Ea le a preciază ca fiind neîntemeiate şi dec ide că 
prevederile Convenţiei nu au fost încălcate în această pri vinţă (unanimitate). 

7. - În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a art. 11 , Curtea confirmă 
soluţia pe care ea a dat-o ace leiaşi probleme prin hotărârea sa din 23 iunie 
198 1 (§ 386 de mai sus ). Ea trage astfel concluzia absenţei încălcării 
Convenţiei (unanimitate). 

8. - Constatând, în sfârşit, că problema a cordării unei "satisfacţii 
echitabil e" petiţionarilor nu se află în stare de judecată, hotărârea o rezervă şi 
o trimite la Camera constituită iniţial în vederea examinării cazului şi care se 
desesizase în mai 1982 în favoarea plenului Curţii (unanimitate) . 

• Hotărârea din 24 octombrie /983 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 
(seria A nr. 68) 

9. - Dr. Albert a revendicat simbolic un franc belgian pentru daune 
morale. Cât despre dr. Le Compte, el a reclamat adoptarea de către guvernul 
belgian a măsurilor de reparaţie parţială a prejudiciului constând, pe de o 
parte, în ştergerea sancţiunilor disciplinare şi a condamnări lor penale care au 
făcut obiectul plângerii , iar pe de altă parte retragerea unei circulare a 
ministrului justiţiei interz icând tuturor farmaci ştilor să execute reţetele 
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eliberate de către petiţionar. De asemenea, el a cerut acordarea, cu titlu de 
despăgubiri, a 10.000.000 franci belgieni pe fiecare an de la radierea sa de pe 
lista medicilor Ordinului , ca şi rambursarea cheltuielilor prezentate în faţa 
Curţii de casaţie şi organelor Convenţiei. 

10. - Curtea a decis că Belgia trebuie să-I dea doctorului Le Compte 
suma de 77.000 FB pentru cheltuieli de judecată ş i taxe (unanimitate). Ea a 
respins celelalte cereri pentru restul de despăgubiri (unanimitate). I 
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b. Autorităţile administrative 

1'1]])0 CAZUL SRAMEK contra AUSTRIEI - Componenţa unei autorităţi 
regionale de tranzacţii imobiliare 

1. - Dna Viera Sramek, cetăţeană a Statelor Unite ale Americii, domiciliată 
În Germania, Îşi propunea să cumpere un teren la Hopfgarten, În Tyrol. Un 
precontract de vânzare este redactat În 1973 şi preţul achitat În 1974, Însă actul 
df!fillitiv de vânzare nu s-a stabilit decât În 1977. Autoritatea locală competentă ÎI 
aprobă, Însă controlul tranzacţiilor imobiliare atacă această decizie. El consideră 
că dobândirea terenului se loveşte de o lege din Tyrol, din 1970-1973, Întemeiată 
pe riscul de a vedea un număr excesiv de terenuri ale comunei Hopfgarten intrând 
În mâinile străinilor. Auton'tatea regională a tranzacţiilor imobiliare, stabilită În 
sediul guvernului din Tyrol, primeşte recursul În iunie 1997. Pe baza rezultatelor 
unei anchete fill1ciare efectuate În comună, arătând că la un număr de 1.100 
fam ilii existau df!ja 110 proprietari străini deţinând 5,6 ha, ea admite existenţa 
unui risc de dominaţie străină. Dna Sramek sesizează Curtea Constituţională, dar 
aceasta Îi respinge cererea În martie 1979 pe motiv că autoritatea regională 
trebuie considerată ca un tribunal independent şi imparţial. 

2. - În plângerea sa din 19 septembrie 1979 la Comisie, dna Sramek pretinde 
că nu i-a fost audiată cauza În mod echitabil şi public, de către un tribunal 
independent şi imparţial stabilit de lege; ea invocă art. 6 § l din Convenţie. I 

• Hotărârea din 22 octombrie 1984 (plenul Curţii) (seria A nr. 84) 

3. - Se pune o primă chestiune, aceea a aplicabilităţii art. 6 § 1. Ona 
Sramek avea dreptul la aprobarea contractului său de cumpărare a unui teren 
dacă, aşa cum afirma aceasta, respectivul contract Îndeplinea condiţiile 
prevăzute de lege. O deci zie negativă În materie ar fi trebuit să aibă 
- ş i a avut - ca efect să lovească tranzacţia cu sancţiunea nulităţii. Astfel, 
rezultatul procedurii litigioase era determinant pentru drepturile şi obligaţiile 
cu caracter privat, aşa Încât art. 6 § 1 era aplicabil În speţă. 

4. - A fost acest articol respectat? Curtea constată mai Întâi că 
autoritatea regională este un "tribunal" În sensul material al termenului (lui Îi 
revine atribuţia de a hotărî , pe baza normelor dreptului ş i În urma unei 
proceduri organizate, orice chestiune ţinând de competenţa sa) şi că , în afară 
de aceasta, este "stabi lit prin lege". 

Ea cercetează apoi dacă este vorba de un tribunal " independent şi 
imparţial ". Din punctul său de vedere, legea din Tyrol răspunde exigenţelor 
art. 6 § 1 în ceea ce priveşte durata mandatului membrilor autorităţii regionale 
(tre i ani) şi posibilitatea - limitată - de a-i revoca. Procedura îmbracă un 
caracter contradictoriu. Membrii - cu excepţia unui magistrat - sunt 

I În raportul său din 8 decembrie 1982, Comisia a conchis că s-a Încălcat ari. 6 § I din 
Convenţie (II voturi pentru, I împotrivă). 
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numiţi de către guvernul Landului, Însă desemnaţi să funcţioneze cu titlu 
individual, iar legea interzice autorităţilor publice să le dea instrucţiuni. În ceea ce 
priveşte prezenţa celor trei funcţionari ai biroului guvernului Landului, ea este în 
principiu compatibilă cu Convenţia. Totuşi, unul dintre aceştia, raportorul, care 
ocupă un post cheie, avea ca superior ierarhic pe controlorul tranzacţiilor 
imobiliare care a sesizat autoritatea regională şi reprezenta guvernul Landului în 
faţa acesteia. Fără îndoială el nu putea primi instrucţiuni din partea controlorului, 
pe care să le unTleze În examinarea cazurilor, dar Curtea nu ar putea să se limiteze 
la aprecierea consecinţelor pe care subordonarea raportorului faţă de controlor le-a 
putut avea În fapt: aparenţele pot căpăta şi ele importanţă. Din moment ce într-un 
tribunal se află o persoană care este subordonată ca funcţie şi sarcini faţă de una 
din părţi, justiţiabilii pot să se îndoiască În mod legitim de independenţa acestei 
persoane. O asemenea situaţie pune grav În cauză Încrederea pe care jurisdicţia 
trebuie să o inspire Într-o societate democratică. S-a Încălcat deci art. 6 § 1 (13 
voturi pentru, 2 Împotrivă) . 

5. - Această concluzie di spensează Curtea de a se pronunţa asupra 
celorlalte cereri ale petiţionarei , care vizau caracterul echitabil ş i public al 
procesului său. 

6. - În baza art. 50, dna Sramek reclama, pentru prejudiciu material , o 
despăgubire cifrată provizoriu la 1.000.000 A TS. Constatând că elementele 
dosarului nu pennit să se tragă concluzia că autoritatea regională ar fi luat, 
Într-o componenţă diferită, o decizie favorabilă persoanei în cauză , CUJ1ea 
adaugă că nu-i revine competenta să cerceteze dacă potriv it dreptului 
austriac numita autoritate ar fi trebuit să dea o asemenea hotărâre. Ea 
respinge deci cererea (14 voturi pentru, 1 Împotrivă). 

Petiţionara so licita În plus rambursarea sumei de 100.000 A TS 
pentru cheltuieli de procedură În faţa instituţiilor austriece ş i a organelor 
Convenţiei. Curtea admite aceste pretenţii (unanimitate).1 
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c. Jurisdicţiile administrative 

1lL CAZUL PROCOLA contra LUXEMBURGULUI - Exercitarea 
succesivă, de către aceiaşi consilieri de stat şi În privinţa aceloraşi 
decizii, de funcţii consultative şi jurisdicţionale 

1. - Procola es te o lăptărie, cons tituită sub forma unei asociatii 
agricole de drept luxemburghez; sediul ei social se află la lngeldOif 

Ca urmare a introducerii În statele membre ale Comunităţii europene a 
regimului numit " de cote de lapte" , prin regulamentele CEE 856/84 ş i 
85 7/84 din 3/ martie /984, Marele Ducat, prin regulamentul du cal din 
3 octombrie 1984, adoptă dispo::i{ii care rranspun regimul comunitar sus
men(iona! În drepllll naţional. Prin mai multe hotărâri ministeriale din la 
octombrie /984, el atribuie celor patru cumpărători stabili{i in ţară - printre 
care ş i peti/ionara - cantităfi de referinţă de lapte (cote) bazând repartiţia pe 
colecra anului /98 1. 

Peti{ionara şi alfi doi cumpărători atacă deciziile de fixare a cantităţilor 
de referin{ă in faţa comitetului contencios al Consiliului de Stat. Având in 
vedere răspunsurile Curţii de Justi{ie a Comunităţilor europene, pe care a 
sesi::at-o cu un număr de chestiuni prejudiciale, comitetul contenciosului 
anulează deciziile atacate la 26 februarie 1987. considerând că alegerea 
anului 198 / ca an de referinţă pentru calcularea cotelor antrenează o 
discriminare Între cumpărători, contrară tratatului c.E.E. Cazul este trimis 
În fa la secretarului de stat pentru agricultură În vederea unei repartizări mai 
echitabile a cantită{ilor de referinţă Între cele patru Iăptării. 

La 27 mai /987, secretarul de stat prezintă un proiect de regulament care la 
2 iulie face obiectul unui aviz al Consiliului de Stat. Acesta din urmă propune 
unele amendam ente şi supune spre aprobare un proiect de lege făcând 
regulamentul din 2 aprilie /984 aplicabil În mod retroactiv, data intrării În 
vigoare, la nivel COli/unitar, a regimului de prelevare suplimentară. Proiectul de 
regulament devin e. după unele modificări, regulamentul Marelui Ducat 
din 7 iulie /987 şi proiectul de lege. legea din 27 august /987. În aplicarea 
acestor texte, secretarul de stat emite patru hotărâri ministeriale fixând retroactiv, 
pentru fiecare campanie de lapte, Începând din 2 aprilie 1984, cotele atribuite 
peti[ionarei. 

Aceasta din urmă introduce În faţa comitetului contenciosului recurs uri 
În anulare contra acestor decizii, in vocând Îndeosebi ilegalitatea aplicării 
retroactive a regulamentului din 7 iulie /98 7. Comitetul contenciosului le 
respinge prin hotărârea din 6 iulie 1988. 

2. - În cererea lor din 22 noiembrie /988 la Comisie, Procola şi şaizeci şi 
trei din aderenţii săi, toti agricultori, Îş i exprimă nemulfumirea faţă de 
Încălcarea art. 6 § I şi art. 7 ale Convenţiei şi a art. / din Protocolul nr. /. ' 

1 La I iulie 1993 . Comisia reline cererea lui Procola - dar nu ş i a aderenlilor să i - în ce 
pri veş te reclamalia l ega tă de an . 6 § 1. În raponul său din 6 iulie 1994, ea formul ează av izul că 
nu a ex istat încă lcarea an . 6 § 1 (9 voturi pentru. 6 împotri vă ) , acesta din urmă fiind inaplicabil. 
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• Hotărârea din 28 septembrie 1995 (Cameră) (5eria A nr. 326) 

3. - Curtea cercetează mai întâi dacă art. 6 § l este aplicabil. În faţa 
comitetului de contencios al Consiliului de Stat, părţile se opuneau în privinţa 
facultăţilor de a da efect retroactiv hotărâri lor ministeriale fixând cotele de 
lapte: Procola susţinea că pentru anii 1984-1987 nici o prelevare nu era 
datorată ca unnare a anulării reglementării precedente şi a imposibilităţii de a 
face ca hotărâri le respective să fie retroactive, în timp ce delegatul statului 
apăra legalitatea numitelor hotărâri. Teza petiţionarei prezenta suficientă 
seriozitate căci Consiliul de Stat a procedat la o examinare aprofundată a 
argumentelor prezente . Era deci vorba de o contestaţie referitoare la 
detenninarea unui drept. 

Curtea aminteşte că art. 6 § l intră în joc în momentul În care acţiun ea 
are un obiect " patrimonial" şi se fondează pe o atingere pretinsă a 
drepturilor, de asemenea, patrimoniale, în pofida originii diferendului şi a 
competenţei jurisdicţiilor administrative. 

Pentru a se asigura că procedura era determinantă pentru un drept cu 
caracter civil, Curtea ÎI are în vedere în ansamblu său . Exercitând recursul 
în faţa Consiliului de Stat, Procola a utilizat unicul mijloc - indirect - de 
care ea dispunea pentru a încerca să obţină rambursarea prelev ărilor 
suplimentare . Ţinând seama de legătura strânsă existentă între procedura 
angajată de cea interesată şi de consecinţele pe care rezultatul amintitei 
proceduri ar fi putut să le aibă asupra unui drept cu caracter patrimonial şi , 

de o manieră mai largă , asupra activităţii economice a asociaţiei Procola, 
dreptul în cauză îmbracă un caracter civil. În rest, vărsarea unei sume în 
numele prelevării suplimentare către autorităţile naţion a l e poate fi privită ca 
o privare de proprietate, în sensul primului alineat al art. 1 din Protocolul 
11r. 1. Or, dreptul la respectarea bunurilor prezin tă cu siguranţă un caracter 
civil. Aşadar, art. 6 § 1 se aplică în speţă (unanimitate) . 

4. - A fost încălcat acest articol? Curtea apreciază ca fiind inutil să 

cerceteze dacă este comitetul contenciosului un tribunal independent , 
petiţionara nepunând în cauză nici modul de desemnare şi nici durata 
mandatului consilierilor de stat, nici existenţa garanţiilor contra presiunilor 
exterioare. 

Singurul punct de tranşat este acela de a şti dacă organul amintit 
îndeplinea exigenţele de imparţialitate cerute de art. 6, ţinând seama de 
faptul că patru din cei cinci membri ai săi s-au pronunţat asupra legalităţii 
unui regulament pe care l-au examinat înainte , în cadrul mi siunilor cu 
caracter consultativ . Curtea constată că a exi stat confuzia funcţiilor 
consultative şi a funcţiilor jurisdicţionale în gândirea celor patru consilieri 
de stat. În cadrul unei instituţii ca cea a Consiliului de Stat luxemburghez, 
singurul fapt că anumite persoane exercită în mod succesiv, cu privire la 
aceleaşi decizii , cele două tipuri de funcţii este de natură să pună În cauză 
imparţialitatea structurală a amintitei instituţii. În speţă , Procola a putut în 
mod legitim să se teamă că membrii comitetului contenciosului s-au simţit 
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l egaţi de av izul dat a nter ior. Aceas tă s impl ă îndoială , oncat de puţin 
ju stificată ar fi ea, este sufic i entă pentru a altera imparţia litatea tribunalului 
în cauză, ceea ce dispensează Curtea de a examina ce lelalte capete de cereri. 
Aşadar, arI. 6 § 1 a fost încălcat (unani mitate). 

5. - În baza art. 50, Curtea apreciază că numai che ltuie lil e de judecată 
şi taxele pot da loc la rambursare şi atribuie petiţionarei suma de 350.000 
FL (unanimitate)l. 
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"'"~, CAZUL PIERSACK contra BELGIEI- Exercitarea succesivă, de 
către acelaşi magistrat şi cu privire la acelaşi acuzat, a funcţiilor de 
procuror şi de preşedinte al Curţii cu juraţi 

l. - DI Christian Piersack, cetă{ean belgian născut În 1948, es te de 
profesie armurier. La /0 noiembrie / 978, Curtea cu jurafi din Brabant Îi 
aplică o pedeapsă de 18 ani muncă forţa tă , pen tru omor. Peti{ionarul 
sesizează Curtea de casatie. EI pretinde. printre altele, Încălcarea art. 12 7 
din Codul judiciar: această dispoziţie interzice magistraţilor care au 
Îndeplinit Într-o cauză funcţiile ministerului public să prezideze curtea: or, 
preşedintele Cur/ii care l-a condamnat arfi participat la instructia cauzei În 
calitate de prim-substitut al procurorului Regelui. La rândul său. avocatul 
general a pus concluzii pentru casarea deciziei, fie pentru motivul in vocat de 
petiţionar. fie pentru motivul, examinat din oficiu, al Încălcării art. 6 ,Ş /din 
Convenţie. Curtea de casaţie respinge recursul la 2 J februari e /9 79. Ea 
consideră că faptele cauzei nu aUlOrizează prezumtia că mag istratul În 
discuţie a Îndeplinit in cauză .lill1cţiile ministerului public, chiar sub altă 
formă decât o luare de pozifie personală sau un act precis de urmărire sau 
instrucţie. 

2. - În cererea sa din / 5 martie 1979 la Co mis ie. dl Piersack se 
pretinde victima unei Încălcări a art. 6,Ş / din Conventie: cauza sa nu ar .Ii 
fost examinată de un tribunal " independent şi imparlial. stabilit de lege ".1 

• Hotărârea din 1 octombrie 1982 (Cameră) (.',eria A nr. 53) 

3. - Curtea studiază succesiv ce le trei capete de cerere ale petiţionarului . 

Primul, potrivit căruia jurisdicţia care l-a condamnat pe dl Piersack nu era 
un " tribunal independent" nu rez i s tă examenului Curţii ; leg i s l aţia be l giană 

prevede multe garanţ ii destinate să protejeze mag i s traţ ii curţilor cu juraţi 
contra presiunilor exterioare şi desemnarea juraţilor se supune acestor reguli 
stricte. 

4. - Al doil ea se referea la imparţialitate. Dacă în mod normal aceasta 
se defi n eşte prin absenţa prej udecăţi lor sau a păreril or preconcepute , ea 
poate, mai ales în baza art. 6 § I din Convenţi e, să fie apreciată în diferite 
moduri. Se poate as tfel distinge între un demers subiectiv încercând să 
detennine ce gândea un anumit judecător Într-o asemenea împrej urare ş i un 
demers obiectiv care încearcă să stab ilească dacă el oferea garanţii suficiente 
pentru a exclude orice îndoială legitimă . 

1 În raportul său din 13 mai 1981 Comisia exprimă av izul că nu s-a respectat una din 
exigen1ele art. 6 § 1. imparj ialitatea tribunal ului (unanimi tate). 
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Curtea nu vede nici un motiv de a pune la îndoială imparţialitatea 
personală a magistratului vizat, care de altfel se presupune până la proba 
contrarie. Ea notează totuşi că , în materie, chiar şi aparenţele puteau îmbrăca 
o anumită importanţă şi apreciază că fiecare judecător despre care exista 
temerea legitimă a lipsei de imparţialitate trebuie să se recuze. Am cădea în 
cealaltă extremă dacă am înţelege să îndepărtăm din componenţa curţii foştii 
magistraţi ai parchetului în fiecare cauză examinată mai întâi de către acesta 
din urmă, când chiar ei înşişi nu ar fi cunoscut-o niciodată. O soluţie atât de 
radicală ar ridica un paravan cvasietanş între curte şi parchet şi ar bulversa 
sistemul judiciar al multor state contractante. Îndeosebi simplul fapt că un 
judecător a figurat odată printre membrii parchetului nu constituie un motiv 
pentru a exista îndoieli asupra imparţialităţii sale. 

Curtea de casaţie a adoptat, în speţă , un criteriu funcţional: existenţa unei 
intervenţii anterioare "în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor de 
magistrat al ministerului public". Un asemenea criteriu nu răspunde în între
gime exigenţelor art. 6 § 1. Trebuie să se ţină seama, de asemenea, de 
consideraţiile cu caracter organic. Dacă , după ce a ocupat o funcţie în parchet, 
de natură să-I aducă în situaţia de a se ocupa de un anumit dosar, un judecător 
este sesizat în aceeaşi cauză ca magistrat în cadrul curţii, justiţiabilii sunt în 
drept să se teamă că el nu oferă destule garanţii de imparţialitate. 

Astfel a fost şi în cazul de faţă: primul substitut a condus secţia B a parchetului 
din Bruxelles, abilitată cu efectuarea urmăriri lor contra dlui Piersack; şef 
ierarhic al substituţilor care răspundeau de dosar, el a avut competenţa de a 
controla eventualele acuzaţii scrise, de a discuta cu ei orientarea care trebuia 
dată cauzei şi de a le da consultaţii juridice în materie. În concepţia Curţii, este 
puţin important să se măsoare amploarea exactă a rolului jucat de amintitul 
judecător în fosta sa calitate. Este însă suficient să se constate că imparţialitatea 
Tribunalului , căruia îi revenea deci zia asupra "temeiniciei acuzării " , putea 
apărea ca subiect de îndoială. Curtea trage concluz ia încălcării art. 6 § 1 
(unanimitate ). 

5. - Rămânea un al treilea capăt de cerere. La orgine, dl Piersack nega 
în faţa Curţii cu juraţi din Brabant caracterul de " tribunal stabilit prin lege", 
deoarece componenţa sa ar fi încăl ca t art. 127 din codul judiciar. Curtea nu 
apreciază necesar să examineze acest capăt de cerere care în substanţă se 
confundă cu cel pe care l-a declarat întemeiat. 

6. - Cu titlu de "satisfacţie echitabilă", petiţionarul reclama punerea sa 
imediată în libertate, potrivit unor "modalităţi de discutat" , ca şi o reparaţie 
financiară. Constatând că problema nu se află în stare de judecată , Curtea o 
rezervă în întregime pentru o pronunţare ulterioară (unanimitate) . 

• Hotărârea din 26 octombrie 1984 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 
(seria A nr. 85) 

7. - Iniţial , dl Piersack cerea eliberarea sa imediată "potrivit unor 
modalităţi de discutat" . După hotărârea de la Strasbourg, Curtea de casaţie , 
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ses izată de procurorul să u ge neral, a anulat hotărâ rea pronunţată în 
10 noiembrie 1978 de către Curtea cu juraţi din Brabant ş i a trimis cauza la 
Curtea din Hainaut. Aceasta din unnă , la 7 octombrie 1983, l-a condamnat 
pe acuzat la 18 ani de muncă forţată . Piersak nu a formulat recurs, apreciind 
că "de această dată a benefic iat de un proces echitabil". 

În concepţi a C urţii , procedura care s-a desfăşurat as tfe l în Belgia a 
îndreptat, în esenţă , încălcarea constatată la I octombrie 1982. Privarea de 
libertate a celui interesat nu decurge în nici un fel din aceasta. 

8. - OI Piersack s-a limitat apoi să reclame un e le sume cu titlu de 
cheltuieli de judecată , în faţa jurisdicţiilor naţionale ş i a organelor Convenţie i . 

Curtea pleacă de la principiul că petiţionarul trebuie pus, pe cât posibil , 
într-o situaţie echivalentă aceleia în care s-ar fi găsit dacă nu s-ar fi încălcat 
Convenţia. Ea decide că Belgia trebuie să se abţină de la acoperirea sumei de 
51.978 FB de cheltui eli de justiţie legate de proceduril e penale urmate în 
aceas tă ţară ş i să verse dlui Piersack 275.000 FB , ma i puţin 3 .500 FF 
percepuţi cu titlu de asi stenţă judiciară, pentru onormiul avocatului (unanimitate). 
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1:30 CAZUL HAUSCHILDT contra DANEMARCEI - Exercitarea 
succesivă, de către aceiaşi magistraţi şi cu privire la acelaşi inculpat, a 
funcţiilor de judecător de detenţii şi judecător al fondului cauzei 

1. - Cetăţean danez dl Mogens Hauschildt este arestat la 31 ianuarie 
1980 ş i inculpat pentru in{racţiuni f isca le. Judecă to rul tribunalului 
municipal din Copenhaga il trimite În detenţie preventil 'ă, care face obiectul 
unui control judiciar periodic, la intervale l11 axime de patrII săptămâni. 
Petiţionarul este reţinut fără intrerupere Înainte şi În timpul procesului său 



240 JURISPRUDENŢ A CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

care Începe În faţa tribunalului municipal la 27 aprilie 1981. Cea mai 
mare parte a ordonanţelor care prelungesc detenţia provizorie, bazate pe 
art. 762 § § l şi 2 din legea asupra administrării justiţiei, sunt dispuse de 
către judecătorul tribunalului care examinează apoi dosarul cauzei. La 
l noiembrie 1982, se pronunţă vinovăţia dlui Hauschildt şi este condamnat 
la şapte ani de Închisoare. 

EI atacă această decizie. Înainte, ca şi În cursul examinării cauzei În 
apel, linii judecători ai curţii de apel care examinează recursul iau mai multe 
decizii referitoare la menţinerea În detenţie preventivă a celui interesat, În 
virtutea art. 762 §§ 1 şi 2. La 2 martie 1984, curtea de apel confirmă 
verdictul de vinovăţie pentru şase capete de acuzare din opt şi reduce 
pedeapsa la 5 ani de Închisoare. 

2. - În cererea sa din 26 august 1980 dl Hauschildt invocă art. 3, 5, 6, 7 
şi 10 din Convenţie şi art. 1 din Protocollllnr. 4. În privinţa art. 6, el pretinde 
că nu a beneficiat de un proces echitabil În faţa unui tribunal imparţial. J 

• Hotărârea din 24 mai 1989 (plenul Curţii) (seria A nr. 154) 

3. - Curtea respinge excepţia guvernului danez, potrivit căreia în lipsa 
recuzării judecătorului tribunalului municipal şi a magistraţilor Curţii de 
apel , dl Hauschildt nu a epuizat căile de recurs interne de care dispunea. 
Având în vedere termenii legislaţiei pertinente şi practica urmată în 
Danemarca, avocatul petiţionarului putea în mod rezonabil să creadă , la 
momentul respectiv, sortită eşecului orice obiecţie rezultată din participarea 
unor asemenea magistraţi la mai multe decizii anterioare procesului. 

4. - Trecând la fond, Curtea arată că nu-i revine competenţa să examineze in 
abstracto legislaţia şi practica pertinente, ci să cerceteze dacă modul în care ele au 
fost aplicate petiţionarului l-a afectat, încă1cându-se art. 6 § 1. 

Imparţialitatea trebuie să fie apreciată potrivit unui demers subiectiv 
(încercând să se determine convingerea personală a unui judecător într-o 
anumită ocazie) şi unuia obiectiv (conducând la asigurarea că el oferea garanţii 
suficiente pentru a exclude orice îndoială legitimă în această privinţă). 

În ceea ce priveşte primul demers, Curtea notează că nu s-a furnizat nici 
o probă privind parţialitatea personală a judecătorilor vizaţi. 

Cât despre cel de-al doilea, Curtea examinează dacă unele fapte 
verificabile pot duce la suspectarea imparţialităţii judecătorilor respectivi. 
Faptul că un judecător de primă instanţă sau de apel, într-un sistem de 
procedură penală ca cel danez, a luat deja decizii înainte de proces, îndeosebi 
referitor la detenţia provizorie, nu poate trece ca justificare în sine a 
temeri lor privind imparţialitatea sa. 

1 La 9 octombrie 1986, Comisia nu reţine decât capătul de cerere rezultat din ar!. 6 § 1. 
În raportul său din 16 iulie 1987, ea a tras concluzia că această dispoziţie nu a fost Încălcată 
(9 voturi pentru , 7 Împotrivă). 
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Anumite împrejurări pot totu ş i să autorizeze, în speţă , o concluzie 
diferită. De mai multe ori , înainte de deschiderea diferitelor procese , 
judecătorul tribunalului municipal , ca şi unii magistraţi ai curţii de apel, şi -au 

întemeiat în mod explicit decizia de a-I menţine pe Hauschildt în detenţie 
preventivă pe baza art. 762 § 2 din legea asupra administrării jus tiţie i. Înainte 
de a aplica această dispoziţie , un judecător trebuie să se asigure de existenţa 
"bănu ie lii deosebit de consolidate" că persoana în cauză a comis infracţiunile 
de care este acuzată. După explicaţiile oficiale, aceasta înseamnă că trebuie 
să aibă convingerea unei vinovăţii "foarte clare". Distanţa între chestiunea de 
tranşat pentru a recurge la acest articol şi problema de rezolvat, la sfărşitul 
procesului devine infimă . Curtea apreciază în consecinţă că imparţialitatea 

juri sdicţiilor competente putea să pară un subiect de îndoială ş i temerile 
petiţionarului în această privinţă pot fi considerate ca justificate în mod 
obiectiv. S-a încălcat deci art. 6 § I (12 voturi pentru, 5 împotrivă). 

5. - În temeiul art. 50, Curtea respinge cererea de reparaţie formulată de 
dl Hauschildt ; nu ex i stă legătură de cauzalitate între prejudiciul material 
pretins şi încălcarea art. 6 § 1. Constatarea unei încălcări a unor prevederi din 
Convenţie furnizează prin ea însăş i o satisfacţie echitabilă, suficientă pentru 
prejudiciul moral pretins (unanimitate). 

Îndepărtând , de asemenea, solicitarea de rambursare a cheltuielilor de 
judecată şi taxe făcute în afara Strasbourg-ului , Curtea atribuie petiţionarului 
20 .000 f pentru procedură în faţa organelor Convenţiei (unanimitate). ' 
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"M,o CAZUL NORTIER contra OLANDEI - Exercitarea succesivă, de 
către acelaşi judecător pentru minori şi În ceea ce priveşte acelaşi 
acuzat, a funcţiilor de instrucţie şi de judecător al detenţiei, apoi de 
judecător al instanţei de fond 

1. - BăI/Uit de o tentatil'ă de viol, dl Hans Erik Nortier, cetăţean olandez 
născut În /972, este arestat la 30 septembrie /987 şi mărturiseşte crima la polirie. 

La 2 octombrie /987, procuroml roagă judecătorul pentru minori din 
Middelburg, dl Meulenbroek, să-I plase::e În detentie provizorie, având În 
vedere riscul de recidivă. Judecătorul dă câştig de cauză cererii ş i consimte, 
de asemenea, la deschiderea unei instruC/ii pregătitoare. 

Cum apărarea se teme că mărturisirea afostfăcută sub constrângere. 
dl Meulenbroek este invitat să audie::e un martor determinat; urmând practica 
obişnuită În Olanda, e/ Încredin{ea::ă această sarcină altui judecător. in 
timplil detenţiei prol'i::orii. el prescrie un examen psihiatric dlui Nortier. 

Acesta este obligat să compară În faţa dlui Meu lenbroek pentru a fi 
judecat. La 5 ianuarie /988. el recuză magistratul menţionat pent/'ll lipsă de 
impar/ialitate pe motiv că a luat În timpul instruC/iei decizii privind detenţia 
sa. Judecătorul respinge obiec{ia la 6 ianuarie /988. Deci::ia sa es te 
confirmată ÎII apel de ccltre tribunalul de arondismenl din Middelburg. La 
audierea din 25 ianuarie /988, peti{ionarul recunoaşte infi'ac{iunea şi 
Meulenbroek ordollă plasarea sa Într-o instituţie pentru tineri delincvenţi. 

2. - În cererea sa din 28 aprilie /988 la Comisie. dl Nortier invocă 
arI. 6 § / din COI1l'en{ie: el nu ar.fi beneficiat de un proces În faţa unui 
tribunal imparţial, deoarece judecătorul pentru miilOri, care a statuat asupra 
cau::ei sale. ac{ionase Înainte În calitate de magistrat de instrucţie şi. În plus, 
a dat mai multe deci::ii referitoare la prelungirea detenţiei sale provizorii. I 

• Hotărârea din 24 august 1993 (Cameră) (seria A III'. 267) 

3. - Curtea aminteşte că temerile subiective ale suspectului, oricât de Înţeles 
ar putea fi e le, nu constituie elementul detenninant: ea Încearcă să stabi l ească 

Înainte de toate dacă acestea pot fi considerate drept justificate obiectiv. În această 
privinţă, faptul că judecătorul a luat decizii ş i Înainte de proces, Îndeosebi asupra 
detenţiei provizorii , nu ar putea să justifice prin el Însuşi temerile privind 
impaJlialitatea sa: ceea ce contează este efectul şi natura măsurilor În cauză. 

În afară de decizia asupra detenţiei provizorii a dlui Nortier, judecătorul 
Meulenbroek a luat Înainte de proces o s ingură decizie: e l a admis cererea 
parchetului vizând un examen psihiatric al petiţionarului , căruia acesta nu i 
s-a opus. El nu a uzat, a ltfel , de puterile sale de judecător de instrucţie. 

În ceea ce priveşte ordonanţele referitoare la detenţia provizorie, ele nu ar 
fi putut legitima temeri le În privinţa imparţialităţ ii sale decât În circumstanţe 
speciale. Chestiunile de tranşat de către judecător În scopul amintite lor decizii 
nu coincideau cu cele pe care el a trebuit să le trateze pronunţându-se asupra 
fondului. Pentru a constata existenţa " indiciilor serioase" Împotriva lui Nortier, 

I În raportul din 9 iulie 1992. Comisia a tras concluzia absenţei dc incăic are a ar!. 6 § I 
( 12 \'oturi pentru. 3 illlpotrivă), 
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îi era suficient să verifice că acuzaţia prezentată de ministeml public se baza pe 
date valabile. De altfel, cel în cauză o admisese şi, în acea perioadă , alte 
elemente doveditoare se coroborau deja cu aceasta. 

Cât despre capetele de cerere bazate pe faptul că judecătoml judeca 
singur şi într-o cauză privind un minor de 15 ani, Curtea arată că interesele 
acuzatului au fost apărate de un avocat care l-a asistat de-a lungul întregii 
proceduri şi că dl Nortier ar fi putut introduce apel, caz în care un complet de 
trei judecători de la curtea de apel ar fi reexaminat cauza în întregime. 

În consecinţă , nu se poate considera temerea petiţionarului ca justificată 
în mod obiectiv. Nu a existat încălcarea art. 6 § I (unanimitate). 

4. - O asemenea concluzie dispensează Curtea de abordarea chestiunii 
de a şti dacă art. 6 trebuie să se aplice la o procedură penală îndreptată 
împotriva unui minor în aceeaşi manieră ca în cazul unui adult. 
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']§ o Cazul INCAL contra TURCIEI - Condamnarea conducătorului 
local al unui partid politic de către o Curte de siguranţă a statului 
pentru propagandă separatistă. 

1. - DI. Ibrahim Incal, resotisant turc, s-a năsut În 1953 şi locuieşte la 
Izmir, unde este avocat. În perioada producerii faptelor, el este unul dintre 
conducătorii locali ai partidului muncii al poporului (HEP). 

La 1 iulie 1992, biroul din Izmir al HEP decide să distribuie nişte 
manifeste care criticau măsurile luate de către primăria oraşului, in special În 
vederea restrângerii zonei de activitate a negustorilor ambulanli. Cele zece 
mii de exemplare ale manifestului Întocmit afirmă că respectivele măsuri 
constituie o igerinţă În drepturile persoanelor de origine kurdă, a căror 
majoritate trăieşte din acest mic comerJ. Manifestele Îi invită pe cetă/eni să 
Înfiinţeze nişte comitete de cartier pentru a contesta politica dusă de primărie. 

A doua zi, preşedintele HEP Îl informează pe prefectul de Izmir cu 
privire la acest proiect. Poliţia locală Îi denull/ă atunci pe conducătorii 
susnumitului partid procurorului general al Republicii de pe lângă Curtea 
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Siguranţei Statului din Izmir, reproşându-Ie că s-arfi dedat la propagandă 
separatistă. La 3 iulie 1992, la cererea procurorului general, Curtea 
Siguranţei Statului ordonă confiscarea manifestelor, care sunt remise 
poliJiei înainte de a fi putut fi distribuite. 

La 27 iulie 1992, procurorul general introduce, În faţa aceleiaşi 
jurisdicţii, o acţiune publică Împotriva membrilor biroului din Izmir al HEP, 
printre care şi petiţionarul. El Îi acuză că in cită poporul la ură şi la 
ostilitate, infracţiune prevăzută la articolul 312 din Codul penal. La 9 
februarie 1993, Curtea Siguranlei Statului alcătuită din doi judecători civili 
şi unul militar fi declară, printre altele, pe petiţionar vinovat de faptele 
incriminate şi fi condamnă la şase luni şi douăzeci de zile închisoare, 
precum şi la o amendă. 

La 9 martie 1993, cei interesaţi contestă această judecată fnfaţa Curţii 
de Casaţie şi cer ţinerea unei audieri. La 20 mai 1993, procurorul Republicii 
de pe lângă Curtea de Casaţie Îşi prezintă avizul prin care cere confirmarea 
judecăţii. Acest aviz nu este transmis petiţionarului. Prin hotărârea din 6 iulie 
1993, Curtea de Casaţie respinge, fără audiere, acţiunea celor interesaţi . 

2. În cererea sa din 7 septembrie 1993 adresată Comisiei, dllncal se plânge 
de faptul că, prin condamnarea sa pentru a fi contribuit la Întocmirea 
manifestului incriminat, au fost Încălcate articolele 9 şi 10 ale Convenţiei. EI 
afirmă În plus că nici procesul său Înfaţa Curţii Siguranţei Statului din lzmir, nici 
procedura înfaJa CurJii de Casaţie nu au răspuns cerinţelor articolului 6 § 1. EI 
aduce o învinuire şi din faptul că, prin nesocotirea articolului 6 § 1 combinat cu 
articolul 1, Curtea Siguranţei Statului a respins cererea sa de conversiune a 
pedepsei Într-o amendă, şi aceasta din cauza opiniilor sale politice. 

EI afirmă, În sfârşit, că retragerea permisului său de conducere este o 
pedeapsă degradantă contrară articolului 31 

• Hotărârea din 9 iunie 1998 (marea cameră) (Culegere 1998- IV) 

3. - Curtea reaminteşte că , fiind preţioasă pentru oricine, libertatea de 
exprimare este cu atât mai preţioasă pentru partidele politice şi membrii lor 
activi. Ei îi reprezintă pe alegătorii lor, semnalează preocupările acestora şi le 
apără interesele. Prin urmare, nişte ingeriţe în libertatea de exprimare a unui 
om politic, membru al unui partid de opoziţie, aşa cum se întâmplă în cazul 
petiţionarului , obligă Curtea să procedeze la un control dintre cele mai stricte. 

Pentru a pronunţa condamnarea dlui Incal, Curtea Siguranţei Statului 
din Izmir şi-a extras argumentele dintr-un manifest, considerând că acesta a 
realizat infracţiunea prevăzută în articolul 312 din Codul penal: incitarea ne-

1 La 16 octombrie 1995, Comisia declară petiţia admi s ibilă , cu excepţia învinuirii rezultate 
din retragerea provizorie a pennisului de conducere. În raportul său din 25 februarie 1997, ea 
fonnulează avizul potrivi t căruia a existat o violare a art. 6 § I (unanimitate), a art. 6 § § I şi 3 b) 
(26 voturi contra 5) şi a articolului 10 (unanimitate); că nu este cazul să fie examinată învi nuirea 
bazată pe art. 6 § I combinat cu art. 14 (unanimitate): că nu a reprezentat o violare a art. 6 § I 
faptul că petiţionarul nu a putut să compară în faţa Curţii de Casaţie (26 de voturi contra 5). 
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publică la crimă . După cum Curtea a relevat , manifestul respectiv 
presupunea că anumite măsuri administrative şi municipale luate de către 
autorităţi erau îndreptate cu precădere împotriva cetăţenilor de origine kurdă, 
pentru a-i forţa să părăsească Izmirul. Textul conţinea anumite remarci 
vimlente la adresa politicii guvernului şi lansa nişte apeluri , printre altele, 
către populaţia kurdă, invitând-o să se regrupeze şi să-şi valorifice anumite 
revendicări politice. În ochii Curţii, aceste apeluri nu pot fi considerate ca o 
incitare la folosirea violenţei , la ostilitate sau la ura dintre cetăţeni. 

Curtea reaminteşte că, într-un sistem democratic, acţiunile sau omisiunile 
unui guvem trebuie să se afle sub controlul opiniei publice. În plus, poziţia 
dominantă pe care acesta o ocupă îl obligă să manifeste reţinere în folosirea căii 
penale, mai ales dacă există şi alte mijloace de a răspunde criticilor nejustificate 
ale adversarilor săi . În stadiul în care biroul din Izmir al HEP cemse autorizaţia 
de a distribui respectivul manifest, autorităţile erau libere să pretindă 
modificarea acestuia. Cu toate acestea, manifestele litigioase au fost confiscate, 
fiind intentate acţiuni împotriva autorilor acestora, printre care şi dl. Incal. 

Curtea relevă radicalitatea ingerinţei litigioase. Aspectul său preventiv 
ridică, numai el, probleme în domeniul de aplicare al articolului 10. În plus, 
Curtea Siguranţei Statului din Izmir l-a condamnat pe petiţionar la şase luni 
şi douăzeci de zile închisoare, precum şi la o amendă de 55.555 lire turceşti 
şi a ordonat retragerea pennisului său de conducere pentm cincisprezece zile. 
Peste acestea , din faptul condamnării sale pentru un cap de acuzare ce 
reprezintă o infracţ iune considerată ca delict comis împotriva " ordinii 
publice", dl. Incal s-a găsit în situaţia de a i se interzice accesul la funcţia 
publică şi la exercitarea mai multor activităţi politice, asociative ş i sindicale. 

Curtea este gata să ţină seama de circumstanţele de ansamblu ale 
cazului supus examinării sale , în special de dificultăţile legate de lupta 
împotriva terorismului , de care se prevalează guvernul. Cu toate acestea, ea 
nu observă exi s t enţa unor elemente care să-i permită să tragă concluzia 
vreunei responsabilităţi a dlui Inca l în problemele pe care le-ar pune 
terori smul în Turcia şi în mod special la Izmir. În concluzie, condamnarea 
dlui Incal se vădeşte a fi disproporţionată în raport cu scopul urmărit, 
neputând fi considerată drept necesară într-o soc ietate democratică . Prin 
unnare, a avut loc o violare a articolului 10 (unanimitate). 

4. - Petiţionarul se mai plângea şi de o atingere adusă dreptului său la 
libertatea de gândire, garantat prin articolul 9. Curtea consideră că această 
învinuire se confundă cu cea ridicată în baza articolului 10 şi nu estimează că 
ar fi necesar să o examineze separat. 

5. - Potrivit articolului 5 din Legea nI. 2845, Curţile de Siguranţă ale 
statului sunt alcătuite din trei judecători , dintre care unul este ofiţer de carieră 
şi ţine de magi stratura militară. Independenţa şi imparţialitatea celor doi 
judecători civili fiind în afară de orice discuţie, rămâneau de făcut cercetări în 
privinţa judecătomlui militar. Curtea arată că statutul judecătomlui militar din 
curţile de siguranţă ale statului le asigură acestora anumite garanţii de 
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independenţă şi de imparţialitate ; ei parcurg aceeaşi formare profesională ca 
şi omologii lor civili , iar pe perioada funcţiilor în cadrul unei Curţi de 
Siguranţă a statului beneficiază de garanţii constituţionale identice şi sunt, cu 
anumite excepţii , inamovibili şi irevocabili: Constituţia interzice oricărei 
puteri publice să le dea instrucţiuni cu privire la activităţile lor jurisdicţionale 
sau să-i influenţeze în exercitarea sarcinilor profesionale. În schimb, ei 
continuă să aparţină armatei care, la rândul său , depinde de puterea executivă. 
Ei sunt, apoi, supuşi disciplinei militare şi fac obiectul unor notări în această 
privinţă, făcute în cadrul armatei. Desemnarea şi numirea lor necesită, în mare 
parte, intervenţia administraţiei şi a annatei. În fine , mandatul lor de judecător 
la CUl1ea de Siguranţă a Statului nu este decât de patru ani şi poate fi reînnoit. 

Curtea reţine că, prin Constituţie, au fost instituite Curţile de Siguranţă ale 
Statului, care să se ocupe de infracţiunile ce aduc atingere integrităţii teritoriale şi 
unităţii naţionale a Turciei, regimului său democratic ca şi siguranţei sale statale. 
DI. Incal a fost condamnat pe baza acuzaţiei de propagandă separatistă, 
susceptibilă de a incita poporul la rezistenţă împotriva guvernării şi la crimă, 
pentru că a participat la decizia de distribuire a respectivului manifest. Faptele 
aflate la originea cauzei fiind considerate a pune în pericol principiile fondatoare 
ale Republicii Turcia, rezultau a ţine ipso iure de competenţa curţilor de Siguranţa 
Statului. Curtea arată in să că, în cadrul examinării pe care a făcut-o cu privire la 
respectarea ar1icolului 10, nu a putut să descopere ce anume, în mani festullitigios, 
putea fi considerat că ar incita o parte din populaţie la violenţă, la ostilitate sau la 
ură între cetăţeni. În plus, ea acordă importanţă faptului că un civil a fost obligat 
să compară in faţa unei jurisdicţii compuse, măcar în parte, din militari. Rezultă că 
petiţionarul putea să se teamă, în mod legitim că, prin prezenţa unui judecător 
militar in completul Cuqii siguranţei Statului din Izmir, aceasta se va lăsa ghidată, 
Într-un mod de nedorit, de nişte considerente străine de natura cauzei sale. EI mai 
putea avea, deasemenea, în mod legitim, nişte îndoieli asupra independenţei şi 

impaqialităţii Curţii Siguranţei Statului. Prin urmare, a avut loc o violare a 
articolului 6 § I (12 voturi contra 8). 

6. - Această concluzie dispensează Curtea să mai examineze Învinuirile 
cu privire la procedura în faţa Curţii de Casaţie (19 voturi contra 1). 

7. - Petiţionarul nu şi-a menţinut învinuirea bazată pe articolul 14 cu 
ocazia procedurii În faţa Curţii, iar aceasta nu vede pentru ce raţiuni ar trebui 
să o examineze din oficiu. 

8. - În domeniul articolului 50, Curtea constată că nu are competenţa, prin 
Convenţie , de a ordona guvernului nici readmisia petiţionarului în beneficiul 
drepturilor pe care le-a pierdut prin simplul fapt al condamnării sale pe baza 
articolului 312 din Codul Penal, nici adoptarea unor măsuri în urma cărora 
această dispoziţie să nu îşi mai găsească aplicare în dreptul intern (unanimitate). 

În problema prejudiciului material, Curtea estimează că nu poate face 
speculaţii în legătură cu modul în care ar fi fost soluţionată o procedură 
conformă cu articolul 6 § 1. Ea evidenţiază, pe de altă parte, faptul că nu s-a 
stabilit îndeajuns o legătură de cauzalitate între violarea constatată a 
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articolului 10 şi pierderea de venituri pretinsă de petiţionar. De altfel 
pretenţiile petiţionarului nu sunt în nici un fel susţinute. Prin Ul111are, Curtea 
nu se poate pronunţa în drept în legătură cu această problemă ( unanimitate). 

În privinţa daune lor morale , statuând în ech itate. Curtea îi acordă 
30.000 de FF petiţionarului (unanimitate). 

Cât priveşte cheltuieli le de judecată , Curtea îi alocă , în echitate, suma 
de 15.000 FF (unanimitate). 
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b. Jurisdicţiile nejudiciare 

1 5, CAZUL CAMPBELL ŞI FELL contra REGATULUI UNIT
Procedură disciplinară penitenciară şi regimul vizitelor şi al 
corespondenţei unor condamnaţi deţinuţi În Anglia şi Ţara Galilor 

1. - În noiembrie 1973, dl John Joseph Call1pbell ş i părintele Patrick 
Fell sunt condamnaţi la zece ş i , respecti! ', doisprezece ani de În chisoare; 
ei ţin de o categorie de deţinuţi plasaţi sub o supraveghere deosebită. La 
16 septembrie 1976, la În chisoarea Alban;:, gardienii inten 'in pentru a 
p une capăt unei manifes taţii de protes t a şase deţinuţi, printre care ş i 

p e tiţionarii; aceş tia din urmă, ca şi unii m embrii ai p erso nalului 
În chisorii, sunt răniţi. Campbell şi părintele Fell sunl acuza/i de abateri 
disciplinare vizate de regulamentul penitenciar: comitetul de vizitatori al 
În chisorii le aplică sancţiuni comportând o pierdere substanţială a 
reducerii de pedeapsă acordată În mod normal pentru bună conduită. În 
septembrie şi, respectiv, noiembrie 1976, părintele Fell ş i 1. 1. Campbell 
cer ministrului de interne autori::aţia de a consl/lta un so licitor În legătură 

cu o eventuală ac/iune civilă reFeritoare la incident ş i la rănile suferite. 
Aceasta le este refilZată până la finali::area unei anchete interne asupra 
revendicărilor lor (Februarie 1977 pentru părintele Fell ş i decembrie 1977 
pentru 1. 1. Campbell) . A utorităţile se opun, de asemenea, ca petiţionarii 

să fie supuşi, la puţin timp după incident, unui examen medical din partea 
unIIi medic independent. După ce a obţinut permisiunea de a lua contact cu 
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solicitor-ul său, până la 12 mai 1977, părintele Fel! nu este autorizat să-I şi 
Întâlnească În absenţa unui gardian; la această dată i se permit asemenea 
Întâlniri, având ca obiect plângerea sa la Comisie. În timpul şederii sale În 
Închisoare i se impun şi câteva restricţii În privinţa corespondenţei. 

2. - De la evenimentele aflate la originea cazului, regimul căruia Îi 

sunt supuşi deţinuţii În Anglia şi Ţara Galilor În materie de corespondenţă 
şi vizite a cunoscut modifică ri importante, referitoare Îndeosebi la 
identitatea persoanei cu care deţinuţii pot să corespondeze, din momentul 
in care ei pot să caute consultaţii juridice În legătură cu o procedură civilă 
bazată pe tratam entul lor din În chisoare şi pe condiţiile În care se 
desfoşoară vizitele solicitor-ilor. 

3. - În cererile lor din 4 ş i 31 martie 1977 la Comisie, dl Campbe// şi 
părinte le Fel! pretind, Între altele, că au fo s t condamnaţi de către 
comitetul de vizitatori al În chisorii În urma unor acuzaţii disciplinare, 
Îmbrăcând În fond un caracter " penal", .fără să.fi putut face audiată cauza 
lor În maniera cerută de art. 6 din Convenţie, că nu au putut consulta 
imediat solicitor-ul, făcându-se abstracţie de dreptul lor de acces la un 

tribunal, drept consacrat de art. 6, ş i de dreptul lor la corespondenţă, drept 
garantat de art. 8, că nu au putut să consulte un medic independent, ceea ce 
ar antrena o atingere suplimentară a drepturi/or lor din art. 6. I 

• Hotărârea din 28 iunie 1984 (Cameră) (seria A nr. 80) 

4. - Curtea începe prin a tranşa două chestiuni preliminare. 

Guvernul britanic susţinea că 1.1. Campbell ar fi trebuit să solicite un 
control judiciar al proceduri i urmate în cazul său , în faţa comitetului de 
vizitatori; el admitea totuşi c ă un asemenea control nu era efectiv pentru 
unele revendicări . Constatând că certiorari nu a devenit disponibil - ca 
urmare a unui re vi riment a l jurisprudenţei engleze - decât în timpul 
proceduri i din faţa Comisiei, Curtea apreciază că ar fi nedrept să tragă 
concluzia inadmisibilităţii celorlalte revendicări . Ea respinge deci excepţia 
de neepuizare a căilor de recurs interne (unanimitate). 

I În raportul său din 12 mai 1982 Comisia exprimă avizul: 
- că procedura urmată în faţa comitetului de vizitatori a l închisorii în cazul dlui Campbell 

nu a respectat art . 6 (9 voturi pentru, 3 abţineri) ; 

- că întârzierea produsă până ca ce i doi petiţionari să poată consulta un avocat a încălcat 
art. 6 § I şi art. 8 (unanimitate); 

- că refuzul de a aproba o examinare făcută de către un medic independent nu a încălcat 
art. 6 § I (unanimitate) ; 

- că refuzul autorizării părintelui Fell să discute, fără martori, cu soliei/or-ul său a contravenit 
art. 6 § I ş i că nu se impune să se examineze dacă acesta a depăşit prevederile art. 8 (unanimitate); 

- că refu zul de a-I lăsa pe părintele Fell să corespondeze cu surorile Power şi Benedict a 
încălcat art. 8 (unanimitate) ; 

- că ni ci un recurs efecti v nu i-a fost oferit părintelui Fell pentru revendicările sale în baza 
art . 8 şi că , în aceas tă pri vi nţă , art. 13 a fost încălcat (unanimita te). 
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Părintele Fell afirmă , în ceea ce-l priveşte , că revendicările sale în 
legătură cu procedura în faţa comitetului de vizitatori , respinse de Comisie, 
erau de acum admisibile. Decizia Comisiei fiind fără apel , Curtea se 
declară necompetentă să examineze teza (unanimitate). 

5. - Abordând fondul , Curtea analizează procedura urmată în faţa 
comitetului de vizitatori în cazul dlui Campbell. Urmăriri le îndreptate 
contra acestuia ţineau de "materia penală" potrivit scopurilor Convenţiei? 
În dreptul englez, deficienţele reproşate (revolta şi violenţele grave asupra 
persoanei unui gardian) cădeau sub incidenţa dreptului disciplinar, dar 
natura lor (gravitatea şi paralela posibilă cu legea penală) le imprimă un 
aspect care nu coincidea exact cu cel al unei probleme de pură disciplină. 
În concepţia Curţii, natura şi gradul de severitate atât al pedepsei la care s
a expus cât şi al pedepsei suferite (pierderea unui mare număr de zile de 
reducere a pedepsei) fac ca acestea să fie considerate ca " penale" . 

OI Campbell susţinea , de asemenea, că procedura în faţa comitetului 
nu respectase exigenţele mai multor dispoziţii ale art. 6. Asupra acestor 
revendicări Curtea ajunge la următoarele concluzii : 

- Având în vedere atri buţiile de contencios şi funcţiile de control ale 
comitetului , modul de desemnare şi durata mandatului membrilor săi , nu 
există nici un motiv să se constate că acest comitet nu este un tribunal 
" independent" (unanimitate); 

- Comitetul este şi un "tribunal imparţial" ; nu există nici un motiv de 
îndoială în privinţa imparţialităţii individuale a membrilor săi ş i nu s-a demonstrat 
că nu s-au respectat criteriile obiective de imparţialitate (unanimitate); 

- Lipsa audieri lor publice se justifică prin considerente de ordin public şi 
prin chestiuni de securitate pe care o asemenea organizare le-ar fi pus în joc şi 
deci nu s-a încălcat art. 6 (4 voturi pentru, 3 împotrivă) ; 

- Faptul că acest comitet nu a făcut publică decizia sa a încălcat art. 6 
(5 voturi pentru, 2 împotrivă); 

- Imposibilitatea dlui Campbell de a consulta un solicitor înaintea 
audienţei comitetului şi de a fi reprezentat de avocat era contrară art . 6 
(5 voturi pentru, 2 împotrivă) ; 

- Nimic nu dovedeşte că nu s-a audiat cauza dlui Campbell "în mod 
echitabil", că el nu a fost informat corect de acuzaţia adusă contra lui, că nu 
s-a bucurat de drepturi în ceea ce priveşte martorii şi că nu s-a respectat 
prezumţia de nevinovăţie (unanimitate). 

6. - Curtea constată apoi că întârzierea autorizării petiţionarilor de a 
obţine consultanţă juridică 1 pentru acţiunea privind rănile suferite constituia 
o ingerinţă în dreptul lor la secretul corespondenţei , care nu era necesară 
într-o societate democratică şi deci încălca prevederile art. 8 (unanimitate) . 

7. - În al treilea rând, ea împărtăşeşte opinia Comisiei potrivit căreia 
refuzul de a-l lăsa pe părintele Fell să consulte, în particular, pe so/icitor 

I Avocaţi sau alţi consultanţi în materie (11. 1.). 
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aduce atingere dreptului de acces la un tribunal, încălcând art. 6 § 1 şi că este 
inutil să examineze dacă s-a încălcat şi art. 8 (unanimitate). 

8. - Deoarece petiţionarii nu au revenit asupra chestiunii accesului la un 
medic independent, Curtea nu a examinat acest aspect. 

9. - În ceea ce priveşte refuzul de a-l autoriza pe părintele Fell să 
corespondeze cu anumite persoane, aceasta constituia o ingerinţă în dreptul 
la respectul corespondenţei care nu este necesară într-o societate democratică 
şi prin acest fapt încalcă art. 8 (unanimitate). 

10. - Rămânea un ultim punct: se deschidea oare un recurs efectiv 
pentru părintele Fell în Marea Britanie , referitor la prezentarea 
revendicărilor sale în baza art. 8, cu privire la restricţiile accesului la 
consultanţă ş i la corespondenţa sa personală? Curtea a luat în considerare 
diferitele mijloace posibile (cerere la comitetul de vizitatori, demers pe lângă 
mediatorul parlamentar pentru problemele administrative , sesizarea 
jurisdicţiilor engleze şi cerere la ministrul de interne) şi a tras concluzia 
absenţei unui asemenea recurs . Art. 13 a fost deci încălcat (unanimitate). 

II. - Statuând în baza art. 50, Curtea respinge cererile de daune-interese 
"generale" ale dlui Campbell şi ale părintelui Fel! şi pe cele "speciale" ale 
primului, fie pentru că nu există nici o legătură de cauzalitate între încălcările 
constatate şi prejudiciul pretins, fie pentru că petiţionarii nu au dovedit că au 
suferit vreun prejudiciu, fie deoarece constatarea încălcări lor Convenţiei 
constituie prin ea însăşi o satisfacţie echitabilă adecvată (unanimitate)l. 
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11, CAZUL DEMICOLI contra MAL TEl - Sancţiune aplicată de către 
Camera Reprezentanţilor unui ziarist, pentru atingerea adusă 
privilegiilor parlamentarilor 

1. - Cetăţean maltez, dl Carmel Demicoli este redactor-şef al revistei 
politice satirice MHUX fl- Interesstal-Poplu (NU În interesul poporului). 

La 13 ianuarie 1986, doi membri ai Camerei Reprezentanţilor semnalează acesteia, 
ca pe o atingere adusă privilegiilor parlamentare, un articol apărut recent in 
revistă comentând o şedinţă a Camerei care a fos t retransmisă În direct la 
televiziune; articolul cuprinde, potrivit acestora, referinţe injurioase la adresa lor. 
La 10 februarie, Camera votează o rezoluţie, În care ea declară că apreciază textul 
litigios ca un atentat la privilegiile sale din perspectiva ar/. 11 § I k) alordonanţei 
asupra privilegiilor şi puterilor Camerei Reprezentanţilor (1942-1983), privind 
publicarea unui Înscris defăimător la adresa unui membru al Camerei. 

O nouă rezoluţie din 4 martie reia conţinutul precedentei şi dispune ca 
petiţionarul să compară În faţa Camerei pentru a răspunde pentru acuzaţia 
de defăimare. După înfăţişarea sa Într-o şedinţă care durează trei zile şi la 
care cei doi deputaţi fac declaraţii, dl Demicoli este găsit vinovat printr-o 
rezoluţie din 19 martie, Camera amânând chestiunea sancţiunii. 

Între timp, petiţionarul a contestat urmărirea angajată contra sa de 
către Cameră În faţa tribunalului civil din Malta, pe motiv că, fiind de 
natură penală, ea Încalcă dreptul său, garantat de art. 40 al Constituţiei, la 
un proces echitabil În faţa unui tribunal independent şi imparţial. Tribunalul 
îi dă câştig de cauză la 16 mai 1986, apreciind însă că urmărirea nu 
îmbracă un caracter penal. La 13 octombrie 1986, Curtea Constituţională, 

în baza recursurilor celor două părţi, dezaprobă concluziile tribunalului 
civil: acesta nu are competenţa de a examina cauza mai departe nici pentru 
a acorda îndreptările arătate În hotărârea sa. 

La 9 decembrie 1986, Camera îl convoacă pe dl Demicoli pentru a 
statua asupra sancţiunii care urma să-i fie aplicată. Ea Îl condamnă să 
plătească o amendă de 250 LMI ş i să publice În revista sa rezoluţia din 
19 martie 1986. Cel în cauză nu şi-a plătit amenda şi, până În prezent, 
nu s-a luat nici o măsură pentru a-I constrânge la aceasta. 

2. - În plângerea sa din 22 mai 198 7 la Comisie, Demicoli pretinde că 
nu s-a bucurat de un proces echitabil şi public în faţa unui tribunal 
independent şi imparţial (art. 6 § 1 din Convenţie) şi nici nu a beneficiat de 
prezumţia de nevinovăţie (art. 6 § 2j2. 

• Hotărârea din 27 august 1991 (Cameră) (seria A nr. 210) 

3. - Potrivit guvernului , dl Demicoli nu-ş i introdusese plângerea în 
termenul fixat prin art. 26 din Convenţie, respectiv în cele şase luni începând 

I LM - lire malteze (n. 1.). 

1 În raportul său din 15 martie 1990, Comisia formulează av izul că s-a încălcat an . 6 § 1 
ş i că nici o chestiune distinctă nu se pune din perspectiva an . 6 § 2 (unanim itate). 
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de la data deciziei interne definitive. Curtea respinge această excepţie 
preliminară (unanimitate). Ea apreciază că urrnăririie contra petiţionarului au 
condus la decizia din 9 decembrie 1986 stabilind pedeapsa care determina 
definitiv soarta celui în cauză ; aici se situează data de luat în considerare. 

4. - În baza art. 6 § 1, prima problemă de rezolvat avea legătură cu 
aplicabilitatea acestui text. Pentru guvern, urmăriri le începute contra 
petiţionarului, pentru atingerea adusă privilegiilor parlamentare printr-un 
înscris defăimător, Îmbrăcau un caracter disciplinar şi nu " penal" . 

Pentru a se pronunţa, Curtea utilizează cele trei criterii pe care ea le-a 
identificat pentru prima dată în hotărârea sa privind cazul Engel şi alţii contra 
Olandei din 8 iunie 1976 şi le-a reluat constant în jurisprudenţa sa ulterioară. 

Mai întâi , definirea infracţiunii potrivit tehnicii juridice a s tatului 
reclamat: dreptul maltez nu situează atingerea adusă privilegiilor 
parlamentare printre infracţiunile penale; totuşi , este vorba pur şi simplu de 
indicaţii care nu sunt deterrninante În scopurile art. 6. Apoi , natura însăşi a 
infracţiunii: procedura deschisă contra dlui Demicoli, care nu era membru al 
Camerei , pentru un asemenea act săvârşit în afara Camerei , nu putea să treacă 
drept disciplinară, deoarece ea nu avea legătură cu organizarea internă şi buna 
funcţionare a Parlamentului ; cum legislaţia pertinentă priveşte în mod virtual 
întreaga populaţie , infracţiunea pe care ea o defineşte şi pe care o însoţeşte cu 
o sancţiune penală se aseamănă deci cu o infracţiune penală la legea din 1974 
privind presa. În sfârş it , gradul de severitate al sancţiunii la care este expusă 
persoana care o săvârşeşte: miza acestuia (închisoare de cel mult 60 de zile, o 
amendă de până la 500 LM sau ambele) îmbrăca o importanţă destul de mare 
pentru a antrena clasificarea penală a încăIcării imputate petiţionarului. 
Pornind de aici , aI1. 6 § 1 se aplică în speţă (unanimitate). 

5. - Camera Reprezentanţilor exercită fără nici o îndoială o funcţie 
jurisdicţională statuând asupra vinovăţiei petiţionarului . Participarea la ansamblul 
procedurii a celor doi deputaţi al căror comportament era criticat de articolul 
litigios era suficientă pentru a face ca imparţialitatea organului de decizie să fie 
subiect de neîncredere şi temerile dlui Demicoli se justificau. Pornind de aici, 
Curtea a tras concluzia că art. 6 § I a fost încălcat în privinţa aspectului luat în 
considerare (unanimitate) şi că nu este cazul să fie examinat sub alte aspecte. 

6. - Potrivit petiţionarului, rezoluţia din 10 februarie şi moţiunea din 
4 martie 1986 impuneau acuzatului sarcina de a-şi dovedi nevinovăţia şi 

Încălcau deci art. 6 § 2. Având în vedere constatarea sa de încălcare a art. 6 § 1, 
Curtea decide că nu trebuie să trateze această chestiune (unanimitate) . 

7. - Ea îi acordă dlui Demicoli 5.000 LM pentru cheltuielile sale de 
judecată şi taxe din Malta şi În faţa organelor Convenţiei şi respinge cererea 
acestuia pentru prejudiciu material şi moral (unanimitate) '. 

1 O lege de amendare a ordonanţei asupra privilegiilor Camerei Reprezentanţilor (legea XI 
din 1995). intrată în vigoare la 19 mai 1995. atribuie tribuna lului de instanţă competenţa pentru 
sanqionarea încăIcării pri vilegiilor care sunt garantate în acest act normati v, Camera păstrând 
dreptul de a e fectua instruqia dosarelor ş i de a le supune atenţi e i tribunalului . 



CAZUL FELDBRUGGE contra OLANDEI 253 

8. Bibliografie 
COUSSIRAT-COLSTERE (v.). - .,Jwisprudence de la Cour europeenne des droits de I'homme de 

1989 a 1991" . AF-D.I. 1991, p. 585 ş i um1. 

DECALX (E.) ş i LWERNIER (P.). - .. Chronique de jurisprudence de la Cour europeenne des 
droits de I' homme", J.D.I. 1992. p. 792. 

LAlI'so~ (R.A.) ş i SCHER\IERS (H.G.) - ,.Leading cases of the European Coun of Human 
rights", Nimegue. Ars Aequi Libri. 1997. p. 413-420. 

MERRI LLS (J .G.). - .. Dccisions on the European Convention on Human Rights during 
1991 ", B. YB.lL 1991. p. 518- 519. 

SH ERLOCK (A.) - .,Breach of parlimentary privi lege and Ihe Convention". E.L.R. 1992. p. 
171 - 173. 

SLDRE (F. ). - .. Chronique de lajurisprudcnce de la Cour europccnne des droits de I' homme -
1991", R.U.DH 1992. 11f. 1-2 , p. 1 şi unn. 

W ARIlR ICK Ce.). - " The European Co nve ntion on H uman Right s" }' . E.. L. 1991 , 
p.563-565. 

C. Exigenţele procedurale 

1. Echitatea procedurii 

a. În materie "civilă" 

7J§, CAZUL FELDBRUGGE contra OLANDEI - Procedură În faţa 
comisiilor de recurs privind continuarea primirii alocaţiilor de 
asigurare pentru boală 

1. - În aprilie 19 78, co ns iliul de administrafie al Asoc iaţi e i 
profesionale a băncilor şi asigurărilor. a comerţului en gros şi a lucrătorilor 
independenfi din Amsterdam hotărăşte că de la 24 martie 1978, dna Ge=iena 
Hendrika Maria Feldbrugge nu mai are drept li I la alocafiile de asigurare 
pentru boală percepute până atunci, deoarece medicul consultant a 
considerat-o aptă să reia activitatea la această dată. 

Cea interesată sesizează comisia de recurs din Ham·lem. Preşedintele 
acesteia din urmă cere avizul unui expert medical permanent, un ginecolog 
care examinează pa cienta , şi Îi lasă posibilitatea de a-şi prezenta 
observaţiile. După ce a Întrebat trei conli'aţ i , amintitul expert trage 
concluzia că petifionara se află În situaţia de a munci de la data de 
24 martie; totuşi, el apreciază necesar să consulte un specialist În ortopedie. 
Acesta o examinează pe petiţionară şi cere, la rândul Săli, opinia celor trei 
practicieni deja menţionafi. Şi el recunoaşte capacitatea dnei Feldbrugge de 
a-şi relua activitatea profesională În cepând din 24 martie. Pe baza celor 
două rapoarte În cauză. preşedintele comisiei de recurs respinge cererea 
petiţionarei. Aceasta din urmă formulează o contestaţie În fala comisiei de 
recurs, apoi la comisia centrală de recurs, darfără succes. 
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2. - În cererea sa din 16 februarie 1979 la Comisia europeană, dna 
Feldbrugge invocă art. 6 § 1 din Convenţie, contestând că ar fi beneficiat, În 
faţa preşedintelui comisiei de recurs din Haarlem , de un proces echitabil 
pentru stabilirea dreptului său la alocaţiile de asigurare pentru boală! . 

• Hotărârea din 29 mai 1986 (plenul Curţii) (seria A nr. 99) 

3. - Prima chestiune privea aplicabilitatea art. 6 § 1. Curtea apreciază că 
între dna Feldbrugge şi Asociaţia profesională a apărut o contestaţie reală şi 
serioasă şi că aceasta era direct determinantă pentru dreptul în cauză , 

respectiv dreptul de a primi alocaţii de asigurare pentru boală. 

Curtea nu crede că trebuie să dea o definiţie abstractă a noţiunii de 
"drepturi şi obligaţii cu caracter civil". Pusă pentru prima dată în faţa 
domeniului protecţiei sociale, ea pune în evidenţă elementele proprii care să 
precizeze sau să completeze principiile rezultând din jurisprudenţa sa. Legislaţia 
olandeză atribuie un caracter public dreptului în cauză, dar nu este vorba decât 
de un punct de plecare. Printre statele membre ale Consiliului Europei există o 
mare diversitate în ceea ce priveşte modul în care legislaţia şi jurisprudenţa lor 
concep natura juridică a dreptului la asigurări sociale pentru boală. Aşadar, nu 
există un numitor comun care să pennită evidenţierea unei noţiuni europene 
unifonne. Sistemul olandez prezintă, în acelaşi timp, aspecte de drept public şi 
de drept privat. 

Asupra primului punct, Curtea notează: 

i) caracterul legislaţiei: statul fixează cadrul regimului asigurărilor pentru 
boală şi controlează funcţionarea acestuia, însă această intervenţie nu ar putea fi 
suficientă pentru a îngloba în domeniul dreptului public dreptul revendicat; 

ii) caracterul obligatoriu al asigurării: este imposibilă renunţarea la 
avantajele care decurg din asigurare şi sustragerea de la obligaţiile rezultate 
din aceasta, dar situaţii comparabile se întâlnesc uneori În alte domenii În 
care dreptul la servicii nu poate trece drept public; 

iii) asumarea sarcinii protecţiei sociale de către stat sau de către 
organismele publice ori semipublice: o asemenea situaţie implică mai întâi o 
extindere a dreptului public dar, În cazul de faţă, este vorba de o materie care 
prezintă similitudini cu asigurarea de drept comun, reglementată în mod 
tradiţional de către dreptul privat. 

Asupra celui de-al doilea punct, Curtea arată : 

i) natura personală şi patrimonială a dreptului: petiţionara se vedea vizată 
nu în raporturile sale cu puterea publică , ca atare, uzând de prerogative 
discreţionare, ci În viaţa sa personală de simplu particular; În plus, dreptul la 
alocaţi i de asigurare pentru boală prezintă pentru persoana În cauză o 
importanţă adesea capitală ; 

1 În raportul său din 9 mai 1984, Comisia apreciază că art. 6 § 1 nu se aplică în speţă , că 
nu se impune s ă se dete rmine dacă procedura în litigiu l-a respectat (8 voturi pentru , 
6 împotri vă ) ş i că nu a fost Încă lcată această dispoziţie. 
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ii) legătura cu contractul de muncă: deşi decurgând direct din lege , 
asigurarea se adaugă la contract şi figura deci printre modalităţile relaţiei 
între patron şi angajat; în afară de aceasta, alocaţiile reclamate erau un 
substitut al remuneraţiei muncii de prestat în virtutea contractului al cărei 
caracter civil nu ridică nici o îndoială; 

iii) afinităţile cu o asigurare de drept comun: asigurarea olandeză de 
sănătate recurge la tehnici de acoperire şi la moduri de gestiune care se 
inspiră din cele ale asigurărilor private; asigurările complementare acoperă 
acelaşi risc ca şi asigurarea obligatorie şi dau loc la litigii ţinând 
incontestabil de materia civilă; diferenţele care pot exista între o asigurare 
privată şi o asigurare care ţine de protecţia socia l ă nu afectează substanţa 
legăturii dintre asigurat şi asigurator; în sfârşit , participarea asiguraţi lor la 
finanţarea regimurilor de protecţie socială sau a unora dintre acestea creează 
un raport strâns între contribuţiile cerute şi prestaţiile alocate. 

Curtea trage concluzia că aspectele de drept privat predomină asupra 
celor de drept public. Nici unul din ele nu apare ca decisiv prin el însuşi dar, 
alăturate şi combinate, ele conferă dreptului revendicat un caracter civil în 
sensul art. 6 § 1, care îşi găseşte aşadar aplicarea în speţă (10 voturi pentru, 
7 împotrivă). 

4. - Procedura urmată în faţa preşedintelui comisiei de recurs - un 
judecător - nu a îmbrăcat în mod evident un caracter contradictoriu, cel puţin 
în stadiul său ultim şi determinant. Pe de o parte, preşedintele nu a audiat 
petiţionara şi nici nu a invitat-o să-şi depună observaţiile în scris. Pe de altă 
parte, el nu a oferit acesteia sau reprezentantului ei ocazia de a consulta şi 

critica dosarul cauzei, îndeosebi cele două rapoarte - pe care s-a bazat 
decizia - întocmite de către experţii permanenţi. Astfel, instanţa nu a oferit 
într-o măsură suficientă una din principalele garanţii ale unui proceduri 
judiciare. 

Concepute în termeni foarte restrictivi, condiţiile de acces la comisia de 
recurs şi la comisia centrală de recurs au împiedicat-o pe dna Feldbrugge să 
conteste pe fond decizia preşedintelui comisiei de recurs. În consecinţă, 
deficienţa arătată la nivelul acestui magistrat nu a putut fi corectată nici după 
aceea. Aşadar s-a încălcat art. 6 § 1 (10 voturi pentru, 7 împotrivă). 

5. - Constatând că problema acordării unor eventuale "satisfacţii 
echitabile" nu se află în stare de judecată, Curtea rezervă pronunţarea asupra 
acesteia pentru o decizie ulterioară (unanimitate) . 

• Hotărârea din 27 iulie 1987 (plenul Curţii) - Aplicarea articolului 50 
(seria A nr. 124 - A) 

6. - Curtea respinge cererea de reparaţie pentru prejudiciul material 
deoarece dna Feldbrugge nu a dovedit că există o legătură de cauzalitate 
între încălcarea Convenţiei şi neplata asigurărilor sociale ori faptul de a fi 
suferit o pierdere de şanse (unanimitate). 
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În schimb, ea apreciază că petiţionara a suferit o daună morală pe care 
nici hotărârea de la Strasbourg, nici măsurile adoptate sau avute în vedere de 
către autorităţile olandeze nu o compensează în întregime; ea atribuie cu 
acest titlu petiţiona re i 10.000 guldeni (unanimitate). 

7. - În ceea ce priveşte cheltuielile suportate în Olanda (onorarii pentru 
medici şi psihologi : 1.502 guldeni), Curtea decide rarnbursarea lor deoarece 
toate consultaţii le urmăreau să stabilească existenţa unui prej udiciu material, 
iar guvernul olandez nu ridică nici o obiecţie (unanimitate) . 

Nu aceeaş i este si tuaţi a cu cheltuielile prezentate la Strasbourg: dna 
Feldbrugge a beneficiat de asistenţă judiciară gratuită în faţa Comisiei ş i apoi 
la Curte, iar ea nu pretinde că a plătit sau că trebuie să plătească avocatului 
său un supliment de onorariu sau de cheltuieli 1. 
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1!JJo CAZUL H. contra BELGIEI - Procedură de examinare a cererilor 
de reÎnscriere pe lista Ordinului avocaţilor 

1. - În 1957, la sfârşitul stagiului său, H. este Înscris pe lista Ordinului 
avocaţilor din Anvers şi deschide un cabinet. Şase ani mai târziu, consiliul 
amintitu lui Ordin îl radiază de pe lista avocaţilor; acesta a dobândit 
convingerea că petiţionarull-a./ăcut În mod nedrept pe un client să creadă că 

1 Legea din 1955 asupra recursului a fost modificată , Îndeosebi În materi e de litigii 
privind capac itatea sau incapacitatea de muncă, printr-o lege din 1 1 septembrie 199 1, intrată În 
vigoare la 1 octombrie 199 1. 
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riscă să fie arestat dacă nu-i dă imediat o anumită sumă de bani. Curtea de 
apel din Bruxelles confirmă sentinţa, iar Curtea de casaţie respinge recursul 
lui H. Urmăririle penale angajate contra lui În 1964 (pentru fraudă şi 
purtarea ilegală a titlului de avocat) şi În 1977 (pentru fals În Înscrisuri şi 
abuz de Încredere) sunt finalizate prin decizii de netrimitere În judecată În 
1968 şi 1979. În 1970 H. Începe să Îndeplinească funcţia de consilier juridic 
şi fiscal. Cele două cereri ale sale de reÎnscriere pe lista avocaţilor eşuează, 
prima În 1980, a doua În 1981. De fiecare dată Consiliul Ordinului 
avocaţilor, al cărui refuz nu este susceptibil de apel, apreciază că dacă s-au 

scurs mai mult de 10 ani de la radiere nici o circumstanţă excepţională nu 
justifică anularea sancţiunii (art. 471 din Coduljudiciar). 

2. - În cererea sa din 20 martie 1980 la Comisie, H. pretinde că procedura 
urmată de către Consiliul Ordinului avocaţilor din Anvers pentru a examina 
cererile sale de reÎnscriere În barou a Încălcat prevederile art. 6 din Convenţie' . 

• Hotărârea din 30 noiembrie 1981 (plenul Curţii) (seria A nr. 12 7-B) 

3. - Prima problemă privea aplicabilitatea art. 6 § 1. Trimiţând la 
principiile adoptate în jurisprudenţa sa, Curtea cercetează dacă Belgia admite 
sau nu dreptul invocat de H. În acest scop, ea examinează natura radierii şi 
factorii care ar justifica reînscrierea. Ea constată că art. 471 din codul 
judiciar permite avocatului radiat să solicite reînscrierea sa după expirarea 
unui termen de 10 ani şi dacă circumstanţe excepţionale o justifică. Contrar 
primei condiţii, cea de-a doua se poate preta la interpretări şi aplicări foarte 
diferite , iar jurisprudenţa consiliilor Ordinului avocaţilor în materie nu 
permite să fie conturată (raritatea şi inaccesibilitatea deciziilor, motivare 
puţin explicită). H. putea, într-o manieră plauzibilă, să susţină că avea, în 
legislaţia belgiană , dreptul de a exercita din nou profesia de avocat din 
momentul în care satisfăcea exigenţele articolului menţionat. Deşi se bucura 
de o anumită putere discreţionară, Consiliul Ordinului avea aşadar 
competenţa să statueze asupra unei contestaţii referitoare la un drept. 

Curtea nu crede că trebuie să dea o definiţie abstractă noţiunii de 
"drepturi şi obligaţii cu caracter civil". Ea studiază particularităţile profesiei de 
avocat în Belgia, pentru că dreptul litigios se găseşte legat în mod indisolubil 
de aceasta din urmă . Acest examen dezvăluie aspecte de drept public. Mai 
întâi , statul belgian a fixat el însuşi organizarea barourilor şi condiţiile de 
exercitare a profesiei de avocat (acces , drepturi, obligaţii etc.); această 
intervenţie nu ar putea fi suficientă pentru a demonstra că dreptul în cauză nu 
îmbracă un caracter civil. Apoi, participarea avocatului la administrarea 
justiţiei îl asociază funcţionării unui serviciu public deoarece, pentru unele din 
misiunile sale, baroul se găseşte într-un fel legat de ordinul judiciar; totuşi, 
aceasta nu este însoţită de nici o dependenţă colectivă sau individuală în faţa 
jurisdicţiilor Regatului, iar baroul are putere deplină asupra listei şi a 

1 În raportul său din 8 octombrie 1985, Comisia apreciază că s-a încălcat art. 6 § J prin aceea 
că H. nu a putut să-şi facă audiată cauza de către un " tribunal" (IO voturi pentru, 2 împotrivă). 
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disciplinei. În schimb, diferite consideraţii militează în favoarea aplicabilităţii 
art. 6 din Convenţie. În primul rând , profesia de avocat contează printre 
profesiile libere tradiţionale; avocatul este, în principiu, liber să practice sau 
nu; cu excepţia unei desemnări din oficiu, el are o clientelă care îl alege 
direct şi de bună voie ; el îşi fixează singur onorariile; mandatul care îl uneşte 
cu clientul constituie o relaţie de drept privat. În al doilea rând, cabinetul şi 
clientela avocatului reprezintă elemente patrimoniale şi , cu acest titlu, ţin de 
dreptul de proprietate. În al treilea rând, în afara incintei Palatului de Justiţie 

avocatul îndeplineşte un număr de atribuţii importante (de a consilia , a 
arbitra, a concilia) care adesea nu au legătură cu procedurile judiciare. 

Curtea trage concluzia că diferitele aspecte ale profesiei de avocat în 
Belgia conferă dreptului revendicat un caracter civil în sensul art. 6 § 1, care 
îşi găsea aplicarea în speţă (12 voturi pentru şi 6 împotrivă). 

4. - Cum nici un recurs nu era introdus contra deciziilor consiliului 
Ordinului , Curtea cercetează dacă H. a beneficiat în faţa acestuia din urmă de 
dreptul la un proces echitabil. Nimeni nu contestă natura organului "stabilit 
prin lege" şi respectarea " termenului rezonabil" . 

Consiliul Ordinului exercită mai multe atribuţii de natură administrativă, 
reglementară , contencioasă , consultativă sau disciplinară , după caz. În 
concepţia Curţii , un asemenea cumul de atribuţii nu ar putea prin el însuşi să 
priveze o instituţie de calitatea de "tribunal" pentru unele dintre ele . În plus, 
consiliul Ordinului îndeplinea faţă de H. o funcţie jurisdicţională care se situa 
în prelungirea atribuţiilor sale în materie disciplinară . 

Independenţa membrilor consiliului Ordinului nu constituie o problemă: 
aleşi de către colegii lor, ei nu sunt supuşi decât propriei lor conştiinţe. De 
asemenea, Curtea nu observă în dosar nici o raţiune de a se îndoi de 
imparţialitatea lor personală. Cât despre imparţialitatea structurală a 
consiliului , Curtea nu apreciază necesar să se pronunţe. 

Deşi H. a putut să compară în persoană, Curtea apreciază că el încerca o 
serioasă dificultate În a prezenta proba potrivită circumstanţelor excepţionale 
şi, mai general, de a-şi pleda cauza cu eficienţa dorită. EI putea să se teamă 
În acelaşi timp de un anumit risc al arbitrarului , cu atât mai mult cu cât nici 
un text nu-i recunoştea un drept de recuzare, iar la baroul din Anvers nu 
exista nici un regulament interior. Slăbiciunea garanţiilor de procedură 
Îmbracă o importanţă deosebită În funcţie de gravitatea chestiunii pe care o 
pune reînscrierea unui avocat radiat şi de imprecizia noţiunii de 
"circumstanţe excepţionale" care cerea o motivare adecvată a deciziilor. 

Cererile lui H. nu au dat loc la o examinare publică, iar deciziile 
consiliului Ordinului nu au fost făcute publice. Potrivit Curţii, nu există o 
situaţie de natură să legitimeze absenţa publicităţii audierilor, iar piesele 
dosarului nu arată că H. ar fi înţeles să renunţe la un proces public . Nu i s-ar 
putea reproşa că nu a cerut să exercite un drept pe care practica barourilor 
belgiene nu i-I recunoştea şi pe care nu avea deloc şanse să-I obţină . 

În concluzie, a existat Încălcarea art. 6 § 1 (12 voturi pentru, 6 Împotrivă) . 
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5. - În baza art. 50 , Curtea respinge cererea de reparaţie pentru 
prejudiciu material, deoarece nimic nu dovedeşte existenţa unei legături de 
cauzalitate între încălcarea Convenţiei şi vreo deteriorare a situaţiei 
financiare a lui H. În schimb, acesta a suferit un prejudiciu moral pentru 
care obţine 250.000 FB (unanimitate). 

Numai cheltuielile şi onorariile referitoare la procedurile în faţa 
organelor Convenţiei au putut fi avute în vedere . Curtea le-a evaluat la 
100.000 FB (unanimitate)l. 
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~® CAZUL RUIZ-MATEOS contra SPANIEI - Durata unei acţiuni În 
restituirea bunurilor expropriate şi procedura În faţa Tribunalului 
constituţional 

1. - De cetăţenie spaniolă, dl Jose Maria Ruiz-Mateos, om de afaceri, dl 
loilo Ruiz-Mateos, dl Rafael Ruiz-Mateos, dl lsidoro Ruiz-Mateos, dl Alfonso 
Ruiz-Mateos şi dna Maria Dolores Ruiz-Mateos sunt fraţi şi soră. Ei posedă 
100 % din acţiunile RUMASA S.A., societate-mamă a grupului RUMASA, 
cuprinzând mai multe sute de întreprinderi în care ea deţine o participare 
variabilă. 

Printr-un decret-lege din 23 februarie 1983 (înlocuit ulterior prin 
Legea 7/ 1983), guvernul pronunţă o expropriere pentru cauză de utilitate 
publică şi luarea în posesie imediată a totalităţii acţiunilor care compun 
capitalul societălilor din grupul RUMASA, inclusiv cele ale societăţii-mamă. 

10 lege din 19 noiembrie 1992 a modificat art . 432, 433, 459, 465 , 471 ş i 476 din codul 
judiciar belg ian În care a fost introdus art. 469 bis. De acum Înainte , dec izia consiliului 
Ordinului avocaţilor prin care se refuză reÎnscrierea unui avocat după radierea sa trebuie să fie 
motivată şi susceptibilă de ape l; audierea este publică cu excepţia cazului când avocatul 
interesat cere ca aceasta să fie făcută cu uşile Închise . 



260 JURISPRUDENTA CURTll EUROPENE A DREPTURILOR OMULU I 

La 9 şi 27 mai 1983 cei şase petiţionari angajează proceduri (ulterior 
conexate) i'n faţa jurisdicţiilor civile. Ei pretind ilegalitatea exproprierii şi 
solicită restituirea aCfiunilor lor. Ei cer apoi tribunalului de primă instan/ă 
nr. 18 din Madrid să supună aten/iei Tribunalului constitufional chestiunea de a 

şti dacă legea din 1983 este conformă cu diferite dispozifii din Constituţie; 
la 5 octombrie 1984 Tribunalul nr. 18 admite în parte această plângere şi 
deferă Tribunalului constitufional chestiunea compatibilităfii art. 1 şi 2 ale 
legii cu garantarea constituţională a dreptului la o protecţie judiciară ~lectivă . 
La 19 decembrie 1986, printr-o decizie majoritară, Tribunalul constituţional 
tranşează chestiunea În mod afirmativ. EI a primit Înainte observafiile scrise 
ale Ministerului Public şi ale avocatului statului; de altfel, el a respins pentru 
lipsa calităţii de parte la această procedură un număr de cereri pe care i le-a 
adresat primul peti(ionar. După ce a primit comunicarea hotărârii, tribunalul 
nr. 18 respinge acţiunea În restituire la 23 decembrie 1986. 

La 27 decembrie, peti{ionarii fac recursuri la Audiencia provincial din 
Madrid. Printr-o decizie din 13 februarie 1989, confirmată la 7 iulie, acesta le 
respinge cererea de suspendare a procedurii, aşteptând rezultatul cererii lor 
adresate la Comisia de la Strasbourg. Dând câştig de cauză, de altfel, unei 
cereri formulate de către petiţionari cu titlu subsidiar, Audiencia provincial 
trimite la 9 iulie 1989 chestiunea de a şti dacă cele două articole menţionate ale 
legii din 1983 se con ciliază cu garanţia cons titu ţională a dreptului la 
egalitate şi a dreptului la proprietatea privată. La 15 ianuarie 1991, după ce a 
primit observafiile Ministerului Public şi ale avocatului statului, printr-o decizie 
majoritară Tribunalul constitu!ional, printr-o decizie majoritară, răspunde tot 
afirmativ şi la această chestiune. Informată la 25 ianuarie 1991, Audiencia 
provincial din Madrid respinge apelul petifionarilor la 25 februarie 1991. 

2. - Familia Ruiz-Mateos sesizea::ă Comisia la 5 mai 1987. Ei se plâng mai 
intâi că nu s-a audiat cauza lor i'n mod echitabil şi într-un termen rezonabil de 
către un tribunal impar/ial (art. 6 § I din Conven!ie). Pretind, În afară de 
aceasta, că au fost privaţi de dreptul lor de acces la tribunale pentru a contesta 
utilitatea publică a exproprierii şi necesitatea cedării imediate a bunurilor lor 
(art. 6 § 1 şi art. 13). În sfârşit, denunţă o discriminare faţă de alţi cetăţeni 
spanioli, supuşi şi ei dreptului comun În materie de expropriere şi putând deci să 
sesizeze jurisdicţiile administrative (art. 14 combinat cu art. 6 § 1 şi art. 13).1 

• Hotărârea din 23 iunie 1993 (plenul Curţii) (seria A nr. 262) 

3. - Hotărârea Începe cu mai multe observaţii preliminare . Deşi 
petiţionarii nu au menţionat În cererea lor la Strasbourg dec ât prima 
procedură În faţa Tribunalului constituţional, Curtea decide să examineze 
ansamblul instanţelor În cauză, inclusiv cele care au acţionat după sesizarea 

J La 6 noiembrie 1990, Comisia reţin e prima revendicare ş i declară cererea inadmisibilă 
pentru restul capetelor de cerere. În raportul său din 14 ianuarie 1992. ea trage concluzia 
încălcării art . 6 § I prin aceea că plângerea celor interesa ţi nu a fost audiată în mod echitabil 
(13 voturi pentru, 2 Împotrivă) şi în tr-un termen rezonabil ( II voturi pentru, 4 î mpotri vă). 
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Comisiei. Ea notează că aplicabilitatea art . 6 § 1 la acţiunile în restituire nu 
se pretează la controversă, dar că guvernul contestă luarea în seamă a 
procedurilor în faţa Tribunalului constituţional. 

4. - În ce priveşte respectarea "termenului rezonabil", perioada de 
considerat a început la 27 mai 1983, cu introducerea de către cinci dintre 
petiţionari a unei acţiuni având ca obiect jumătate din capitalul social al 
RUMASA, completând-o pe cea intentată de lose Maria Ruiz-Mateos la 
9 mai ; ea s-a sfârşit la 25 februarie 1991 , data hotărârii pronunţate de 
Audiencia provincial din Madrid. Această perioadă înglobează durata celor 
două proceduri în faţa Tribunalului constituţional. Această concluzie se 
bazează pe jurisprudenţa deja bine stabilită a Curţii , potrivit căreia o instanţă 
constituţională intră în calcul dacă rezultatul său poate influenţa asupra 
soluţionării litigiului dezbătut de jurisdicţiile ordinare; ea se aplică pentru o 
mai puternică raţiune procedurilor cu caracter prejudicial. Perioada de reţinut 
se întinde astfel pe aproape şapte ani şi nouă luni. 

Curtea constată că acţiunea civilă principală nu era complexă de la 
început , dar că ea a ridicat după aceea probleme constituţionale de o 
dificultate incontestabilă . Procedura prevăzută pentru examinarea acestora 
din urmă nu comportă totuşi acte de natură să o prelungească . 

La rândullor, solicitând amânarea audierii de apel şi suspendarea procedurii 
în faţa Audiencia provincial în aşteptarea deciziei Comisiei de la Strasbourg, 
petiţionarii au întârziat procedurile la această instanţă cu peste opt luni. 

Referitor la comportamentul autorităţilor competente, Curtea pune în 
evidenţă o întrerupere în primă instanţă, pentru tranşarea chestiunii de 
neconstituţionalitate (peste 25 de luni), şi două în apel , între decizia asupra 
admisibilităţii recursului şi începutul examinării sale (peste 16 luni) şi pentru 
examinarea celei de-a doua chestiuni (aproape 14 luni) . Măsurile luate de guvern 
în iunie 1988 pentru a uşura supraîncărcarea volumului de muncă al Audiencia 
provincial au fost prea tardive pentru a avea efecte în speţă. Procedurile în faţa 
Tribunalului constituţional s-au întins pe un interval de timp prea lung, în ciuda 
caracteristicilor specifice ale acestei jurisdicţii. În sfârşit , cauza prezintă o miză 
considerabilă nu numai pentru petiţionari , ci şi pentru societatea spaniolă în 
general, datorită vaste lor sale incidenţe sociale şi economice. Numărul mare de 
persoane implicate - salariaţi , acţionari şi terţi - ca şi volumul de capitaluri în 
cauză susţineau ideea unei soluţionări prompte a litigiului. 

Pe scurt, s-a încălcat art. 6 § 1 În legătură cu acest aspect (22 voturi 
pentru, 2 împotrivă) . 

5. - În ceea ce priveşte caracterul echitabil al procedurii , Curtea notează 
că revendicarea petiţionarilor se limitează la procedurile din faţa 
Tribunalului constituţional , care trebuie totuşi să fie repuse în contextul lor: 
o acţiune în restituire de bunuri expropriate. 

Potrivit guvernului , art. 6 § 1 nu este aplicabil procedurilor în faţa 
Tribunalului constituţional , deoarece sarcina acestuia din urmă nu este de a 
statua asupra drepturilor sau intereselor individului, ci de a veghea la 
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respectarea Constituţiei de către puterea legislativă, executivă şi judecătorească. 
Curtea subliniază legătura strânsă existentă între procedurile civile principale şi 
chestiunile de neconstituţionalitate; într-adevăr, anularea de către Tribunalul 
constituţional a legii de expropriere ar fi adus judecătorii civili în situaţia de a 
admite pretenţiile familiei Ruiz-Mateos. În afară de aceasta, ea aminteşte că 
ridicând chestiunile menţionate, petiţionarii utilizau unicul mijloc disponibil în 
dreptul spaniol pentru a se plânge de o atingere adusă dreptului lor de 
proprietate, recursul amparo nefiind posibil în domeniul art. 33 din Constituţie. 
In consecinţă, Curtea trage concluzia aplicabilităţii art. 6 § 1. 

A fost oare acest text respectat? Curtea examinează revendicarea în 
lumina ansamblului paragrafului l al art. 6, care înglobează principiul 
egalităţii armelor şi dreptul fundamental la caracterul contradictoriu al 
procedurii. Or, acesta din urmă implică, în parte, facultatea de a lua cuno
ştinţă de observaţiile sau actele depuse de cealaltă şi de a le discuta . 

Cu siguranţă, procedurile constituţionale prezintă caracteristici proprii care ţin 
seama de specificitatea normei de aplicat, ca şi de importanţa deciziei pronunţate 
pentru sistemul juridic în vigoare; ele urmăresc, de asemenea, să permită unui 
organ unic de a statua asupra unui mare număr de cauze afectând subiecte foarte 
diverse. Totuşi, se poate întâmpla ca ele să aibă legătură, ca în cazul în speţă, cu o 
lege care priveşte direct un cerc restrâns de persoane. Dacă într-un asemenea caz 
chestiunea constituţionalităţii legii este deferită Tribunalului constituţional în cadrul 
unei proceduri relative la un drept cu caracter civil şi la care sunt părţi persoane din 
acest cerc, trebuie, în principiu, să li se garanteze un acces liber la observaţiile 
celorlalte părţi şi o posibilitate veritabilă de a le comenta. 

Curtea nu observă în speţă nici o raţiune pentru a se îndepărta de la 
această regulă . Disocierea rolului puterii executive (răspunzătoare pentru 
expropriere) de cel al direcţiei generale a patrimoniului (beneficiară a 
măsurii) se dovedeşte artificială , ca ş i identificarea unei diferenţe reale între 
interesele acestora. În afară de aceasta, posibilitatea pentru Tribunal de a 
studia argumentele adresate de Ruiz-Mateos jurisdicţiilor civile în favoarea 
sesizării sale nu era suficientă. Avocatul statului, reprezentând guvernul, a 
supus atenţiei Tribunalului constituţional observaţii la care petiţionarii nu au 
avut prilejul să răspundă; de asemenea, el a cunoscut înainte argumentele 
lor şi a putut să le discute. Aşadar, a existat încălcarea art. 6 § 1 în această 
privinţă (18 voturi pentru, 6 împotrivă). 

6. - În baza art. 50, Curtea respinge cererea de reparaţii pentru daune 
(unanimitate) formulată de către petiţionari , care se ridică la două mii de 
miliarde de pesetas, din cauza lipsei legăturii de cauzalitate dintre încălcările 
constatate şi prejudiciul pretins: nimic nu dovedeşte că, fără aceste încălcări , 
Tribunalul constituţional ar fi invalidat legea de expropriere. 
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~1o CAZUL SCHULER-ZGRAGGEN contra ELVEŢIEI - Accesul la 
dosarul unei comisii canton ale de recurs pentru asigurare de invaliditate, 
lipsa audierii În faţa Tribunalului federal al asigurărilor şi motivarea 
unei decizii a acestuia din urmă fondată pe o diferenţă de sex 

1. - În 1976, Casa de compensaţii a industriei elveţiene de maşini şi 
metalurgie acordă o jumătate de pensie dnei Margrit Schuler-Zgraggen, 
salarială a unei Întreprinderi ş i care a cotizat la asigurarea federală de 
invaliditate, În umw Îmbolnăvirii de tuberculoză. Începând din 1979, petiţionara 
Îşi pierde serviciul din cauza Îmbolnăvirii; ea obţine după aceea o pensie 
completă, confirmată În 1981 şi 1982. În mai 1984, ea dă naştere unui fiu. 

În urma unui examen, În cursul căruia centrul de control medical şi doi 
medici Întocmesc rapoarte, comisia de asigurare p entru in validitate a 
cantonului Uri suprimă, la 21 martie 1986, pensia dnei Schuler-Zgraggen; ea 
apreciază că situaţia familială a acesteia din urmă s-a schimbat În mod sensibil 
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după naşterea fiului său. că sănătatea ei s-a ameliorat şi că poate să-şi asume 
sarcina menajului şi Îngrijirea copilului său În proporţie de 60 sau 70%. 

La 8 mai 1987 petiţionarei i se respinge apelul În faţa comisiei de 
recurs pentru asigurare de invaliditate a cantonului Uri; ea rec/amase o 
pensie completă sau, cu titlu subsidiar, o jumătate de pensie. 

La 2 l iunie 1988, Tribunalul federal al asigurărilor admite În parte recursul 
său de drept administrativ, apreciind că ea are dreptul la o jumătate de pensie cu 
condiţia de a se stabili dificultăţile finan ciare; el trimite cauza la Casa de 
compensaţii care trebuie să stabilească dacă această condiţie este Îndeplinită. De 
asemenea, el examinează În ce măsură petiţionara este limitată la activităţile sale 
de sOlie casnică, dar nu şi aptitudinea sa de a aercita profesiunea precedentă, 

deoarece el pleacă de la ipoteza că având un copil mic. aceasta ar fi renunţat la o 
muncă salarizată, chiar dacă nu ar fi avut probleme de sănătate. 

La 1 7 iulie 1989, Casa de compensaţii refuză celei interesa te o 
semirentă deoarece veniturile sale din 1986, 1987 şi 1988 depăşesc cu mult 
plafoanele aplicabile in aceşti ani la cazurile " precare ". 

2. - În cererea sa din 29 decembrie 1988 la Comisie, dna Schuler-Zgraggen 
se plânge de atingerea adusă dreptului său la un proces echitabil (art. 6 § 1 din 
Convenţie), din cauza accesului insuficient la dosand Comisiei de recurs, ca şi din 
cauza absenţei audierii Înfaţa Tribunalului{ederal al asigurărilor; ea pretinde, de 
asemenea, că ipoteza adoptată de acesta din urmă, respectiv că ea ar fi renunţat la 
se/v iciu chiar dacă nu ar fi avut probleme de sănătate, constituie o discriminare 
fondată pe sex (art. 14 combinat cu G/1. 6 § 1). I 

• Hotărârea din 24 iunie 1993 (Cameră) (seria A nr. 263) 

3. - Curtea aminteşte că intervenţia statului nu este suficientă pentru 
stabilirea aplicabilităţii art. 6 § 1, pledată de guvern. Cazul prezenta aspecte de 
drept public, iar dna Schuler-Zgraggen, afectată în mijloacele sale de existenţă, 

invoca un drept subiectiv cu caracter patrimonial, rezultând din regulile precise 
ale unei leg i federale. Curtea nu di scerne nici o raţiune convingătoare, o 
delimitare între dreptul petiţionarei la o rentă de invaliditate şi drepturile la 
prestaţiile de asigurare socială în cazurile Feldbrugge contra Olandei şi 

Oeumeland contra Germaniei. Aşadar, art. 6 § l se aplică (unanimitate). 

4. - Susţinând nerespectarea acestui drept, petiţionara se plânge mai 
întâi de un acces insuficient la dosarul comisiei de recurs . 

Potrivit guvernului , dna Schuler-Zgraggen nu avea calitatea de victimă 
deoarece nu a uzat de posibilitatea de a consulta dosarul la grefa comisiei 
amintite. Curtea notează că revendicarea petiţionarei viza mai degrabă 
comunicarea acte lor dosarului sau, în tot cazul, eliberarea fotocopiilor 
acestora. Ea îndepărtează această excepţie (unanimitate). 

1 În raportul său din 7 aprilie 1992, Comisia formulează avizul că nu a existat încălcarea 
ari. 6 § 1 nici ca urmare a absenţei dezbaterilor ( 10 voturi pen tru, 5 împotrivă), nici din punctul 
de vedere al accesului la dosar (13 voturi pentru, 2 împotrivă) ş i că nu a ex istat nici încălcarea 
ari. 14 combinat cu ari. 6 § I (9 voturi pentru, 6 împotrivă) . 
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Pe fond, ea constată că procedura unnată în faţa comisiei de recurs nu 
pennitea dnei Schuler-Zgraggen să aibă o imagine completă şi aprofundată a 
datelor furnizate de aceasta. Ea apreciază totuşi că Tribunalul federal al 
asigurărilor a remediat această deficienţă invitând comisia să ţină la 
dispoziţia petiţionarei toate documentele , iar aceasta avea îndeosebi 
posibilitatea să realizeze copii , apoi să comunice dosarul consilierului 
acesteia din urmă. Curtea arată , de asemenea, că cele două jurisdicţii în 
cauză nu posedau un raport pneumologic. Procedurile în litigiu au îmbrăcat 
un caracter echitabil dacă le considerăm în ansamblul lor şi deci nu a existat 
încălcarea art. 6 § 1 sub acest aspect (8 voturi pentru, 1 împotrivă). 

5. - Dna Schuler-Zgraggen denunţa , de asemenea, lipsa audierii în faţa 
Tribunalului federal al asigurărilor. 

Potrivit guvernu lui , ea nu epuizase căile de recurs intern deoarece nu 
ceruse oralitatea şi publicitatea procedurii . Excepţia nefiind prezentată în faţa 
Comisiei decât după decizia asupra admisibilităţii, se aplică decăderea din 
tennen (unanimitate) . 

Potrivit Curţii, se poate considera că p etiţ ionara a renunţat fără 
echivoc la dreptul său la o audiere publică în faţa Tribunalului federal al 
asigurărilor, în pofida posibilităţii prevăzute de regulamentul acestuia. 
Îndeosebi , nu rezultă că diferendul ridică chestiuni de interes public; 
făcând necesare dezbateri cu un înalt grad de tehnici tate , acesta se preta 
mai bine la înscrisuri decât la pledoarii. În sfârşit , este de conceput ca în 
domeniul respectiv autorităţile naţionale să ţină seama de imperativele de 
eficienţă şi economie: organizarea sistematică de dezbateri ar putea 
constitui un obstacol pentru diligenţa deosebită cerută în materie de 
protecţie socială. Aşadar, nu a existat încălcarea art. 6 § 1 sub acest aspect 
(8 voturi pentru , 1 împotrivă). 

În ceea ce priveşte independenţa experţilor medicali, contestată de către 
petiţionară, este vorba de o revendicare nouă care nu a fost ridicată în faţa 
Comisiei. Curtea se declară necompetentă să o examineze (unanimitate). 

6. - În ceea ce priveşte art. 14 combinat cu art. 6 § 1, guvernul reproşa 
dnei Schuler-Zgraggen că nu a prezentat în faţa Tribunalului asigurărilor o 
revendicare precisă referitoare la o discriminare în exercitarea unui drept 
garantat de Convenţie . Curtea respinge excepţia de neepuizare a căilor de 
recurs interne (unanimitate); hotărârea Tribunalului nu se preta la nici un 
recurs, iar petiţionara criticase deja decizia comisiei de recurs. 

Ea a examinat apoi revendicarea propriu-zisă a petiţionarei . Tribunalul 
federal al asigurărilor a reluat integral în considerare ipoteza reţinută de 
comisia de recurs, referitoare la încetarea activităţii femeilor devenite mame; 
el nu a încercat să pună în discuţie el însuşi temeinicia acesteia, eva luând 
argumentele opuse. Ipoteza în chestiune constituie unica bază a motivaţiei 
adoptate , îmbrăcând astfel un caracter decisiv, ş i introduce o diferenţă de 
tratament fondată exclusiv pe sex. Or, progresul către egalitatea sexelor este 
un scop important al statelor membre ale Consiliului Europei şi numai 
considerente foarte puternice pot conduce la aprecierea că o asemenea 
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diferenţă de tratament este compatibilă cu Convenţia. Curtea nu observă în 
speţă nimic în acest sens. În lipsa unei justificări obiective şi rezonabile, în 
cauză a existat încălcarea art. 14 combinat cu art. 6 § l (8 voturi pentru, 
I împotrivă). 

7. - Mai rămânea de statuat asupra cererilor formulate în baza art . 
50. Curtea apreciază că dna Schuler-Zgraggen a putut suferi un prejudiciu 
moral , dar că hotărârea îi furnizează prin ea însăşi o compensaţie suficientă 
în această privinţă (unanimitate). Ea îşi rezervă pronunţarea referitoare la 
prejudiciul material , deoarece dreptul elveţian pennite petiţionarei să solicite 
redeschiderea procedurii (unanimitate). 

Dna Schuler-Zgraggen reclama 21.426,60 FS I pentru cheltuielile de 
judecată la care s-a expus în Elveţia şi la Strasbourg. Statuând în echitate, 
Curtea îi acordă 7.500 FS (8 voturi pentru, I împotrivă) . 

• Hotărârea din 3/ ianuarie 1995 (Cameră) - Aplicarea art. 50 (seria A 
n/".305-A) 

8. - Curtea ia act de procedura de revizuire care s-a desfăşurat în faţa 
Tribunalului federal al asigurărilor şi a ajuns la atribuirea către petiţionară a 
unei rente complete de invaliditate începând de la l mai 1986, în urma 
hotărârii sale la capitolul probleme financiare şi în virtutea art. 139a al legii 
federale de organizare judecătorească . 

Amintita jurisdicţie a înţeles astfel să repare prejudiciul antrenat de 
nerespectarea Convenţiei. Totuşi , ea nu a ţinut seama de scurgerea timpului 
respectiv , în jur de opt ani . Curtea apreciază deci ca justificată , potrivit 
prevederilor Convenţiei , acordarea de dobânzi pentru perioada respectivă 
fă ră să subscrie totuşi la metoda de evaluare propusă de dna Schuler
Zgraggen. Statuând în echitate , ea acordă acesteia din urmă 25.000 FS pentru 
prejudiciul materi al rămas neacoperit (7 voturi pentru, 2 împotrivă). 
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®~, CAZUL DOMBO BEHEER B. V. contra OLANDEI - Aplicarea, 
într-un proces civil, a unei reguli de probă interzicând audierea unei 
părţi ca martor în propria cauză 

1. - Societatea cu răspundere limitată de drept olandez, Dombo Beheer 
B. V işi are sediul la Nimegue. Un litigiu o opune băncii sale in legătură cu 
dezvoltarea relaţiilor lor financiare Între decembrie 1980 şi februarie 198/. 
Dombo susţine că a Încheiat cu banca un contract privind facilităţi de credit 
sub formă de autorizaţii de Împrumut .fără acoperire. Banca refuzând să 
execute ordine de plată , Dombo Îi intentează proces la tribunalul de 
arondisment din Arnhem pentru daune interese. La 2 f ebruarie 1984, acesta 
o in vită să prezinte probele contractului in ca uză, Îndeosebi În ceea ce 
priveşte pretinsa creştere a limitei maxime a sumelor fără acoperire. Curtea 
de apel din Arnhem respinge, la 8 februari e 1985, un recurs al băncii 

Îndreptat contra deciziei amintite. La cererea celor două părţi, ea se 
foloseş te atunci de facultatea ei de evocarei. 

La /3 febn/Grie 1985, consilierul de punere În stare de judecată refuză să 
audieze ca martor pe fostul director de la Dombo (dl van Reijendam) care a 
negociat contractul. În schimb, îl ascultă după aceea pe girantul băncii (dl van W) 
care a participat din partea acesteia la negocieri; prezent În timpul acestei 
audieri, fostul director de la Dombo nu este totuşi audiat ca martor. La // martie 
1986, Curtea de apel din Arnhem respinge cererea de daune interese intentată de 
Dombo. La /9 f ebruarie 1988, Curtea de casaţie respinge un recursformulat de 
Dombo Împotriva acestei hotărâri şi a deciziilor consilierului de punere În stare 
de judecată; confOlw aprecierii ei, Curtea de apel era liberă să evalueze probele 
produse de către bancă, În lumina observaţiilor prezentate de cealaltă parte, şi de 
a lua În considerare declaraţiile provenind de la martorul băncii. 

I Evocare (facultatea de) = facultate aparţnând unei jurisdiqii superioa re de a pre lua 
ansamblul unei cauze civi le judecate, statuând apoi asu pra apelu lu i ş i fondului procesu lui 
printr-o decizie unică. reprezentând solu\ia definiti vă a cauze i (n. 1.). 
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2. - În cererea sa din J 5 august J 988 la Comisie, Dombo reproşează 
jurisdic(iilor interne că au refieat fostului său director general autorizarea de a 
depune ca 1/I(//10r, În timp ce acestea i-au acordat o asemenea autorizare girantului 
suclll:mlei băncii, singura persoană prezentă, În afară de el, în momentul Încheierii 
acordului verbal Aceste autorităli arfi Încălcat astfel. În detrimentul peti(ionarei. 
priI/ci piuI egalităţii arlIlelor, cOl/sacrat de arI. 6 § J din Convenţie. I 

• Hotărârea din 2 7 octombrie 1993 (Cameră) (seria A nr. 274) 

3. - Curtea notează, de la început, că ea nu este chemată să decidă într-un 
mod general dacă este legal ca o parte în procesul civil să fie împiedicată să 
depună ca martor în propria sa cauză. Ea nu este chemată nici să examineze în 
abstract dreptul olandez al probaţiunii în materie civilă. Ea nu ar putea substitui 
propria sa apreciere a faptelor celei a jurisdicţiilor naţionale. Sarcina sa constă 
în a cerceta dacă procedura vizată în ansamblul ei, inclusiv modul în care au 
fost admise mărturiile, a îmbrăcat un carac ter echitabil în sensul art. 6 § 1. 

4. - Imperati ve le inerente noţiunii de proces echitabil nu sunt în mod 
necesar aceleaşi în litigi ile referitoare la drepturi şi obligaţii cu caracter civil în 
cauzele privind acuzaţii în materie pena l ă. Ca dovadă, absenţa. în cazul primelor, 
a clauzelor detaliate asemănătoare paragrafe lor 2 şi 3 din art. 6. Pomind de aici, 
ş i deşi aceste dispoz iţii au o anumită pertinenţă în afara limitelor strâmte ale 
dreptului penal , state le contractante se bucură de o latitudine mai mare în 
domeniul contenciosului civil decât pentru ul1năririle penale. 

Totuşi , din juri sprudenţa Curţii, în cauzele cu caracter civil se degajă 
anumite principii legate de noţiunea de "proces echitabil". Astfel, exigenţa 
ega lităţii al1n elor, în sensul unui "echilibru" just între părţi , are valoarea unui 
principiu, atât în civil , cât şi în penal ; acesta contează îndeosebi aici. CUl1ea 
consideră că în litigiile opunând interese private, egalitatea al1llelor implică 
obligaţia de a oferi fiecărei părţi o posibilitate rezonabilă de a-şi prezenta cauza 
- inclusiv probele - în condiţii care să nu o plaseze într-o situaţie de dezavantaj 
net in comparaţie cu adversarul său. Obligaţia de a veghea in fiecare caz la 
respectarea condiţiilor unui proces echitabil revine autorităţilor naţionale. 

5. - În speţă, obligaţia de a stabili ex i stenţa unui acord verbal între Dombo 
şi bancă, referitor la extinderea anumitor facilităţi de credit, revenea petiţionarei. 
Numai două persoane asistaseră la reuniunea în cursul căreia s-a incheiat 
acordul verbal: directorul de la Dombo ş i girantul sucursalei băncii. Or, numai 
cel de-al doilea din aceş ti protagoni ş ti a fost autorizat să depună mărturie . 

Curtea de apel a refuzat lui Dombo posibilitatea de a cita propriul reprezentant, 
pe motiv că el se identificase datorită funcţiei sale cu aceasta. 

În timpul negocierilor, directorul de la Dombo ş i girantul sucursalei băncii 
acţionaseră pe picior de egalitate, fiecare dintre ei fiind abilitat să trateze în 
numele mandantului său. Aşadar, este greu de văzut de ce nu au putut să depună 

1 În raportu l să u din 9 septembrie 1990. Comisia a tras concluzia încă l cări i arI. 6 ~ 1 
( 14 voturi pentru. 5 împotr i vă). 
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amândoi mărturie . Societatea petiţionară fiind astfel pusă într-o situaţie de 
dezavantaj net în comparaţie cu banca, a existat încălcarea art. 6 § I (unanimitate). 

6. - În numele art. 50, diversele cereri prezentate de Dombo pentru 
prejudiciu material şi moral pornesc de la ideea că aceasta ar fi câştigat cauza 
dacă jurisdicţiile interne l-ar fi autorizat pe van Reijendam să depună 
mărturie. Or, Curtea nu ar putea reţine această ipoteză Iară să aprecieze ea 
însăşi probele. Audierea dlui van Reijendam de către Curtea de apel din 
Arnhem ar fi condus la existenţa a două declaraţii contradictorii din care ar fi 
trebuit preferată una din ele, pe baza elementelor furnizate în sprijin . Curtea 
nu este competentă să arate care mărturie ar fi trebuit să prevaleze. Aşadar, 
ea respinge această parte a cererii (unan imitate). 

Ea arată că la fel ca şi revendicarea unei despăgubiri , cererea de rambursare a 
cheltuielilor de judecată şi taxe pe care petiţionara le-a prezentat în faţa jurisdicţiilor 
interne pleacă de la ideea că Dombo ar fi câştigat procesul, dacă directorul său ar fi 
fost audiat. Pentru aceleaşi raţiuni , ş i această revendicare trebuie îndepărtată 
(unanimitate). Cât despre cheltuielile de judecată şi taxe suportate în faţa organelor 
de la Strasbourg, Curtea acordă societăţii petiţionare, în echitate, 40.000 guldeni 
pentru acest capitol , mai puţin suma de 16.185 FF vărsată deja cu titlu de asistenţă 
judiciară (unanimitate). În schimb, Curtea nu judecă potrivit să admită cererea 
petiţionarei Dombo de plată a daunelor interese (unanimitate ). 1 
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~31o CAZUL RUIZ TORIJA contra SPANIEI - Lipsa de răspuns a unei 
Curţi de Apel statuând În materie civilă, referitor la un motiv de recurs 
ridicat deja În prima instanţă 

1. - Chiriaş al unui bar din Madrid, din 1960, dl Eusebio Ruiz Torija face 
În J 988 obiectul unei acţiuni În rezilierea contractului de Închiriere şi de 
evacuare (desahucio) intentată de către proprietar. Potrivit acestuia din urmă, 
instalarea În localuri a unor maşini pentru jocuri de noroc subaparţinând unei 
terţe Întreprinderi, fără consimţământul proprietarului, echivalează cu o 
cesiune sau subÎnchiriere parţială neautorizată şi constituie una din cauzele 
posibile de resciziune prevăzute de lege. in memoriul său de răspuns, 
petiţionarul mgumentează Îndeosebi prescripţia acţiunii: maşini de acelaşi tip 
ar fifost instalate ZÎl bar de peste J 5 ani. 

La J 3 februarie J 989, tribunalul de primă instanţă nr. 15 din Madrid 
respinge cererea proprietarului, apreciind că instalarea maşinilor pentru 
jocuri de noroc nu poate trece drept o cesiun e sau sub/ocaţie. El nu 
examinează excepţia dedusă din prescripţia acţiunii. 

În baza unui apel al proprietarului, la care petiţionarul se opune, 
Audiencia Provincial din Madrid dă o hotărâre la 30 ianuarie J 990, prin 
care infirmă judecata atacată şi dă câştig de cauză cererii de evacuare, .fără 

să se pronunţe asupra prescripţiei acţiunii. 

DI Ruiz Tonja sesizează Tribunalul constituţional cu un recurs amparo 
În baza ar!. 24 § 1 din Constituţie. Printr-o decizie din 29 octombrie 1990, 
amintitul tribunal declară recursul inadmisibil: din decizia atacată s-ar 
putea deduce În mod re::onabil că examinarea pe fond a acţiunii zn rezilierea 
contractului de Închiriere atrăgea respingerea implicită a motivului de 
recurs rezultând din prescripţia acţiunii. 

2. - În cererea sa din 15 martie 199 J la Comisie, dl Ruiz Torija se 
plânge cu privire la lipsa audierii echitabile a cauzei sale, Încălcându-se 
prevederile art. 6 § 1 din Convenţie2 

• Hotărârea din 9 decembrie 1994 (Cameră) (seria A nr. 303-A) 

3. - Potrivit guvernului , dl Ruiz Torija ar fi trebuit să introducă un apel 
"prin aderare" în faţa Audiencia Provincial. 

Curtea constată că petiţionarul pledase în faţa tribunalului de primă 
instanţă respingerea acţiunii în evacuare. Obţinând câştig de cauză, el nu putea 
să atace decizia nici pe cale principală , nici "prin aderare" la un apel deja 
introdus. Ea respinge deci excepţia de neepuizare a căilor de recurs interne 
(unanimitate ). 

1 În raportul său din 8 iulie 1993 , Comisia trage concluzia Încă1cării art. 6 § 1 ( 18 voturi 
pentru. 3 Împotrivă). 
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4. - Curtea aminteşte că art. 6 § 1 din Convenţie obligă tribunalele să-şi 
motiveze deciziile, dar că nu se poate cere să se dea un răspuns detaliat la 
fiecare argument. 

Întinderea acestei obligaţii poate să varieze după natura deciziei şi 
trebuie să se anal izeze în lumina circumstanţelor fiecărei speţe. În acest 
context, Curtea arată că nu-i aparţine competenţa de a examina 
temeinicia motivelor de apărare, o asemenea obligaţie revenind 
jurisdicţiilor naţionale. 

Petiţionarul prezentase în faţa Tribunalului de primă instanţă un motiv 
de apărare dedus din prescripţia acţiunii în evacuare. Amintitul motiv avea 
o formulare clară şi precisă şi era deja întărit prin probe. Fără să fie 
competentă să examineze temeinicia sa, Curtea constată că era cel puţin 
pertinent. Din moment ce chestiunea prescrierii acţiunii ţinea de o 
categorie juridică distinctă de cea a cauzei rezilierii contractului de 
închiriere, faptul că Audiencia Provincial nu s-a exprimat în privinţa sa nu 
poate fi interpretat ca o respingere implicită. Motivul în cauză merita deci 
un răspuns specific şi explicit. În lipsa acestui răspuns şi ţinând seama de 
incidenţa decisivă a prescripţiei în speţă, a existat încălcarea art. 6 § I 
(8 voturi pentru. I împotrivă). 

5. - În baza art. 50, Curtea consideră că petiţionarul a putut suferi un 
prejudiciu moral, dar că hotărârea de faţă îi acordă o compensaţie suficientă 
în această privinţă (unanimitate). 

În ceea ce priveşte prejudiciul material, ea nu ar putea face speculaţii 
asupra rezultatului unei examinări de către Audiel1cia Provincial a motivului 
referitor la prescripţie. Ea respinge deci această cerere (unanimitate). 

Pentru cheltuielile de judecată şi taxe prezentate în faţa jurisdicţiilor 
naţionale şi apoi a organelor Convenţiei, ea acordă petiţionarului 1.000.000 
pesetas (unanimitate). 
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~~ CAZUL RAFINĂRIILE GRECEŞTI STRAN şi STRATIS 
ANDREADlS contra GRECIEI - Anularea printr-un act legislativa unei 
sentinţe arbitrale constatând existenţa unei datorii a statului 

1. - Printr-un contract Încheiat la 22 iulie /972 Între statul grec şi 
dl Andreadis. acesta din urmă Întreprinde construirea şi exploatarea unei 
rafinării de petrol la Megara . prin intermediul unei societăţi care se 
creează. Statul. care ş i-a luat angajamentul de a achiziţiona terenul pentru 
instalarea rafinăriei. ratifică contractul printr-un decret publicat În Jurnalul 
Oficial; totuşi. el nu reuşeşte să se achite de obligaţie. 

La /4 octombrie / 977. guvernul pune capăt contractului. În virtutea 
legii nr. /4 ///975 privind rezilierea contractelor de favoare În cheiate În 
timpul regimului militar. Societatea Stran sesizează tribunalul de mare 
instanţă din Atena cu o acţiune de rambursare a cheltuielilor la care aceasta 
s-a expus până atunci. Statul contestă competenţa acestui tribunal şi începe 
o procedură de arbitraj care se termină la 27 f ebruarie /984 printr-o 
sentinţă favorabilă petiţionarilor. Sentinţa declară fondate reclamaţiile 
societăţii Stran pentru o sumă de / /6.273.442 drahme. /6.054. /65 dolari 
americani şi 6/4. 627francij'rancezi. 

La 2 mai /985. statul atacă sentinţa În faţa tribunalului de mare 
instanţă din Atena pe motiv că clauza compromisorie a contractului a fost 
anulată şi că În consecinţă sentinţa este lo vită de nulitate. Tribunalul de 
mare instanţă şi apoi. Ia 4 noiembrie 1986. Curtea de apel din Atena resping 
recursurile statului. 

La 25 mai /987. În timp ce cauza se află p endinte În faţa Curţii de 
casa[ie şi judecătorul raportor a trimis deja părţilor avizul său , favorabil 
tezei susfinute de petiţionari. Parlamentul adoptă Legea nI'. /70/ / /98 7 care 
pre vede că toate clauzele. inclus iv clauzele compromisorii. privind 
contractele de favoare Încheiate În timpul regimului militar sunt abrogate şi 
că orice sentinţă arbitrală este nulă ; aceasta mai dispune că toate pretenţiile 

rezultând din rezilierea acestor contracte sunt prescrise. 

La /6 martie /989. Curtea de casafie reun ită În plen judecă drept 
constituţională Legea nI'. / 70//1987. Printr-o hotărâre din / / aprilie /9 90, 
primul complet al Curţii de casa[ie casează hotărârea Curţii de apel din 
4 noiembrie /986. 

2. - În cererea lor din 20 noiembrie 1987 la Comisie. Rafinăriile greceşti 
Stran şi dl Andreadis in vocă art. 6 ,1:/ 1 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul 
nI'. 1: ei pretind că nu au beneficiat de un proces echitabil Într-un termen 
rezonabil şi că au suferit o atingere adusă dreptului lor de proprietate. I 

1 În raportul său din 12 mai 1993, Comisia formulează avi zul: 
a) că a fost încălcat an. 6 § I din Convenţi e. în ceea ce pri veşte dreptul de a fi audiat în 

mod echitabil de către un tribunal (unanimitate), dar nu în ceea ce pri veşte durata procedurii 
(12 voturi pentru . 2 împotri vă); 

b) că s-a încălcat an. I din Protocolu l nr. I (unanimitate). 
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• Hotărârea din 9 decembrie 1994 (Cameră) (seria A nr. 301-B) 

3. - Excepţia de neepuizare a căilor de recurs interne formulată de 
guvern se loveşte de decăderea din termenul de ridicare a unei asemenea 
excepţii, în condiţiile în care acesta nu a indicat cu suficientă claritate în faţa 
Comisiei care sunt recursurile utile pe care petiţionarii nu le-au introdus. 
Excepţia este deci respinsă (unanimitate). 

4. - Curtea notează că dreptul petiţionari lor de a intra în posesia 
sumelor acordate de tribunalul arbitral îmbracă un "caracter civil" în sensul 
art. 6 din Convenţie , datorită naturii sale patrimoniale, oricare ar fi natura 
contractului încheiat între aceştia şi statul grec faţă de legea elenă . Rezultă că 

rezolvarea procedurii angajate de stat în faţa jurisdicţiilor civile, în scopul 
anulării sentinţei arbitrale, era determinantă pentru un drept cu "caracter 
civil". Art. 6 § I este deci aplicabil (unanimitate). 

5. - A fost oare procesul echitabil? Potrivit Curţii , un element decisiv 
rezidă în procedura referitoare la valabilitatea clauze i compromisorii şi 

posterioare intrării în vigoare a Legii nr. 1701 /1987, adoptarea acesteia 
marcând o modificare a procedurii până atunci defavorabile statului . 

Redevenind membru al Consiliului Europei, la 28 noiembrie 1974, şi 

ratificând Convenţia, Grecia s-a angajat să respecte principiul preeminenţei 
dreptului , care îşi găseşte aplicarea între altele şi în art. 6 al Convenţiei. În 

diferende opunând interese cu caracter privat, egalitatea armelor, element 
inerent dreptului la un proces echitabil, implică obligaţia de a oferi fiecărei 
părţi o posibilitate rezonabilă de a-şi prezenta cauza în condiţii care să nu o 
plaseze într-o situaţie de dezavantaj în comparaţie cu adversarul său. 

În această privinţă , Curtea nu poate pierde din vedere nici calendarul 
nici modalităţile adoptări i art. 12 din Legea nr. 170 1/1 987: interve nţia 
legislatorului în speţă a avut loc într-un moment în care procedura judiciară 
la care statul era parte se afl a pe rol. Or, principiul preeminenţei dreptului şi 
noţiunea de proces echitabil se opun oricărei ingerinţe a puterii legislative în 
administrarea justiţiei în scopul de a influenţa deznodământul judiciar al unui 
litigiu. Intervenind deci siv pentru orientarea în favoarea sa a so luţionării -
iminente - a procedurii la care era parte, statul a adus atingere drepturilor 
petiţionarilor, garantate de art. 6 § 1. Acest articol a fo st aşadar încălcat 
( unanimitate). 

6. - A fost re specta t " termenul rezonabil"? Perioada de luat în 
considerare se întinde pe patru ani , patru luni şi douăzec i de zile. Procedura 
în faţa Curţii de casaţie se întinde pe o perioadă de peste trei ani , dar această 
durată se justifică prin obligaţia de a ţine seama de Legea nr. 170 11 1987 şi de 
dispoziţiile pertinente ale codului de procedură civilă. În consecinţă , sub 
acest aspect nu a existat încălcarea art. 6 § 1 (unanimitate) . 

7. - Curtea statuează apoi asupra revendicări i deduse din art. 1 al 
Protocolului nr. 1. 
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Sentinţa arbitrală din 27 februarie 1984 recunoaşte clar obligaţia statului 
până la sumele definite detaliat În trei monede diferite. Curtea nu are 
competenţa de a confirma sau a infirma conţinutul acestei sentinţe , dar nu 
poate să nu constate situaţia juridică stabilită Între părţi de către aceasta. Or, 
potrivit acestui text, sentinţa era definitivă şi obligatorie, nu reclama nici o 
altă măsură de executare şi nu se preta la nici un recurs ordinar sau 
extraordinar. Pe de altă parte, legislaţia greacă atribuie sentinţelor arbitrale 
autoritate de lucru judecat şi le consideră ca fiind titluri executorii. Dreptul la 
sumele acordate prin sentinţă era desigur revocabil, dar jurisdicţiile civile 
judecaseră În două rânduri că nu era cazul să se procedeze la o anulare. De 
aceea, Curtea consideră că acest drept constituie un "bun" în sensul art. 1. 

Potrivit Curţii , petiţionarii se aflau în imposibilitatea de a obţine 
executarea unei sentinţe arbitrale definitive, impunând statului să le verse 
anumite sume de bani pentru cheltuielile pe care ei le angajaseră în scopul 
onorării contractului sau cel puţin să revendice din nou aceste sume pe cale 
judiciară. A existat deci ingerinţă în dreptul de proprietate al petiţionarilor. 

A fost justificată amintita ingerinţă? În această privinţă , Curtea notează 
că sistemul judiciar grec admite principiul autonomiei clauzei de arbitraj şi 

că Tribunalul de mare instanţă din Atena, Curtea de apel din Atena şi , se 
pare, raportorul Curţii de casaţie au aplicat în speţă acest principiu. Pe de altă 
parte, cele două jurisdicţii au apreciat că pretenţiile petiţionarilor, născute 

Înainte de rezilierea contractului , nu erau anulate prin acest fapt. Statul avea 
deci obligaţia să verse petiţionarilor sumele la care el a fost condamnat prin 
soluţionarea procedurii de arbitraj, o procedură pe care el însuşi a dorit-o şi a 
cărei validitate a fost admisă până în ziua audierii în faţa Curţii de casaţie. 
Alegând să intervină în această etapă a procedurii printr-o lege care se 
prevala de rezilierea unui contract litigios pentru declararea caducităţii 
clauzei compromisorii şi a nulităţii sentinţei arbitrale din 27 februarie 1984, 
legislatorul a rupt, în detrimentul petiţionarilor, echilibrul care trebuie să 
domnească între apărarea dreptului de proprietate şi exigenţele interesului 
general. Pornind de aici, a existat încălcarea art. 1 din Protocolul nr. I 
(unanimitate). 

8. - În baza art. 50 din Convenţie, Curtea arată că dispozitivul sentinţei 
arbitrale declara neîntemeiate pretenţiile societăţii Stran contra statului în 
măsura în care acestea depăşeau 116.273.442 drahme, 16.054.165 dolari 
americani şi 614.627 franci francezi. Având în vedere decizia sa asupra art. 1 
din Protocolul nr. 1, Curtea trage concluzia că petiţionarii au dreptul la 
rambursarea acestor sume (unanimitate). Pe de altă parte, le acordă 
petiţionarilor dobânzi necapitalizabile de 6% asupra sumelor menţionate, 
pentru perioada începând din 27 februarie 1984 până la data pronunţării 
hotărârii sale (unanimitate). 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată şi taxe, Curtea face o reducere 
la cererea iniţială a petiţionarilor şi le atribuie 125.000 lire sterline (unanimitate), 
fără să însoţească de dobânzi această sumă . 



~ 
I 

1. 

CAZUL PELLEGRINI contra ITALIEI 275 

9. Bibliografie 
BENCHENEB (A.) - " La contrariete it la Convention europeenne des droits de I' homme d ' une 

loi aneantissant un e sen tence arbitrale", Revue de I 'arbitrage 1996, 
p.3- 12. 

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. 

OECAUX (E.) ş i TAVERN IER (P. ). - "Chronique de jurisprudence de la Cour europeenne des 
droits de I' homme (annee 1994)", 1.D.I. 1995, p. 796-798. 

HUNT (M.) - "The European Convention on Human Rights" , YE.L. 1997 , p. 622- 623. 

LAMBERT (P.). - " La Cour europeenne des droits de I'homme - 1994" ,1. TDE 1995, p. 56 
şi urm. 

MERRILLS (lG.) - "Decisions on the European Convention on Human Rights during 1995", 
B. YB.IL , 1995, p. 550-551. 

SCHNEIDER (C.F.) - "Gesetzlicher Entzung von Rechten und ArI. 6 EMRK", in 
Grabenwarter (c.) et Thienel (R.) , Kontinuitiit und Wandel der EMRK. Studien zur 
Europiiischen Mensdenrechtskon vel1lion, Kehl, Engel , 1998, p. 245- 260. 

SERMET (L.) - "Retroacti vite et Convention europeenne des droits de I'homme", R.F.D.A. 
1998, p. 990-999. 

SPIELMANN (O.) şi AREND (P.). - "Cour europeenne des droits de I' homme (deuxieme 
semestre 1994)" , B.D.H. 1995, p. 107- 109. 

SUDRE (F.). - " Oroit de la Convention europeenne des droits de I' homme", 1. c.P. 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. Oeuxieme partie: I er juin - 3 I decembre", R. U D.H. 1995, p. 101 şi urm. 

SWART (8.). - "The case-Iaw of the European Court of Human Rights in 1994", E.1.c. 
1995, p. 281 ş i urm. 

VORMS (O.). - "Note", C.P. 27- 28 septembrie 1994, p. 44. 

W ARRBRICK (c.) - " Th e Europea n Co nvention on Huma n Ri g ht s", Y.E.L. 1994 , 
p.66 1-663. 

~§o CAZUL PELLEGRINI - contra ITALIEI - Exequatur l conferit de 
către jurisdicţiile italiene unei hotărâri a Rotei Romane fără a se asigura 
de echitatea procedurii ecleziastice. 

1. - În 1962, dna Maria Grazia Pellegrini se căsătoreşte cu dl. Gigliozzi 
printr-o ceremonie religioasă având efecte civile. În 1987, ea porneşte în faţa 
tribunalului din Roma o procedură de separare În fapt, care se termină prin 
judecata din 2 octombrie 1990, în urma căreia tribunalul îi ordonă fostului soţ 
al petiţionarei să-i plătească acesteia o sumă lunară pentru întreţinere. 

Între timp, la 20 noiembrie 1987, petiţionara este citată pentru a compărea 
înfaţa tribunaluliu ecleziastic regional din Latium, de pe lângă Vicariatul Romei 
"pentru a fi interogată în cauza matrimonială Gigliozzi - Pellegrini ". În ziua 
stabilită, ea se duce la tribunal, unde este informată că soţul ei a cerut 
declararea nulităţii căsătoriei pe motiv de rudenie de sânge. Judecătorul Îi pune 

I Exequatur = decizie prin care un tribunal de mare instanţă conferă forţă executorie unei 
sentinţe arbitrale (termenul poate desemna fie efectul sau obiectul deciziei, fie chiar decizia 
însăşi) (N.T.) 
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Întrebări În legătură cu aceasta, iar ea Îşi recunoaşte legăturile de rudenie de 
sânge cu soţul ei, Însă declară că nu ştie dacă, la momentul căsătoriei, a obţinut 
o autorizaţie specială. La 12 decembrie 1987, petiţionara primeşte o notificare 
din partea grefei tribunalului ecleziastic, prin care Îi este adus la cunoştinţă că 
la data de 6 noiembrie 1987 tribunalul, În urma unei proceduri scurtate, a 
pronunţat nulitatea căsătoriei din cauză de consanguinitate. 

Ea Întreprinde un apel În fala Rotei Romane, invocând în principal o 
violare a drepturilor ei de apărare şi a principiului contradictorialităţii, prin 
faptul că a fost citată să compară În fala tribunalului ecleziastic fără a .fi 
informată În prealabil nici de cererea de declarare a nulită{ii căsătoriei, nici 
de motivele acestei cereri; de altfel, ea IlU a fost asistată de un avocal. 
Printr-o hotărâre din 13 aprilie 1988, depusă la grefă la 10 mai 1988, Rota 
confirmă declara{ia de nulitate a căsătoriei din motiv de consanguinitate. 
Peti{ionara nu primeş te decât dispozitvul, cererea sa de a obţine o copie a 
integralităţii hotărârii fiindu-i refilzată. 

În septembrie 1989, fostul soţ al peti{ionarei o citează pe aceasta să 
compară În faţa Cur/ii de Apel din Floren/a, cu scopul de a obţine exequatur
ul hotărârii Rotei Romane. Petiţionara ini{iază o procedură, cerând anularea 
hotărârii pentru motivul violării drepturilor sale de apărare. Ea subliniază 
faptul că /1/1 a primit o copie a cererii de declarare a nulită{ii şi că nu a putut 
lua cunoştinţă de actele depuse la dosar. Printr-o hotărâre din 8 noiembrie 
1991, Curtea de Apel din Floren{a delară executorie hotărârea În cauză, 
estimând că interogatoriul la care a fos t supusă petiţionara la 1 decembrie 
1987 a fost suficient pentru a garanta respec tarea prin cipiului 
cOllfradictorialităţii şi că petiţionara a ales În mod liber ini{ierea procedurii 
în fala Rotei şi a beneficiat În acest cadru de drepturile sale de apărare, 
" independent de particularităţile procedurii canonice ". 

Peti/ionara se adresează Cur{ii de Casa{ie , reiterând fap tul că 
drepturile sale de apărare au jost violate În procedura În faţa jurisdicţiilor 
ecleziastice, deoarece nu a fost informată În detaliu de cererea declarării 
nulităţii căsătorie i , ca şi de posibilita tea de a fi asistată de către un 
apărător. Ea critrică de asemenea faptul că Curtea de Apel pare să .fi omis 
examinarea dosarului procedurii În faţa jurisdicţiilor ecleziastice, din care 
ar fi putut extrage nişte elemente În favoarea peti{ionarei. De altfel, aceasta 
Îi solicită grefei tribunalului ecleziastic să-i dea o copie a actelor depuse la 
dosarul procedurii de nulitate pentru a le produce În fala Curţii de Casa{ie, 
solicitare rămânând fără succes. În 10 martie 1995, Curtea de Casalie 
respinge recursul, considerând că principiul contradictorialităţii es te 
respectat În procedura din faţa tribunalelor ecleziastice. Ea adaugă că, 
potrivit unei anumite jurisprudenţe, asistenţa unui avocat, cu toate că nu este 
cerută de dreptul canonic, nu este nici interzisă: petiţionara ar ji putut, prin 
urmare, să se prevaleze de această posibilitate. Ea nu se pronunţă asupra 
faptului că dosarul procedurii ecleziastice nu a jost depus la acte. 

2. - În petiţia sa din 15 decembrie 1995 adresată Curlii, dna Pellegrini 
se plânge de o violare a articolului 6 al Convenţiei, pe motiv că jurisdicţiile 
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italiene au acordat un exemplar declaraţiei de nulitate a căsătoriei sale, 
nulitate pronunţată de jurisdic{iile ecleziastice la capătul unei proceduri În 
care drepwrile sale de apărare 111/ i-au{ost respectate . 

• Hotărârea din 20 iulie 2001 (5ecţia II) (Culegre 2001) 

3. - Curtea notează în primul rând că declaraţia de nulitate a căsătoriei 
petiţionarei a fost emisă de jurisdicţiile Vaticanului, apoi făcută executorie de 
către jurisdicţiile italiene. Având în vedere că Vaticanul nu a ratificat Convenţia şi 
că petiţia era îndreptată împotriva Italiei, sarcina Curţii constă nu a în examina 
dacă procedura ecleziastică era conformă cu articolul 6 al Convenţiei , ci de a 
stabili dacă autorităţile italiene, înainte de a da exequatur susmenţionatei declaraţii 
de nulitate, au verificat temeinic procedura privitoare la aceasta, pentru a vedea 
dacă ea îndeplinea garanţiile cerute prin articolul 6. Curtea explică necesitatea 
unui asemenea control, atunci când decizia pentru care se solicită un exequatur 
emană de la o ţară care nu aplică Convenţia şi că un astfel de control este cu atât 
mai necesar atunci când miza acelui exequatur este capitală pentru părţi. 

4. - Curtea examinează motivele date de Curtea de Apel din Florenţa şi 
de Curtea de Casaţie pentru a respinge învinuirile aduse de petiţionară cu 
privire la procedura ecleziastică. Ea constată că jurisdicţiile italiene nu par să fi 
atribuit vreo însemnătate faptului că petiţionara nu a avut posibilitatea să ia 
cunoştiinţă de elementele aduse de fostul ei soţ şi de - pretinşii - martori, cu 
toate că dreptul la o procedură contradictorie implică pentru fiecare parte la un 
proces, penal sau civi l, în principiu, posibilitatea de a lua cunoştinţă şi de a 
discuta despre orice piesă sau observaţie prezentată judecătorului în vederea 
influenţării deciziei sale. Această facultate nu este repusă în cauză, aşa cum şi
ar dori-o guvernul , din împrejurarea că nulitatea căsătoriei decurge dintr-un 
fapt obiectiv şi necontestat, petiţionara neputându-se opune în nici un fel 
acestuia: în fapt, părţile la un litigiu sunt singurele în măsură să aprecieze dacă 
un element prezentat de adversar sau de nişte martori cheamă la comentarii. 

În plus, Curtea consideră că petiţionara ar fi trebuit să fie pusă în situaţia 
de a beneficia de asistenţa unui avocat , dacă ar fi dorit-o. Jurisdicţiile 
ecleziastice ar fi trebuit să presupună că petiţionara, care nu era asistată de un 
avocat, nu cunoştea jurisprudenţa în materie de asistenţă judiciară în 
procedurile canonice: dat fiind că petiţionara fusese citată să compară în faţa 
tribunalului ecleziastic fără a şti despre ce era vorba, îi revenea susnumitului 
tribunal obligaţia să o informeze despre posibilitatea pe care o avea de a se 
prevala de asistenţa unui avocat înainte ca ea să se prezinte la interogatoriu. În 
aceste împrejurări , Curtea estimează că jurisdicţiile italiene nu şi-au îndeplinit 
îndatorirea de a se asigura, înainte de a da un exequatur la hotărârea Rotei 
Romane, că în cadrul procedurii ecleziastice petiţionara beneficiase de un 
proces echitabil. A avut loc, deci, o violare a articolului 6 § I (unanimitate). 

5. - Cu titlul de satisfacţie echitabilă, Curtea îi acordă petiţionarei 
lO.OOO.OOO lire pentru daune morale şi 18.253.940 lire pentru cheltuieli de 
judecată ( unanimitate). 
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b. În materie "penală" 

~(fiio CAZUL BARBERĂ., MESSEGUE ŞI JABARDO contra SPANIEI 
Procedură penală În faţa Audiencia Nacional contra unor persoane 
acuzate de un atentat terorist 

1. - În urma unui atentat mortal asupra unui om de afaceri catalan, 
dnii Francesco-Xavier Barbera, Antonino Messegue şi Ferran labardo sunt 
arestaţi la Barcelona în 1980. În timpul reţinerii lor, semnează o declaraţie 
recunoscând participarea la atentat. Ei retractează apoi mărturisirile făcute 
în faţa judecătorului de instrucţie pretinzând că au făcut obiectul unor 
tratamente necorespunzătoare. 

După audierea din 12 ianuarie 1982, secţia 1 penală a jurisdicţiei 
competente, Audiencia Nacional ii condamnă la 15 ianuarie 1982 pe dnii 
Barbera şi Messegue la treizeci de ani de recluziune pentru asasinat, iar pe 
dl labardo la doisprezece ani şi o zi pentru complicitate la asasinat. 

Cei interesaţi formulează recursun' in casare la Tribunalul Suprem, dar fără 
succes, cu excepţia dlui labardo, a cărui pedeapsă este redusă la şase ani de 
inchisoare pentru colaborare cu bande înarmate. La 20 aprilie 1983, Tribunalul 
Constituţional declară inadmisibile recursurile amparo introduse de către aceştia. 

2. - În cererile lor din 22 iulie 1983 la Comisie, dnii Barbera, Messegue 
şi labardo afirmă îndeosebi că au fost condamnaţi fără alte probe decât cele 
care le-au fost smulse prin tortură; ei invocă art. 6 §§ 1 şi 2 din Convenţie. Ei 
susţin, de asemenea, încălcarea art. 3, 5 § 1, art. 8 § 1, art. 9 § 1 şi art. 14.1 

I La II octombrie 1985, Comisia reţine numai revendicările deduse din art. 6 §§ I şi 2 
(unanimitate). În raportul său din 16 octombrie 1986, ea formu l ează opinia că a existat 
infracţiune la arI. 6 § I (unanimitate) şi că revendicările domnilor 8arbera şi Messegue 
referitoare la art. 6 § 2 nu este cazul să fie examinate separat (12 voturi pentru şi o abţinere). 



J. 

I 
I 

CAZUL BARBERĂ. MESSEGUE Ş I JABARDO contra SPANIEI 279 

• Hotărârea din 6 decembrie 1988 (plenul Curţii) (Seria A nr. 146) 

3. - Faţă de art. 6 § 1, revendicările petiţionarilor vizau imparţialitatea 
Audiencia Nacional şi echitatea procesului. 

Asupra primului punct ei s-au referit la schimbarea componenţei 
A udiencia Nacional fără preaviz, cu prilejul audierii din 12 ianuarie 1982, la 
orientări le politice ale preşedintelui înlocuitor ş i la atitudinea sa din timpul 
dezbaterilor. 

În ceea ce priveşte schimbarea componenţei fără preavi z, Curtea 
respinge mai întâi o excepţie de neepuizare a căilor de recurs interne , 
prezentată de guvernul spaniol (unanimitate) : asupra acestui aspect este 
incidentă decăderea din termen, deoarece excepţia nu a fost prezentată în faţa 
comisiei , şi tardi vi tate pentru că ea nu a fost formulată în faţa Curţii decât cu 
prilejul audierii. Pe fond, Curtea consideră că circumstanţele schimbării 
componenţei in s tanţei nu apar ca fiind de natură să pună la îndoială 
imparţialitatea tribunalului , dar că trebuie cercetat dacă schimbarea amintită 
a avut incidenţe asupra caracterului echitabil al procesului. 

Cât despre revendicările referitoare la preşedintele înlocuitor, Curtea 
admite o excepţie preliminară a guvernului (unanimitate): petiţionarii nu au 
epuizat căile de recurs interne, deoarece ei nu au protestat, în numele unei 
adversităţi manifeste, contra atitudinii pretins ostile a preşedintelui înlocuitor 
din timpul dezbaterilor. 

4. - Cea de-a doua categorie de revendicări în baza art. 6 § 1 aveau ca 
obiect echitatea procedurii , petiţionarii criticând în mai multe privinţe 
condiţiile de desfăşurare ale procesului în primă instanţă. Curtea arată că 

termenii declaraţiei spaniole de acceptare a dreptului de recurs individual -
care au efect începând de la 1 iulie 1981 - o împiedică să examineze ea 
însăşi faza anterioară acestei date, dar nu şi să ia în considerare ansamblul 
procedurii pentru a aprecia caracterul echitabil al acesteia din urmă . 

5. - Pe motiv de decădere din termen şi, în parte, pentru tardivitate sau 
netemeinicie, Curtea respinge o excepţie de neepuizare a căilor de recurs 
interne, ridicată de către guvern, în legătură cu mai multe din diversele 
puncte în di scuţi e (unanimitate şi, pentru unul din aspectele în discuţi e, 

17 voturi pentru, 1 împotrivă.) 

6. - Rămânea de examinat temeinicia revendicărilor. În principiu, 
competenţa , aprecierea elementelor de probă admise revine jurisdicţiilor 
interne, dar cercetarea caracterului echitabil al procedurii în ansamblul ei, 
inclusiv a modului de prezentare a mijloacelor de probă în acuzare sau în 
apărare , revine Curţii. 

a) Transferul acuzaţilor la Madrid 

7. - Încarc e raţi la Barcelona , petiţion a rii au fost transferaţi la 
Madrid în no a ptea de 11 /12 ia nuarie 1982 ; ei sosesc în capitală 
dimineaţa , cu câteva ore înainte de începerea audieri lor. Aici este vorba 
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de un fapt regretabil prin el însuşi , care le slăbeşte poziţia într-un 
moment crucial în care aveau nevoie de toate mijloacele pentru a se 
apăra , îndeosebi pentru a face faţă interogatoriului şi pentru a se consulta 
în mod eficient cu avocaţi i lor. 

b) Înlocuirea preşedintelui şi a unui alt magistrat 

8. - Aceste înlocuiri fără preaviz au luat apărarea prin surprindere, 
deoarece aceasta se putea teme în mod legitim că noul preşedinte cunoaşte 
prea puţin o cauză complexă al cărei dosar de instrucţie, de I 600 pagini, era 
de o importanţă extremă pentru proces. În special, noul preşedinte nu 
participase la o reuniune pregătitoare ţinută la I I ianuarie ; el nu a avut 
posibilitatea examinării complete a probelor în timpul dezbaterii ; deliberări le 
trebuiau să se desfăşoare imediat după dezbateri sau cel mai târziu a doua zi, 
iar Audiencia Nacional trebuia să decidă în trei zile, ceea ce a şi făcut. 

c) Desfăşurarea audierii din 12 ianuarie f 982 În faţa Audiencia 
Nacional şi administrarea probelor 

9. - Cum există o legătură directă între timpul scurt afectat dezbaterilor 
- numai o zi - şi problema pusă de modul în care probele au fost 
administrate la audiere, Curtea a examinat aceste două chestiuni împreună. 

În domeniul penal , problema administrării probelor trebuie să fie avută 
în vedere conform §§ 2 şi 3 din art. 6. Paragraful 2, care consacră principiul 
prezumţiei de nevinovăţie, reclamă, între altele, ca sarcina probelor să revină 
acuzării şi ca dubiul să profite acuzatului . În afară de aceasta, acuzării îi 
revine obligaţia de a arăta învinuitului care sunt acuzaţiile cărora le va face 
obiectul şi de a oferi probe suficiente pentru a întemeia o declaraţie de 
vinovăţie . În speţă , în concluziile sale provizorii , ministerul public a dat 
versiunea sa asupra faptelor pe care le-a calificat şi a enumerat probele a 
căror producere a cerut-o - inclusiv cele I 600 de pagini ale dosarului - dar 
fără să precizeze în detaliu pe care elemente se sprijinea în privinţa 
acuzaţii lor, ceea ce a Îngreunat sarcina apărării. 

Combinat cu § 3, § I al art. 6 obligă între altele statul să as igure 
acuzatului dreptul la apărare , el însuşi sau cu asi stenţa unui avocat, şi să-i 

permită să interogheze sau să pună să fie audiaţi martorii acuzării. Acest din 
urmă drept nu implică numai un echilibru între acuzare şi apărare; el 
reclamă , de asemenea , ca audierea martorilor să fie în general În 
contradictoriu. În afară de aceasta, elementele de probă trebuie să fie 
produse, în principiu, În faţa acuzatului cu prilejul unei audienţe publice şi în 
vederea unei dezbateri în contradictoriu. 

10. - Curtea arată că audierea din 12 ianuarie 1982 a început prin 
interogarea petiţionarilor care au negat orice participare la atentatul În 
chestiune. Audiencia Nacional a audiat apoi unul din cei trei martori direcţi 
ai atentatului , care nu i-a recunoscut pe acuzaţi , şi zece din martorii propuşi 
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de apărare; aceste audieri au fost confonn cu § 1 combinat cu § 3 lit. d) din 
art. 6, deoarece ele s-au desfăşurat într-o audiere publică şi în contradictoriu. 

11. - În ceea ce priveşte probele scrise - inclusiv dosarul de instrucţie -
părţile au consimţit să treacă peste lectura lor, utilizând formula por 
reproducida; în consecinţă o mare parte din probe au fost sustrase 
controlului publicului. Folosirea acestei fonnule arată că apărarea accepta 
absenţa lecturii publice a elementelor dosarului, dar nu se poate deduce că ea 
a consimţit să nu le conteste în măsura în care acuzarea se baza pe ele, după 
cum o confirmă recursurile ulterioare ale condamnaţi lor la Tribunalul 
suprem şi la Tribunalul constituţional. Toate piesele dosarului fiind introduse 
în procedură cu prilejul audieri lor, Curtea a cercetat dacă ele au fost strânse 
într-un mod care să garanteze un proces echitabil. 

În Spania, inculpatul poate să intervină În timpul instrucţiei , asistat de 
avocatul său, în actele de procedură care îl privesc. Totuşi , în speţă, 
instrucţia a Început cu mult Înainte de arestarea petiţionarilor la 14 octombrie 
1980 şi ei nu au putut să joace nici un rol În aceasta până la data arestării. 
După această dată , ei nu au putut să participe decât la un act de procedură, 

audierea lor de către un magistrat instructor la Barcelona, la 22 ianuarie 
1981 , cu mai puţin de o lună Înainte de data încheierii anchetei. Acest scurt 
interval de timp i-a Împiedicat În practică să formuleze În cunoştinţă de 
cauză propunerile de probe pentru acest stadiu al procedurii. Ministerul 
public nu a prezentat nici el mai multe probe în acea perioadă. Curtea arată 
dificultăţile practice decurgând din faptul că acuzaţii şi avocaţii lor se găseau 
la Barcelona, în timp ce judecătorul de instrucţie se achita de sarcinile lui la 
Madrid. Ea a tras concluzia că lacunele observate în timpul procesului nu au 
fost compensate prin garanţii de procedură în timpul instrucţiei. 

Printre elementele dosarului figurau declaraţiile dlui Martinez Vendrell , 
prima persoană care i-a acuzat pe petiţionari. Poate părea regretabil că nu a 
putut fi asigurată prezenţa sa la audierea din 12 ianuarie 1982, dar statul nu 
poartă răspunderea acestui fapt, deoarece persoana respectivă a fugit , iar 
poliţia nu a reuşit să o găsească . Audiencia Naciona/ nu dispunea decât de 
textul declaraţiilor pe care acesta le făcuse În cadrul unnăririlor deschise 
contra lui şi În care petiţionarii nu au putut să intervină. Martinez Vendrell 
fusese eliberat înainte de arestarea lor în octombrie 1980, dar judecătorul de 
instrucţie nici măcar nu a încercat să-I audieze după această dată. Faptul că 
petiţionarii ar fi putut şi ei să ceară audierea lui nu Înlătură răspunderea 
judecătorului de instrucţie în această privinţă . În general , ei nu au avut 
niciodată posibilitatea să întrebe vreo persoană a cărei mărturie capitală 
fusese primită în absenţa lor şi considerată ca fiind citită în timpul audierii. 

Cât despre declaraţiile acuzaţi lor, mărturisirile lor la poliţie , obţinute în 
timpul unei lungi perioade de reţinere făcute în secret şi fără asistenţa unui 
avocat, impune rezerve din partea Curţii; apărarea s-a străduit să le combată 
susţinând exercitarea unor rele tratamente. În afară de aceasta, Barbera şi 
labardo nu au beneficiat de asistenţa unui avocat în timpul primelor lor 
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declaraţii în faţa judecătorului de instrucţie din Barcelona, iar din dosar nu 
rezultă că aceştia au renunţat la această asistenţă. În srarşit, judecătorul de 
instrucţie din Madrid nu i-a audiat niciodată personal pe acuzaţi; el acţionase 
prin comisie rogatorie. 

12. - De altfel , armele , obiectele şi documentele descoperite la 
petiţionari nu au fost prezentate în timpul dezbaterilor şi apărarea nu a putut 
să discute în mod eficient autenticitatea şi pertinenţa . 

13. - Curtea a tras concluzia că procedura, luată în ansamblul său , nu a 
răspuns exigenţelor unui proces echitabil şi public. Aşadar, a existat 
încălcarea art. 6 ~ I (10 voturi pentru, 8 împotrivă). 

14. - Potrivit Curţii , din dosar nu rezultă că în timpul procedurii 
A udiencia Nacional sau magistratul care a prezidat-o au luat decizii sau 
atitudini care să arate că Barbera şi Messegue erau vinovaţi . Deci art. 6 § 2 
nu a fost încălcat (unanimitate). 

15. - Apreciind că problema aplicării art. 50 nu se găseşte în stare de 
judecată , Curtea îşi rezervă pronunţarea (unanimitate) . 

• Hotărârea din 13 iUllie 1994 (Cameră) - Aplicarea articolului SO (seria A 
nr.28S-C) 

16. - La 4 aprilie 1989, petiţionarii informează grefierul de introducerea 
la 30 martie la Audiencia Nacional a unui recurs în anulare a hotărârii prin 
care au fost condamnaţi şi roagă Curtea să suspende procedura referitoare la 
aplicarea art. 50 . Preşedintele consimte la această cerere la 20 septembrie 
1989. Evoluţia procedurii interne de la hotărârea la capitolul principal a 
Cuqii a fo st marcată îndeosebi de următoarele aspecte : 

- la 29 iunie 1989, printr-o decizie pronunţată de Audiencia Nacional s
a transmis dosarul la secţia penală a Tribunalului suprem, după ce aceasta s-a 
declarat necompetentă , a ordonat amânarea executării pedepse lor aplicate 
petiţionarilor prin hotărârea din 15 ianuarie 1982 şi a dispus punerea lor 
imediată în libertate; 

- la 14 iulie 1989, printr-o decizie pronunţată de Audiencia Nacional s-a 
condiţionat eliberarea de obligaţia prezentării în faţa judecătorului de două 
ori pe lună şi de interdicţia părăsirii teritoriului spaniol; 

- la 4 aprilie 1990, printr-o hotărâre a Tribunalului suprem care 
respinge recursul în anulare introdus de petiţionari ş i desfiinţând suspendarea 
executării pedepsei lor; 

- la 5 aprilie 1990 printr-o decizie dată de Audiencia Nacional s-a 
di spus reîncarcerarea petiţionarilor; 

- la 20 iulie 1990, printr-o hotărâre a Tribunalului constituţional s-a 
suspendat executarea hotărârii Tribunalului suprem din 4 aprilie 1990 şi s-a 
decis punerea în libertate a petiţionarilor în condiţiile prevăzute prin decizia 
dată de Audiencia Nacional; 
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- la 16 decembrie 1991 , printr-o hotărâre a Tribunalului constituţional s-a 
anulat hotărârea Tribunalului suprem admiţându-se cererea petiţionarilor 
din 30 martie 1989 şi s-a dispus redeschiderea procesului în faţa Audiencia 
Naciona!; 

- la 30 octombrie 1993 , printr-o hotărâre - devenită definitivă -
Audiencia Nacional îi achită pe petiţionari din lipsă de probe suficiente. 

17. - Curtea nu ignoră importanţa deciziei Tribunalului constituţional 
din 16 decembrie 1991 , în ceea ce priveşte executarea hotărâri lor de la 
Strasbourg, nici eforturile jurisdicţiilor spaniole, îndeosebi ale Audiencia 
Nacional pentru a asigura garanţiile necesare, în cea de-a doua procedură. Ea 
constată că soluţionarea procedurilor interne posterioare hotărârii la capitolul 
principal a Curţii şi îndeosebi verdictul final de achitare au fost favorabile 
celor în cauză , mai cu seamă pentru reputaţia lor , şi că e liberarea 
condamnaţi lor a fost făcută încă din 1990 chiar înainte de achitarea lor. 

Curtea admite că probele administrate la prima audiere, în special proba 
cu martori, nu erau disponibile pentru cea de-a doua audiere. Ea nu ar putea să 
facă speculaţii asupra soluţionării procedurilor în chestiune, din anul 1982, 
dacă nu s-ar fi încălcat Convenţi a. Totuşi , menţinerea în închisoare a 
petiţionarilor a fost consecinţa directă a procesului care , în opinia Curţii , a 
încălcat Convenţia. În plus, în lumina hotărâr ii definitive pronunţate de 
Audiencia Nacional la 30 octombrie 1993, nu se poate presupune decât că 
soluţia nu ar fi fost mai favorabilă petiţionarilor, chiar dacă primul proces ar fi 
fost condus în respectul prevederilor Convenţiei. Oricum ar fi, aceştia au suferit 
o pierdere reală de şanse pentru a se apăra cum a dorit-o art. 6 şi de a ajunge 
astfel la un rezultat mai favorabil. Aşadar, între prejudiciul pretins de petiţionari 
ş i încălcarea Convenţiei a existat o legătură de cauzalitate manifestă . Prin forţa 
lucrurilor, punerea în libertate şi achitarea, care au urmat, nu puteau să constituie 
în sine o restitutio in integrum sau o reparaţie completă a prejudiciului cauzat de 
detenţia lor. 

Curtea constată că în dreptul spaniol există o cale de recurs penniţând 
obţinerea de reparaţii în caz de funcţionare anorn1ală a justiţiei. Totuşi , ea nu 
consideră că este obligată să amâne hotărârea asupra revendicărilor 
formulate de petiţionari. Dacă li s-ar cere acestora, a treia oară , să epuizeze 
căile interne de recurs , pentru a putea obţine o satisfacţie echitabilă din 
partea Curţii, lungimea total ă a procedurii n-ar fi compatibilă cu o protecţie 
eficientă a drepturilor omului. 

18. - În ceea ce priveşte sumele rec1amate pentru lipsa beneficiului ş i 
privarea de perspective profesionale, Curtea apreciază că trebuie să le atribuie 
petiţionarilor despăgubire pe baza cifrelor avansate de către aceştia în 1987. Pe 
de altă parte, la fel ca şi constatarea de către Curte a unei încălcări a Convenţiei , 
deciziile jurisdicţiilor spaniole posterioare hotărârii pe probleme financiare de la 
Strasbourg repară într-o anumită măsură prejudiciul moral al petiţionarilor. 
Acestea nu pot însă elimina complet prejudiciul suferit în această privinţă. Curtea 
atribuie 8.000.000 pesetas dlui Barberâ, 8.000.000 dlui Messegue şi 4.000.000 
dlui Jabardo pentru ansamblul pretenţiilor în materie (13 voturi pentru, 3 împotrivă). 
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19. - În privinţa cheltuielilor de judecată şi taxe, Curtea notează că 
realitatea acestora nu se pretează la controversă. În schimb, ea împărtăşeşte 
îndoielile guvernului cu privire la necesitatea vizitelor lunare ale avocaţilor 
la clienţii lor încarceraţi, fără a le exclude în totalitate. În sfârşit, ea apreciază 
ca excesive majorările aplicate cererilor pecuniare prezentate în diferite etape 
ale procedurii pentru a ţine seama de creşterea indicelui preţurilor de 
consum. Statuând în echitate, Curtea alocă tuturor petiţionarilor 4.500.000 
pesetas din care urmează să se scadă 5.876 FF dej a plătiţi de către Consiliul 
Europei cu titlul de asistenţă judiciară (unanimitate). 
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!S'fo CAZUL BORGERS contra BELGIEI - Interdictia pentru un acuzat 
de a răspunde la concluziile trase cu prilejul audierii În fata Curtii de 
casaţie de către un magistrat al Ministerului Public şi participarea 
acestui magistrat la deliberare 

1. - Avocatul belgian Andre Borgers este condamnat la 19 mai 1982, de 
către Curtea de apel din A nvers, la şase luni de În chisoare şi 40.000 FB 
amendă pentru fa ls şi uz de{als În Înscrisuri. La 20 martie 1984, Curtea de 
casalie anulează această deci:::ie ş i trimite cauza la Curtea de apel din 
Cand; conform practicii belgiene, la deliberări a asistat un avocat general. 
La 14 noiembrie 1984, Curtea de apel din Cand apreciază ş i ea că 
petilionarul este vinovat şi Îi aplică o pedeapsă identică. La 18 iunie 1985 
un nou recurs este respins de către Curtea de casa/ie şi, cu această ocazie, 
la deliberări a asistat acelaşi al'Ocat general. 

2. - În fa/a Comisiei, sesizată la 5 decembrie 1985, dl Borgers inl'Ocă 
Îndeoseb i art. 6 ,Ii 1 din Conven/ie: el critică participarea la deliberări a 
unui avocat general de pe lângă Curtea de casaţie . Apoi, se plânge şi de 
faptul că nu ar ji putut să răspundă nici la concluziile acestui magistrat, nici 
să aibă ultimul cuvânt la audierea din 18 iunie 1985. I 

• Hotărârea din 30 octombrie 1991 (p lenul Curţii) (seria A nI'. 2 14-A) 

3. - Curtea arată mai întâi că îşi păstrează întreaga lor va lab ilitate 
constatări le deciziei sa le în cazul Delcourt din 17 ianuari e 1970, în privinţa 
independenţe i ş i imparţialităţii Curţii de casaţie belgiene şi a parchetului său. 
Ea nu observă nici o încălcare a Convenţiei sub acest aspect. 

I La 12 aprilie 1989, Comi~ ia reţine aceste revend i cări ş i dec l ară plângerea inadmisibilă 
pentru restul capetelor de cerere. In raportul său din 17 mai 1990, ea trage concluzia în călcării 
art. 6 § 1 (14 voturi pentru. 1 împotrivă). 
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4. - Ea cercetează apoi dacă procedura Iitigioasă a respectat şi drepturile 
apără rii şi principiul egalităţii armelor, elemente ale noţiunii mai largi de 
proces echitabil. Această noţiune a cunoscut în jurisprudenţa Curţii o 
evo luţie dintre cele ma i notabil e , marcată în particular de importanţa 
atribuită aparenţelor ş i de sens ibilitatea crescută a publicului la garanţiile 
unei bune justiţii. 

În această pri vinţă , Curtea notează: chiar dacă nu există nici o îndoia lă 
asupra obiectivităţii cu care parchetul de pe lângă Curtea de casaţie se achită 
de funcţiile sa le , opinia sa nu ar putea trece drept neutră din punctul de 
vedere a l părţilor în in s t a nţ ă; recomandând admiterea sau respingerea 
recursului unui acuzat, mag istratul Ministerului Public devine aliatul sau 
adversarul obiectiv al acestuia. În cea de-a doua ipoteză , art. 6 § I impune 
respectarea drepturilor apărării şi a principiului egalităţii armelor. 

OI Borgers nu a putut în nici un moment să răspundă concluzii lor 
avocatului general cu care s-a tenninat audierea din 18 iunie 1985: înainte, el nu 
le cunoştea conţinutul , după aceea legea l-a împiedicat. Nu se observă ce justi
fică asemenea restricţii ale drepturilor apărării . În condiţiile în care concluziile îi 
erau defavorabile, acuzatul avea un interes sigur de a putea să le discute înainte 
de înc heierea dezbateril or. Faptul că numai chestiunile de drept ţin de 
competenţa Curţii de casaţ i e nu schimbă nimic în această problemă . Apoi şi 
îndeosebi, dezechilibrul s-a accentuat ş i prin faptul participării la deliberare a 
avocatului general, cu vot consultativ. Chiar dacă această asistenţă s-ar fi limitat 
la chestiuni de formă, acest magistrat ar părea că dispune, în mod legitim, în 
in s tanţa consiliului de o ocazie s uplimentară de a-şi sprijini concluziile de 
respingere a recursului, la adăpost de contrazicerea petiţionarului . A existat deci 
încălcarea art. 6 § I (18 voturi pentru, 4 împotrivă). 

5. - OI Borgers cerea repararea unui prejudiciu moral. Curtea consideră 
că simpla constatare a încălcării Convenţiei furnizează prin ea însăşi o 
sati sfacţ i e ech itabilă sufici entă (unanimitate). 

În ceea ce pri veşte rambursarea sumelor solicitate pentru onorariile şi 
cheltuielile de avocat la care s-a expus în faţa Curţii (113.250 FB), aceasta i 
le atribuie în întregime (22 voturi pentru, 2 împotrivă). 
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~~o CAZUL BENDENOUN contra FRANŢEI - Acces la un dosar vamal 
în timpul unei proceduri urmate în faţa jurisdicţiilor administrative şi 
referitoare la unele majorări şi suplimente de impozit 

1. - În baza invitaţiei administraţiei vămilor, fiscul verifică În 
septembrie 1976 conturile societăţii ARTSBY 1881 al cărei sediu se găseşte 
la Strasbourg, avându-I pe Michel Bendenoun ca preşedinte-director general 
şi principal acţionar; constatând că mai multe operaţii de vânzare de 
monede vechi nu fuseseră contabiliza te, fiscul procedează la o impo::itare 
din oficiu. Urmări riie vamale iau sfârşit printr-o tranzacţie şi trimiterea la 
fisc a Întregului dosar, respectiv 24 de procese-verbale şi 352 de documente. 
Urmăririle penale se finalizează printr-o decizie a tribunalului corecţional 
din Strasbourg, condamnând inculpatul la o pedeapsă de 15 luni Închisoare 
cu suspendare şi la o arestare de un an. 

Contestând suma impozitării suplimentare care a lovit societatea sa 
şi propriul său venit, dl Bendenoun introduce recursuri la directorul 
regional al impozitelor din Strasbourg care le respinge la 20 aprilie /978 
şi 3 aprilie /979. 

Atunci petiţionarul sesizează Tribunalul administrativ din Strasbourg. 
EI Îl invită pe preşedintele acestuia din urmă să solicite procurorului 
Republicii, din Strasbourg, comunicarea Întregului dosar stabilit de 
administraţia vămilor, dar cererea este declinată. Un alt demers În acest 
scop al celui interesat se soldează printr-un nou eşec. Prin trei decizii din 30 
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noiembrie 1981, Tribunalul administrativ respinge recursurile dlui 
Bendenoun. Acesta face apel În faţa Consiliului de Stat care i-l respinge la 
28 mai 1986. 

2. - În cererea sa din 9 septembrie 1986 la Comisie, dl Bendenoun invocă 
art. 6 § 1 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1, susţinând Încălcarea 

drepturilor sale la un proces echitabil şi la respectarea bunurilor personale. 1 

• Hotărârea din 24 februarie 1994 (Cameră) (seria A nr. 284) 

3. - An. 6 § I era oare aplicabil? În ceea ce priveşte aspectele generale 
ale sistemului francez de majorare a impozitelor în caz de absenţă a bunei
credinţe, Curtea apreciază că, având în vedere numărul mare de infracţiuni de 

genul ce lor vizate la art. 1729 § I din codul general al impozitelor, un stat 
contractant trebuie să aibă libertatea de a încredinţa fi scului sarcina de a le 
urmări ş i reprima, chiar dacă majorarea la care s-a expus cu titlu de sancţiune 
poate fi grea. Un asemenea sistem nu se l oveşte de art. 6 din Convenţie atâta 
timp cât contribuabilul poate sesiza un tribunal oferind garanţiile acestui text. 

În ceea ce pri veş te cazul în speţă, Curtea nu subapreciază importanţa 
mai multor elemente militând pentru caracterul administrativ al sancţiunii 
fiscale. Ea arată totu ş i , în lumina jurisprudenţei sa le, predominanţa a patru 
factori care ar conferi "caracter penal" "ac uzaţiei ". În primul rând, faptele 
incriminate cădeau sub incidenţa a rt. 1729 § I din codul ge nera l al 
impozite lor, care vizează toţi cetăţenii în calitatea lor de contribuabili ş i nu 
un grup determinat , dotat cu un statut particular, ş i care le prescrie un 
anumit comportament sub pedeapsa unei sancţiuni. În al doilea rând , 
majorările de impozi t nu urmăreau reparaţi a pecuniară a unui prejudiciu, ci 
să pedepsească, împiedicând reiterarea unor manifestări asemănătoare. În al 
treilea rând, ele se bazează pe o normă cu caracter general al cărei scop este 
în acelaşi timp preventiv ş i represiv . În sfârşit , ele aveau, în cazul de faţă , o 
amploare considerabil ă (422.534 FF pentru petiţionar şi 570.398 pentru 
societate), iar absenţa pl ăţ ii îl expunea pe dl Bendenoun la arestarea de către 
juri sdicţiile represive . Pe scurt , art. 6 § 1 îşi găsea ap licarea (unanimitate) . 

4. - O asemenea concluzie dispensează Curtea de a lua în considerare 
suplimentele de impozit, asupra cărora părţile nu au insistat deloc în faţa ei. 

5. - A fost oare încălcat art. 6 § I? Revendicarea are în vedere piesele 
absente ale dosarului supus jurisdicţiilor administrative şi pe care fiscul nu se 
sprijinea. Curtea nu exc lude ca într-o asemenea situaţie noţiunea de proces 
echitabil să poată totu ş i presupune obligaţia pentru fi sc de a consimţi la 
furnizarea unor piese către justiţiabili sau chi ar a întregului dosar. De 
asemenea, trebuie cel puţin ca cel interesat să fi însoţit cererea, chiar ş i sumar, 

J La 6 iulie 1990, Comisia declară inadmisibil ă reclamatia referitoare la procedura urmată 
în fata judecătoru l ui represiv. În raportul său din 10 decembrie 1992 ea fonnulează avizu l că s-a 
î ncălcat art . 6 § I din Conventie ( 1 ° voturi pentru, 2 împotrivă) şi că nu se impune să se statueze 
as upra revendicărilor deduse din art . 1 al Protoco lului nr. 1 (unanimitate). 
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de o motivaţie specifică. Or, în speţă, nu a fost cazul. Această carenţă a dlui 
Bendenoun se dovedeşte cu atât mai dirimantă cu cât el nu ignora existenţa şi 
întinderea celei mai mari părţi a documentelor şi că el însuşi şi avocatul său 
avuseseră acces la dosarul complet, cel puţin în timpul instrucţiei penale. 
Necomunicarea pieselor dosarului neaducând atingere drepturilor apărării şi 

egalităţii de anne, nu a existat încălcarea art. 6 § I (unanimitate). 

6. - Petiţionarul nu a menţionat În faţa Curţii revendicarea dedusă din 
art. 1 al Protocolului nr. 1, iar aceasta apreciază că nu trebuie să examineze 
din oficiu chestiunea (unanimitate). 
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@tgl, CAZUL T. contra REGATULUI UNIT 

tgl([J , CAZUL V. contra REGATULUI UNIT - Proces desfăşurat public În 
faţa unei jurisdicţii pentru adulţi, al unor copii de unsprezece ani şi 

condamnarea la o detenţie având durata de "atâta cât Îi va plăcea 
Maiestăţii Sale" 

1. - Resortisanţi britanici, T ş i V s-au născut amândoi în august 1982. 
În noiembrie 1993, ei sunt judecaţi pentru răpirea şi uciderea unui băiat de 
doi ani. În momentul petrecerii faptei, ei sunt în vârstă de zece ani, având 
unsprezece ani în momentul procesului lor, care se desfăşoară public înfaJa 
unei Crown Court (Curte a Coroanei) şi care are un răsunet considerabil În 
mass-media şi În rândul publicului. După ce au fost recunoscuţi a fi vinovaţi, 
ei sunt condamnaţi la o pedeapsă de detenţie având o durată nedeterminată 
- " de atâta cât Îi va plăcea Maiestăţii Sale" (during her Majesty's pleasure). 
În conformitate cu practica şi cu dreptul englez, copiii şi adolescenţii aflaţi 
sub incidenţa unei astfel de pedepse trebuie să traverseze mai Întâ i o 
perioadă numită punitivă (tariff), fixată de ministrul de interne, pentru a 
răspunde imperativelor represiunii şi disuadării. O dată trecută această 
perioadă, deţinuţii trebuie puşi În libertate, cu excepţia cazului în care 
comisia de eliberare condiţionată (Parole Board) consideră că ei reprezintă 
un pericol pentru societate. Ministrul de internefixează pentnt fiecare dintre 
petiţionari o perioadă punitivă de cincisprezece ani. Camera Lorzilor 
anulează decizia ministerială la 12 iunie 1997 În cadrul unei proceduri de 
control jurisdicţional. Nici o altă perioadă punitivă nu a mai fost hotărâtă 
după această dată. 

2. - În petiţia lor din 20 mai 1994 adresată Comisiei, petiţionarii pretind 
că, Jinând seama de vârsta fragedă, procesul lor desfăşurat public în faţa 
unei Crown Court pentnt adulţi şi caracterul punitiv al pedepsei se traduc 
printr-o violare a dreptului lor, garantat prin articolul 3 al Convenţiei, de a 
nu fi supuşi unei pedepse şi unui tratament inumane sau degradante. Ei se 
mai plâng, de asemenea, de a fi fost privaţi de un proces echitabil, cu 
nesocotirea articolului 6. În plus, ei pretind că pedeapsa cu detenţie, cu o 
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durată de atâta cât ii va plăcea Maiestăţii Sale care le-a fost aplicată aduce 
atingere dreptului lor la libertate, protejat prin articolul 5, precum şi că 
fixarea perioadei punitive de către un ministru al guvernului şi nu de către un 
judecător reprezintă o violare a drepturilor lor consacrate prin articolul 6. În 
fine, invocând articolul 5 §4, ei se plâng de a nu fi avut posibilitatea, până la 
data respectivă, de a supune examinării de către un organ judiciar, cum ar fi 
Comisia de eliberare condiţionată!, a legalităţii menţinerii lor În detenţie . 

• Hotărârea din 16 decembrie 1999 (Ma rea Cameră) 

3. - În primul rând, Curtea statuează cu privire la problemele ridicate de 
proces din perspectiva Convenţiei. 

Guvernul se prevala de excepţia privind neadmisibilitatea, din cauza 
lipsei epuizării căilor de recurs interne, a învinuiri lor petiţionarilor, potrivit 
cărora procesul lor desfăşurat public , ţinând seama de vârsta lor fragedă şi de 
tulburările lor emoţionale, a constituit un tratament inuman şi degradant 
contrar articolului 3 şi a adus după sine violarea articolului 6 § 1 din cauza 
dificultăţilor lor de a înţelege procedura şi de a participa realmente la 
aceasta. El susţinea că cei interesaţi nu se plânseseră în această privinţă în 
cursul procedurii interne. 

Cu toate acestea, guvernul nu cita nici un exemplu de cauză în care un 
acuzat suferind de un handicap insuficient pentru a-i permite să fie 
considerat incapabil de a se apăra, în concepţia dreptului englez, ar fi obţinut 
suspendarea unei proceduri penale pe motivul că nu era în măsură să 
participe realmente la aceasta, nici vreun caz în care un copil acuzat de omor 
sau de o altă infracţiune gravă ar fi putut determina suspendarea procedurii 
pe motiv că un proces public în faţa Crown Court i-ar cauza un prejudiciu 
sau nişte suferinţe. Prin urmare , Curtea respinge excepţia preliminară a 
guvernului. 

4. - În pri vinţa fondului, ea cercetează mai întâi dacă faptul de a-i fi 
socotit pe petiţionari responsabili din punct de vedere penal pentru actele pe 
care le comiseseră la vârsta de 10 ani putea, în sine , să constituie un 
tratament inuman sau degradant. Ea constată că până la ora actuală nu există 
nici o normă comună precisă în cadrul statelor membre ale Consiliului 
Europei în privinţa vârstei minime a responsabilităţii penale . Pe când 
majoritatea statelor au adoptat un prag de vârstă mai ridicat decât cel în 
vigoare în Anglia şi în Ţara Galilor, altele, cum ar fi Ciprul, Irlanda, 
Liechtenstein şi Elveţia, aplică o limită mai scăzută. În plus, examinarea 

I În raportul său din 4 decembrie 1998, Comisia formulează avizul potrivit căruia nu a 
avut loc o violare a artico lului 3 in ceea ce priveşte procesul petiţionarilor (17 voturi contra 2); 
că a avut loc o violare a articolului 6 în ceea ce priveşte procesul (14 voturi contra 5); că nu se 
pune nici o problemă di stinctă din perspectiva articolului 14 (15 voturi contra 4); că nu a avut 
loc o violare a articolului 3 in ceea ce pri veşte pedeapsa aplicată petiţionarilor (1 7 voturi contra 
2); că nu s-a produs o violare a artico lului 5 § 1 ( 17 voturi contra 2); că s-a produs o vio lare a 
articolului 6 in privinţa fixării perioadei punitive (I8 voturi contra 1) şi că s-a produs o violare a 
articolului 5 § 4 (I8 voturi contra 1). 
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textelor şi instrumentelor internaţionale pertinente , de exemplu Convenţia 
Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului nu relevă nici o tendinţă 
manifestă. Chiar dacă Anglia şi Ţara Galilor figurează printre cele câteva 
ordini juridice europene în care vârsta responsabilităţii penale se află la un 
nivel scăzut, nu se poate considera că pragul adoptat, de zece ani, este atât de 
scăzut încât să fie disproporţionat în raport cu cel reţinut de alte state 
europene. Imputarea responsabilităţii penale cu privire la petiţionari nu 
cuprinde deci, în sine, o violare a articolului 3. 

Petiţionarii se plângeau şi în baza articolului 3 de faptul că procesul lor, 
care a durat trei săptămâni, s-a desfăşurat în mod public în faţa unei CroH"11 
Court pentru adulţi , cu formalismul decurgând din aceasta. Curtea 
recunoaşte că procedura nu era inspirată din nici o intenţie a puterilor publice 
de a-i umili pe cei interesaţi sau de a le provoca nişte suferinţe. De altfel, 
ţinând seama de vârsta fragedă a acuzaţi lor, au fost aduse unele modificări 
procedurii în faţa CroWI1 Court, pentru a atenua rigorile unui proces cu 
adulţi . in plus, chiar dacă anumite rapoarte psihiatrice arată că era de aşteptat 
ca o astfel de procedură să aibă un efect dăunător asupra unor copii de 
Il ani, orice anchetă cu privire la uciderea băiatului de doi ani, fie 
desfăşurată în faţa Crowl1 Court, cu formalismul rezultat din aceasta, fie că 
s-ar fi desfăşurat cu uşile închise într-un mod mai puţin fonnal, în faţa unui 
tribunal pentru minori , le-ar fi provocat oricum celor interesaţi nişte 
sentimente de vinovăţie, de mâhnire, de îngrijorare şi de frică. in cazul în 
care caracterul public al procedurii a putut accentua într-o oarecare măsură 
aceste sentimente ale petiţionarilor, Curtea nu este convinsă că elementele 
caracteristice ale procedurii le-ar fi provocat nişte suferinţe considerabile, 
mergând dincolo de cele pe care autorităţile cu care au avut de a face după 
infracţiune le-au provocat în orice caz celor doi, indiferent de ce ar fi putut 
ele întreprinde. În concluzie, Curtea consideră că procesul petiţionarilor nu a 
determinat o violare a articolului 3 (12 voturi contra 5). 

5. - Articolul 6, citit ca un întreg, recunoaşte acuzatului dreptul de a 
participa realmente la procesul său. Până în momentul de faţă , Curtea nu 
fusese încă pusă în situaţia de a examina problema aplicabilităţii acestei 
garanţii în condiţiile unei proceduri penale având ca protagonişti nişte copii 
şi, în mod special, nici în situaţia de a şti dacă trebuie să se renunţe, atunci 
când este vorba de copii , la modalităţile folosite în general pentru protejarea 
drepturilor adulţilor traduşi în faţa justiţiei , cum ar fi publicitatea 
dezbaterilor, în scopul de a înlesni înţelegerea şi participarea celor interesaţi. 
Curtea consideră că este esenţial ca un copil acuzat de o infracţiune să fie 
tratat de o manieră care să ţină pe deplin seama de vârsta lui, de maturitatea 
lui şi de capacitatea lui pe plan intelectual şi emoţiona l şi să fie luate nişte 
măsuri de natură să-i înlesnească acestuia înţelegerea procedurii şi 

participarea la procedură. Fiind vorba de nişte copii de vârstă mică , acuzaţi 

de o infracţiune gravă , care are un răsunet considerabil în mass-media şi în 
rândul publicului, procesul ar trebui , deci , să se desfăşoare cu uşile închise 
pentru a se reduce pe cât posibil intimidarea şi inhibarea celor interesaţi sau, 



i. 

CAZUL V. contra REGA TULUI UN IT 293 

dacă este cazul , să se prevadă o se lecţie a asistenţei şi o dare de seamă 
judicioasă. 

Procesul petiţionarilor s-a desfăşurat pe parcursul a trei săptămâni, În 
mod public, În faţa Crown Cour! . EI a suscitat un puternic interes al mass
media şi al publicului atât în sa la de audiere cât ş i în afară , fapt care l-a făcut 
pe judecăto r să menţioneze , în rez umatul său, problemele genera te de 
publicitatea care a Însoţ it compariţia martorilor ş i să ceară juraţilor să ţină 

seama de această publicitate în aprecierea depoziţiilor acestor persoane. Au 
fost luate măsuri speciale, ţinând seama de vârsta fragedă a petiţionarilor; de 
pildă , ei au beneficiat de exp licaţii cu privire la procedură şi au vizi tat în 
prealabil sala de audiere, iar audieri le au fo st scurtate pentru a nu-i obosi 
excesiv pe acuzaţi. Cu toate acestea , formalismul ş i ritualul propriu unei 
Crown Court trebuie că au părut pe alocuri de neînţe l es ş i intimidante unor 
copii de unsprezece ani, iar diferite elemente arată că anumite amenajări ale 
să lii de audienţă, mai prec is supraîn nă lţarea băncii care trebuia să le permită 
acuzaţi lor să vadă ceea ce se întâmplă , au avut ca efect o creştere a stării lor 
de inconfort ps ihi c în timpul procesului, deoarece s-au si mţit expuşi 

privirilor scrutătoare ale presei ş i ale asistenţei . Rapoarte le psihiatrice indică 
faptul că , în momentul procesului , cei doi copii sufereau de tulburări psihice 
post-traumatice rezultând din ceea ce îi făcuseră băiatului de doi ani şi că le 
fusese imposibi I să vorbească despre crimă cu avocaţ i i lor. Procesul îi 
înspăimântase şi îi terorizase şi fuseseră incapabili să se concentreze. 

În consecinţă, Curtea consideră că, în spiritul respectării art icolului 6 § I , 
nu era suficient ca p et iţion a rii să fie repreze nt a ţi prin nişt e avocaţi 
competenţi şi experimentaţi. Cu toate că reprezentanţii lor fuseseră plasaţi 
destul de aproape de e i pen tru a putea comunica pe şo pti te, este puţin 
probabil ca cei interesaţi să se fi simţit destul de în largul lor, într-o sală în 
care ambianţa era tensionată ş i în care erau expuşi privirilor as i s tenţei , care Îi 
scrutau, pentru a fi conferit cu consilierii lor în timpul procesului, şi este cu 
atâ t mai puţin probabil ca ei să fi fost capabili să coopereze cu aceşti 
consilieri în afara să lii de judecată şi să le furnizeze ni şte detalii în apărarea 
lor, ţinând seama de imaturitatea lor şi de faptul că era u tulburaţi. În 
consecinţă , petiţionarii au fost privaţi de un proces echitabil , producându-se 
o violare a articolului 6 § I ( 13 voturi contra 1). 

6. - Curtea con s ideră inutil să mai examineze învinuirea bazată pe 
articolul 6 § 1 combinat cu articolul 14, care de fapt nu a mai fost menţinută 
de V., deoarece nici o problemă distinctă nu se pune în baza articolului 14 
( unanimitate). 

7. - În al doil ea rând , Curtea se ocupă de problemele ridicate de 
pedeapsă, considerate din perspectiva Convenţiei. 

8. - Convenţia impune statelor obligaţia de a lua măsuri menite să apere 
publicul împotri va crimelor v iol ente. Elementul de represiune inerent 
principiului perioadei punitive nu constituie În sine o violare a articolului 3, 
iar Convenţia nu interzice statelor de a aplica unui copil sau unui adolescent 
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care s-a făcut vinovat de o infracţiune gravă o pedeapsă de o durată 
nedeterminată, care să permită menţinerea în detenţie a delicventului sau 
reintegrarea sa în închisoare, ulterior eliberării sale, atunci când acest lucru 
este cerut de protecţia societăţii. Atâta timp cât o nouă decizie nu va fi fost 
luată, va fi imposibil să se tragă nişte concluzii cu privire la durata perioadei 
punitive pe care petiţionarii o au de ispăşit, ei efectuând până în acel moment 
6 ani de detenţie, după condamnarea lor din noiembrie 1993. Ţinând sema de 
ansamblul datelor cauzei, inclusiv de vârstă celor interesaţi şi de condiţiile 
lor de detenţie, nu se poate afirma că o perioadă de detenţie pun iti vă de 
această durată ar constitui un tratament inuman sau degradant (10 voturi 
contra 7). 

9. - Pedeapsa de detenţie pe o durată cât îi va plăcea Maiestăţii Sale 
este rară îndoială legală din punct de vedere al dreptului englez şi nu are un 
caracter arbitrar. Rezultă din aceasta că nu s-a produs o violare a articolului 5 
§ 1 (unanimitate). 

10. - Articolul 6 § I garantează în mod special un proces echitabil în 
faţa unui tribunal independent şi imparţial atunci când "se ia o decizie ( ... ) cu 
privire la temeinicia unei acuzaţii în materie penală ( ... )", inclusiv cu privire 
la o pedeapsă. Perioada punitivă (tariff) a unui delincvent juvenil, deţinut pe 
o durată de timp de atât cât îi va plăcea Maiestăţii Sale reprezintă perioada 
maximală de efectuat în scopul de a răspunde imperativelor de represiune şi 
de disuadare. O dată această perioadă trecută , cel interesat trebuie pus în 
libertate , cu excepţia cazurilor în care există motive de a crede că el este 
periculos. Curtea consideră, aşa cum şi Camera Lorzilor a recunoscut în 
cadrul procedurii de control jurisdicţional întreprinse de către petiţionari , că 

fixarea perioadei punitive este echivalentă cu pronunţarea unei pedepse. 
Ministrul de Interne, care a decis cu privire la perioada punitivă a celor 
interesaţi, nefiind, în mod evident, independent faţă de executiv, s-a produs o 
violare a articolului 6§ I În ceea ce priveşte stabilirea pedepsei petiţionarilor 
(unanimitate). 

Il. - Perioada punitivă a petiţionarilor fiind fixată de către ministrul de 
interne, controlul ce se cerea racut prin articolul 5§4 nu se afla Încorporat În 
pedeapsa pronunţată de judecătorul de primă instanţă. O dată perioada 
punitivă efectuată, copiii deţinuţi pe o durată de timp de atât cât Îi va plăcea 
Majestăţii Sale trebuie să poată, În virtutea articolului 5§4, să facă să fie 
examinată periodic problema periculozităţii lor pentru societate şi deci 
legalitatea menţinerii lor În detenţie de către un organ judiciar cum este 
Comisia de eliberare condiţionată . Cu toate acestea, petiţionarii nu au avut 
niciodată această posibilitate, de vreme ce decizia Ministrului de interne a 
fost anulată de către Camera Lorzilor, iar nici o altă perioadă punitivă nu a 
fost fixată de atunci Încolo. Petiţionarii neputând să facă să le fie examinată 
legalitatea detenţiei de către un organ judiciar după condamnarea lor din 
noiembrie 1993 , Curtea a tras concluzia violării articolului 5 § 4 
(unanimitate). 
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12. - Pentru cheltuieli de judecată , Curtea îi alocă lui T. suma de 18.000 
f şi lui V. suma de 32.000 f (unanimitate). 
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~n PISANO contra ITALIEI - Echitatea unei proceduri penale 
]. - Massimo Pisano, italian născut În 1960, este acuzat că şi-a asasinat 

soţia la 4 august 1993. În timpul ins trucţie i, el afirmă că in momentul 
petrecerii faptelor se afla la cadastru unde depunea nişte documente. El dă o 
descriere a unei persoane care se găsea in acelaşi timp cu el in biroul 
cadastrului, precum şi informaţii cu privire la cele solicitate de aceasta. 

În cursul procesului, el cere convocarea şi audierea lui B. În calitate de 
martor al apărării. El afirmă că acesta din urmă era persoana care se găsea 
la cadastru În acelaşi timp cu el şi că putea să-i confirme alibiul. Curtea cu 
juraţi din Roma Îi respinge cererea şi, printr-o hotărâre din 29 noiembrie 
/994, il condamnă la În chisoare pe viaţă, după ce a notat că el nu a 
demonstrat realitatea trecerii sale pe /a cadastru. Această condamnare este 
confirmată de Curtea de Apel cu juraţi din Roma şi apoi de Curtea de Casaţie. 

La 30 iulie /999, petiţionarul introduce o cerere În revizuire în faţa 
Curţii de Apel din Perugia, care il achită la 19 f ebruarie 2001 după 
examinarea mai multor elemente, inclusiv a mărturiei lui S ., care confirmă 
declaraţiile petifionarului. Printr-o hotărârea din 26 septembrie 2001 , 
Curtea de Casaţie confirmă această decizie. 

2. - În petiţia sa din 28 octombrie 1996, adresată Comisiei, dl Pisano 
denunţă inechitatea flagrantă a procedurii penale indreptate impotriva sa ş i 

În special refuzul jurisdicţiilor de a convoca un martor al apărării. El invocă 
articolul 6 §§ 1 ş i 3 d) din Convenţie. 

3. - O cameră (secţia Il) a Curţii declară petiţia admisibilă la 6 iulie 
/999 şi pronunfă o hotărâre la 2 7 iulie 2000, ajungând la concluzia non
violării articoluliu 6 § 1 (cinci voturi contra două) examinat singur sau 
combinat cu articolul 6 § 3 d) . La 26 octombrie 2000, petiţionarul cere 
retrimiterea cauzei În fafa Marii Camere. La /3 decembrie 2000, colegiul 
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Marii Camere consimte la aceasta. La 26 f ebruarie 2001 , dl Pisano 
informează Curtea În legătură cu cererea sa de revizuire precum şi cu starea 
procedurii În ceea ce îl priveşte . 

• Hotărârea din 24 octombrie 2003 (Marea Cameră) 

4. - Invitată de guvernul italian să revină asupra deciziei colegiului , 
Marea Cameră constată că nici Convenţia, nici regulamentul Curţii nu Îi dau 
competenţa de a reexamina decizia colegiului de a accepta o cerere de 
retrimitere. În plus, ea nu are altă posibilitate decât să examineze cauza atunci 
când retrimiterea este acceptată de colegiu. În acest caz, ansamblul "cauzei", 
aşa cum a fost ea declarată admisibilă, este În mod automat retrimis În faţa 

Marii Camere, care se pronunţă În principiu printr-o nouă hotărâre. Dacă este 
cazul, aceasta din urmă poate să se pronunţe asupra unor probleme legate de 
admisibilitatea petiţiei. De altfel, ea mai poate pune capăt procedurii şi altfel 
decât printr-o hotărâre de fond, de pildă aprobând o reglementare amiabilă sau 
radiind cauza de pe rol. Ea trebuie să judece faptele aşa cum acestea se 
prezintă În momentul deciziei sale, aplicându-Ie soluţia juridică adecvată. 
Odată ce a fost sesizată, ea poate exercita plenitudinea funcţiilor jurisdicţionale 
ale Curţii. În consecinţă, ea respinge cererea guvernului (unanimitate). 

5. - Curtea examinează consecinţele de tras din achitarea petiţionarului , 

achitare care, potrivit guvernului , ÎI făcuse să-şi piardă calitatea de victimă. 
Ea relevă că petiţionarul era Îndreptăţit să se plângă de procedura penală În 
cauzâ atât În momentul când a introdus petiţia sa, cât şi atunci când camera a 
declarat-o pe aceasta admisibilă . EI epuizase căile de recurs interne, iar 
Învinuirile pe care le adusese nu erau vădit prost fundamentate . Este cert că a 
omis să informeze Curtea la timp cu privire la existenţa cererii sale În 
revizuire, Însă acest mijloc extraordinar nu constituie o cale de recurs În 
sensul articolului 35 § 1. 

În pofida achitării la terminarea procesului În revizuire, În cursul căruia 
martorul B. a fost audiat, jurisdicţiile italiene nu au constatat o violare a 
Convenţiei din cauza lipsei audierii acestui martor În cursul primului proces. 
Din această cauză, Curtea nu poate considera petiţia neadmisibilă pe motiv 
că petiţionarul nu se mai poate pretinde victima violării invocate. În 
consecinţă , ea respinge obiecţia de neadmisibilitate. 

6. - Această concluzie nu dispensează Curtea de a verifica dacă 
respectiva cauză trebuie să fie rad iată de pe rol. Ea relevă că condamnarea 
petiţionarului a fost ştearsă prin căile de recurs interne şi nu mai are valoare 
juridică. În plus, principala acuzaţie, anume lipsa audierii unui martor, a fost 
Îndreptată din moment ce acea persoană a fost audiată În cursul procesului În 
revizuire. În fine, presupunând că Curtea statuează asupra fondului şi ajunge 
la concluzia violării Convenţiei , controlul executării acestei hotărâri nu ar 
mai putea avea ca obiectiv redeschiderea procesului. 

Curtea nu ignoră faptul că statul Începuse să pună În executare 
condamnarea petiţionarului , dar ea relevă că În baza articoluli 643 § I din 
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codul de procedură penală cel interesat poate cere statului o despăgubire 
pentru condamnarea sa. Compensaţia care Îi este datorată din faptul 
condamnării sale se confundă, potrivit Curţii , cu cea pe care ar putea să o 
pretindă În baza unei eventuale violări a articolului 6 din Convenţie. Curtea 
este de altfel convinsă că respectarea drepturilor omului garantate prin 
Convenţie şi prin protocoalele sale nu cere ca ea să continue examinarea 
petiţiei . Sarcina sa constă În a verifica dacă a existat o violare În cazul care i
a fost supus şi nu examinarea in abstracto a conformităţii sistemului juridic 
italian cu Convenţia. În consecinţă, Curtea conchide că litigiul a fost rezolvat 
şi decide să radieze cauza de pe rol (unanimitate). 

7. - Bibliografie 
D ECAUX (E.) ş i Tavemier (P.) - .,Chronique de jurisprudence de la Cour europeene des 

droits de l'hol1une (annee 2002)" , J.D.I. 2003 , p. 507-508. 

2. Publicitatea procedurii 

a. În materie "civilă" 

~~ o CAZUL PRETTO ŞI AL ŢII contra IT AUEI - Absenţa pronunţării 

publice a unei hotărâri a Curţii de Casaţie statuând În materie civilă şi 
durata procedurii 

1. - Dl Rodolfo Pretto, de naţionalitate italiană, a cultivat timp de 
peste patruzeci de ani cu titlu de fermier şi cu ajutorul familiei sale un 
teren situat la Villaganzerla Castegnero (Vicenza). În 1971, proprietarul 
Încheie cu un anume S. un precontract de vânzare a fondului despre care îl 
informează pe R. Pretto. Acesta Îşi exprimă intenţia de a exercita dreptul 
de preempţiune pe care i-I deschide Legea nr. 590 din 26 mai 1965. 

În pofida acestei declaraţii, proprietarul vinde terenul cumnatului lui S. 
pentru 27 milioane de lire, preţ menţionat În precontract. La 24 septembrie 
1971 R. Pretto intentează o acţiune de cumpărare prevăzută de lege; el Îl 
cheamă pe cumpărător În faţa tribunalului din Vicenza care Îi dă câştig de 
cauză la 21 martie 1973. Sesizată de reclamat, Curtea de apel din Veneţia 

anulează această decizie la 8 octombrie 1974. La 12 februarie 1975, PreUo 
formulează un recurs În faţa Curţii de casaţie care îl respinge la 
19 octombrie 19 76; textul integral al hotărârii este făcut public la 
5 februarie 1977 prin depunerea la grefă. 

2. - În plângerea lor din 25 iulie 1977 la Comisie, R. PreUo şi mai 
mulţi membri ai fam iliei sale afirmă că nu a fost audiată cauza fermierului 
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" termen re~ollabil" şi că hotărârea Curtii de casafie nu a fost pronunţată În 
audienfă publică, În pofida ari. 6 ,~' I din Convenţie. J 

• Hotărârea din 8 decembrie 1983 (plenul ClIrfii) (seria A nI'. 7/) 

3. ~ Curtea subliniază că publicitatea procedurii organelor judiciare, 
v i zată de art. 6 § 1, protejează justiţiabilii contra unei justiţii secrete, 
constituie unul din mijloacele de menţinere a încrederii în curţi şi tribunale şi 
ajută la realizarea scopului prevăzut de art. 6 § 1: procesul echitabil. Dacă 
statele membre ale Consiliului Europei recunosc toate principiul acestei 
publicităţi, sistemele lor legislative şi practicile judiciare prezintă o anumită 
diversitate în ceea ce priveşte întinderea şi condiţiile de punere în aplicare 
ale acestui a. Aspectul formal al chestiunii îmbracă totuşi o importanţă 
secundară faţă de scopurile publicităţii dorite de art. 6 § 1. 

4. ~ În privinţa absenţei pronunţării publice, Curtea arată că numeroase 
state contractante folosesc de mult timp, pe lângă lectura cu voce tare, alte 
mijloace de a face publice deci z iile jurisdicţiilor lor. Ea apreciază că 
redactorii Convenţie i nu au putut să neglijeze această împrejurare şi nu cred 
deci că trebuie să opteze pentru o interpretare litera lă în materie: forma 
publicităţii "j udecăţ ii" , prevăzută de dreptul intern al statului reclamat, 
trebuie apreciată în lumina particularităţilor procedurii la care se referă şi în 
funcţie de scopul şi obiectul art. 6 § 1. 

5. ~ Luând în considerare ansamblul procesului , Curtea studiază rolul pe 
care l-a jucat în acesta Curtea de casaţie. EI se limita la examinarea deciziei de 
apel în domeniul dreptului. Curtea de casaţie putea numai să respingă recursul 
sau să caseze cu trimitere la judecătorul de fond. După ce a ţinut dezbateri 
publice, ea a ales prima soluţie: decizia Curţii de apel din Veneţia devenind astfel 
definitivă, situaţia dlui Pretto nu a suferit nici o schimbare. În afară de aceasta, 
dacă respingerea recursului nu a dat loc la o pronunţare în şedinţă publică, orice 
persoană poate să consulte hotărârea sau să-şi procure o copie a acesteia de la 
grefă. Lipsa pronunţării publice nu a încălcat deci art. 6 § I (unanimitate). 

6. ~ Rămânea a se pronunţa asupra respectării tennenului rezonabil. 
Durata care trebui e avută în vedere nu începe decât cu 1 august 1973 când 
recunoaşterea de către Ita lia a dreptului de recurs individual capătă efect; 
ea se termină la 5 februarie 1977, în ziua depunerii hotărâr ii Curţii de 
casaţie la grefa acesteia. Ea este deci de tre i ani, şase luni şi cinci zile. 
Curtea o apreciază potrivit criteriilor consacrate prin jurisprudenţa sa. 
Faptele cauzei nu se pretau la controverse, dar se ridicase o probl emă 
destul de comp l exă de interpretare juridică. În privinţa comportamentului 
dlui Pretto, Curtea notează că acesta avea dreptul de a utiliza în întregime 
termenele deschise de către legi s laţia italiană ş i că nu a depă ş it nici unul 
dintre ele ; e l a avut o oarecare contribuţie , până la un anumit punct, chiar 

1 În rapol1111 său din 14 decembrie 1981. Comisia a tras concluzia că procedura litigioasă nu a 
durat dinco lo de . .lennenlll rezonabil" (18 voturi pentll.l. 7 împotrivă) şi eă nu a existat nici încălcarea 
al1 . 6 ~ I în ceea ce pri veşte exigen\a pronlln\ării în public (12 voturi pentru . 3 împotri vă). 
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dacă de o manieră nevinovată , la prelungirea procedurii. Referitor la 
atitudinea autorităţilor judiciare, Curtea constată mai multe întârzieri care 
puteau fi evitate , dar ea nu le apreciază destul de grave pentru a considera 
ca excesivă durata globală a procesului. Rezumând, nu a existat încălcarea 
art . 6 § I asupra acestui aspect ( 14 voturi pentru , 1 împotrivă). 

7. Bibliografie 
ANDRE\VS ( J.). - ,. Pub lic hea ring on appeal" , E.L.R. 1984. p. 135-137. 

DR ZE \1CZEW SK I (A .). - .. The European Conventi on on Human Rights" . Y.EL 1983. p. 
442-445. 

MER RILLS (1 . G.). - " Decisions on the European Con"ention on Human Rights during 
1984", B. Y.B./L 1984. p. 367- 369. 

PETTITI (L. - E.). - "Droit s de I'homme". R.S.C.D.P.C. 1984. p. 140- 141. 

PEL LOUX (R.) . - ,.Les arrets rendus par la Cour europeenne des droit s de I'hommc en 
1983" , AFD.I. 1984, p. 453-457. 

ROLLAl'D (P.) ş i TAV ER NIER (P.). - "Chronique de juri sprudence de la Cour europenn c 
des droits de I' homme", JD.I. 1985 , p. 228- 23 1. 

SUDRE (F.) ş i al\ii - "Les grands arrets de la Cour europeenne des droit de I' homme". Pari s. 
PUF. 2003 , p. 250-260. 

~3t CAZUL AXEN contra GERMANIEI - Absenţa dezbaterilor publice 
În materie civilă În faţa Curţii Federale de Justiţie şi a pronunţării 
publice a hotărârii 

1. - Cetăţean german născut În 1914, dl Karl-Heinz Axen locuieşte la 
Hamburg. Victimă a unui accident de circula[ie În 1950, el angajea::ă o 
acţiune ci vilă contra mai multor persoane. Printr-o decizie parţială din 
27februarie 1975, Curt ea de apel din Ce//e Îi acordă o indem ni::a{ie 
pentru prejudiciul suferit. Apoi, elformulează un recurs În casaţie pe care 
Curtea Federală de Justiţie ÎI respinge printr-o decizie unanimă din 8 
martie 19 77, fără să fi ţinut audierea publică, În aplicarea legii asupra 
reducerii sarcinii de muncă a Curţii Federale În materie civilă. Hotărârea 

nu a fost citită îll audienţă publică, ci comunicată În scris celui În cauză. 

2. - În fafa comis ie i, ses iza t ă la 1 septembrie 19 77, dl Axen 
reproşează Curţii Federale de Justiţie că nu a audiat pledoariile şi nu a 
pronunţat În mod public hotărârea. EI in vocă Îndeosebi art. 6 § 1 din 
Convenţie. 1 

• Hotărârea din 8 decembrie 1983 (plenul Curţii) (~eria A nr. 72) 

3. - Cu titlu preliminar, Curtea reia observaţiile pe care le-a consac rat, 
în hotărârea pronunţa tă În hotărârea Pre tto ş i alţii , re ferit or la regula 
publicităţii. 

1 În raportul să u din 14 decembrie 198 1. Comisia formulează av izul că nu a exis tal 
infracţiune la art. 6 § 1 (12 voturi pentru. 3 Împotrivă). 
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4. - În ceea ce priveşte absenţa dezbaterilor publice în faţa Curţii 
Federale de Justiţie , ea arată că jurisdicţiile de primă instanţă şi de apel 
audiaseră cauza în public, iar Curtea Federală , competentă numai pentru 
chestiuni de drept, nu putea decât să respingă recursul, fără audiere. Nu a 
existat deci încălcarea art. 6 § I (unanimitate) . 

5. - Curtea a ajuns la aceeaşi concluzie în privinţa absenţei pronunţării 
publice (unanimitate): scopul urmărit în materie de către art. 6 § I a fost atins 
în cursul procesului considerat în ansamblul său. 

6. Bibliografie 
A :-:DRE\\'S ( l .). - .. Publi c hea ring on appea l " . ELR . 198 4, p. 135- 137. 

D RZEMCZEIISKI (A.). - .. The European Conventi on on I-Iuman Ri ghts", YEL 1983. p. 
442-445 . 

M ERR ILLS (l .G.). - .. Dee isions on the European Convcn ti on on I-Iuman Rights during 
1984" . B. YBIL 1984. p. 369- 370. 

PELLOUX (R.). - .. Les arrcts rendus par la Cour europeenne des dro its de I ' homme en 
1983" , A.FD.f. 1984. p. 451 -455. 

PETTITI (L. - E.). - " Droits de I ·homme" . R.S.C. D.P.C. 1984, p. 139- 140. 

ROLLAN O (P.) ş i TAHR:-i lfR (P.). - •. Chronique de jurisprudence de la Cour europeenne 
des droits de I'homme" , J. D.f. 1985. p. 228- 23 1. 

b. În materie "penaIă" 

:W~O CAZUL ENGEL ŞI ALŢII contra OLANDEI - Sancţiuni şi 

proceduri disciplinare militare 

1. - Dnii Corn elis Engel, Peter van der Wiel, Gerrit lan de Wit , 
lohannes Dona şi Willem Schul sunt olandezi. În 1970 şi 1971, fiecare din 
ei Îşi Îndeplineşte serviciul militar În/orţele armate ale Olandei, În calitate 
de soldat sau de subofiţer. Superiorii lor le aplică, În circumstanţe distincte, 
diferite sancţiuni disciplinare. Aceştia le reproşează lui Engel şi van der 

Wiel o absenţă neautorizată , lui de Wit conducerea imprudentă a unui 
vehicul şi neexecutarea ordinelor primite. Cât despre Dona şi Schul, 
redactorii unei reviste a Asociaţiei militarilor În termen, ei sunt pedepsi!i 
din cauza apariţiei În această revistă CI unor articole care Încercau să 
submineze disciplina militară. 

Sancţiunea inifială constă pentru de Wit, Dona şi Schul În trimiterea lor 
la o unitate disciplinară , iar pentru Engel şi van der Wiel În arest s implu 
sau agra vat. Deoarece nu a executat prima sancţiune, Engel este pus În 
arest provizoriu sever, Înainte de a fi pedepsit din nou. 

Fiecare dintre petiţionari se plânge la ofiţerul de recurs, apoi la Înalta 
Curte militară . Aceasta confirmă, În esenţă, deciziile atacate, dar reduce 
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sancţiunea lui de Wit la / 2 zile de arest agravat ş i pe cea a lui Schul la trei 
luni de afec ta re la o unitate dis ciplinară , În loc de patru. În timpul 
examinării recursurilor lor, Dona ş i Schul au rămas timp de aproape o lună 
În arest agravat cu titlu tranzitoriu; ei au Început să execute pedeapsa la 
câteva zile după decizia Înaltei Curţi militare. 

2. - Un soldat sau un subofiţer În arest simplu este de obicei consemnat 
În cazarmă, dar poate să circule liber În interiorul ei, În afara ore/oI' de 
serviciu. Arestul agravat obligă la a nu părăsi , numai după orele de serviciu, 
un local special desemnat dar care nu este Închis cu cheia. Soldaţii ş i sub
ofiterii aflaţi În arest sever petrec toată ziua Într-o celulă. Cât despre 
afectarea la o unitate disciplinară, aceasta nu se aplică decât soldatilor 
simpli şi constă în a impune celui pedepsit o disciplină mai strictă decât de 
obicei, trimiţându-l pentru o perioadă de 3- 6 luni Într-o unitate specială de 
unde el nu are dreptul să iasă, timp de o lună sau mai mult. 

3. - Cei cinci militari În termen au sesizat pe rând Comisia În /9 7/ . Ei 
susţin că san ctiunile pronunţate contra lor au constituit o privare de 
libertate incompatibilă cu art. 5 din Convenţie, că procedura urmată În faţa 
autorităţilor şi Înaltei Curţi militare nu a răspuns exigenţelor art. 6 şi că 
modul În care au fos t trataţi a Îmbrăcat un caracter discriminatoriu contrar 
art. /4 combinat cu art. 5 şi 6. DI Engel pretinde, de asemenea. o Încălcare 
a art. 5 În ceea ce priveş te arestul sever provizoriu, iar dnii Dona ş i Schul 
referitor la arestul agravat tranzitoriu. Aceşti ultimi doi petiţionari invocă ş i 

art. /0, 11 , /4, 17 şi / 8 l 

• Hotărârea din 8 iunie 1976 (plenul curJii) (seria A nr. 22) 

4. - Curtea arată mai întâi că prevederile Convenţie i sunt în principiu 
valab ile pentru toţi membrii forţelor annate ş i nu numai pentru civili , deş i 

interpretându-I e şi aplicându-le trebuie să fim atenţi la parti c ul a rităţil e 

condiţie i militare. 

5. - Din perspectiva acestei remarci de ordin general , Curtea studiază în 
primul rând dreptul la li bertatea ind iv iduală în contextul serviciului militar. 
O sancţiune sau o măsură disciplinară care s-ar anali za incontestabil ca o 
privare de libertate, dacă ar fi aplicată unui civil , poate să nu aibă acest 
caracter dacă se aplică unui militar; totuşi , ea se sustrage art. 5 când se 
traduce prin restri c ţii care se îndepărtează net de condiţiile nonnale de viaţă 
în cadrul forţelor annate ale statelor contractante . Pornind de la acest criteriu, 
Curtea consideră arestul sever şi afectarea la o unitate disciplinară ca măsuri 

privati ve de libertate, dar nu şi arestul simplu sau agravat. De aici ea deduce 
că un examen mai profund în baza art. 5 cere numai arestul sever provizoriu 
efectuat de Engel ş i afectarea la o unitate disc iplinară a lui Dona ş i Schul , 

J În raportul să u din 19 iulie 1974, Comisia exprim ă av izul că revendi cări le comune ale 
petiţionaril or, mai puţ i n pentru arestul simplu, arată o încălcare a art. 5 ~ I şi 4, că aresturi le 
provizorii efecruate de Engel au încălcat la rândul lor art . 5 § 1, însă prevederile Conven ţie i nu 
au fost încă lcate asupra ce lorlalte puncte În lit igiu (majorit ăţ i diverse). 
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excluzând deci arestul simplu aplicat lui Engel şi van der Wiel, arestul 
agravat al lui de Wit şi arestul agravat şi tranzitoriu suferit de Dona şi Schul. 
Curtea cercetează în continuare dacă privările de libertate constatate de ea se 
justifică din perspectiva vreuneia din excepţiile enumerate la paragraful I al 
art. 5. Ea judecă afectarea lui Dona şi Schul la o unitate disciplinară 
(lI voturi pentru , 2 împotrivă), ca fiind conformă alineatului a) al acestui 
paragraf, care autorizează detenţia legală a unei persoane după condamnarea 
sa de către un tribunal competent, dar apreciază ca fiind contrar art. 5 § 1 
arestul sever provizoriu suferit de Engel (9 voturi pentru , 4 împotrivă): 
acestea din urmă nu vizau nici să garanteze executarea unei obligaţii 
pre sc rise de lege (alineatul b), nici să-I aducă pe cel interesat în faţa 
autorităţii judiciare competente (alineatul c) şi depăşeau durata legală 
maximă. 

6. - În al doilea rând, Curtea examinează cauza în baza dreptului la un 
proces echitabil. În această privinţă era vorba să se determine dacă şi în ce 
măsură garanţiile art. 6 se întind asupra procedurilor disciplinare militare. 
Limitându-se la domeniul serviciului militar, Curtea analizează în detaliu 
chestiunea delicată a lini e i care separă acuzaţii le în materie penală şi 

acuza ţiile pur disciplinare. În esenţă, ea decide că statului nu-i este 
suficient să califice o infracţiune ca disciplinară pentru a o sustrage 
obligaţiei fundamentale de a acorda un proces echitabil în materie penală . 

Curtea menţionează câteva criterii care permit să se verifice dacă o 
acuzaţie dată , căreia statul îi atribuie un caracter disciplinar, trebuie totuşi 
să treacă drept penală . Natura însăşi a infracţiunii constituie un element cu 
greutate: dacă un militar se află în situaţia de a i se reproşa o acţiune sau o 
omisiune care încalcă o normă juridică reglementând funcţionarea forţelor 
armate. În principiu, statul poate să utilizeze contra acestuia mai degrabă 
dreptul disciplinar decât dreptul penal. Gradul de severitate al sancţiunii la 
care se expune intră totuşi ş i el în calcul; ţin de materia penală privările de 
libertate susceptibile să fie aplicate cu titlu represiv, în afară de cele care 
prin natura, durata sau modalităţile lor de executare nu ar putea să cauzeze 
un prejudiciu important. De Wit, Dona şi Schul riscau o grea pedeapsă 
privativă de libertate în faţa tribunalului competent - Înalta Curte militară: 
afectarea la o unitate disciplinară. Spre deosebire de cele pentru care 
trebuiau să răspundă Engel şi van der Wiel, acuzaţii le disciplinare aduse 
contra lor îmbrăcau deci un caracter penal. Convenţia nu obligă autorităţile 
olandeze să urmărească în faţa Consiliului de Război pe cei trei petiţionari , 

ci să le acorde garanţiile prevăzute de arI. 6, în cursul procedurii intentate 
efectiv contra lor. Apreciind ca superfluu să cerceteze dacă această 
procedură avea legătură cu contestaţiile referitoare la drepturi cu caracter 
civil , Curtea decide că cei trei petiţionari au beneficiat de diversele garanţii 
ale art. 6, cu o excepţie: dezbaterile Înaltei Curţi militare au avut loc cu 
uşil e închise şi nu în public . Or, guvernul nu a pledat, iar din dosar nu 
re z ultă că ar fi ex istat una din situaţiile în care art. 6 § I permite 
interzicerea accesului publicului ş i presei în sala de audieri. Asupra acestui 
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punct precis, a existat deci încălcarea art. 6 § 1 (II voturi pentru , 
2 împotrivă). 

7. - În al treilea rând , hotărârea analizează revendicările lui Dona şi 
Schul în privinţa libertăţii de exprimare şi de asociere. Recunoscând că 
pedeapsa aplicată celor doi petiţionari a reprezentat incontestabil o ingerinţă 
în exerciţiul libertăţii lor de exprimare, Curtea subscrie la teza guvell1ului 
olandez potrivit căreia era vorba de o măsură necesară, într-o societate 
democratică, pentru apărarea ordinii în cadrul forţelor armate. Desigur, 
libertatea de exprimare garantată de art. 10 este valabilă pentru militari la fel 
ca şi pentru celelalte persoane care ţin de jurisdiqia statelor contractante, dar 
funcţionarea eficientă a unei armate nu poate fi concepută fără reguli juridice 
destinate să le împiedice a submina disciplina militară, îndeosebi prin 
înscrisuri. Condamnaţi în virtutea unor asemenea reguli , Dona şi Schul nu au 
fost privaţi de libertatea lor de exprimare, ci numai sancţionaţi pentru că au 
abuzat de aceasta. Curtea nu constată nici încălcarea art. 10 combinat cu 
art. 17 şi 18. Ea trage aceeaşi concluzie a absenţei oricărei atingeri la 
libertatea de asociere a lui Dona şi Schul (art. II § 1), ceea ce o dispensează 
de a se plasa în această pri vi nţă pe terenul art. 14. 17 şi 18. 

8. - În sfârşit , Curtea apreciază că în privinţa beneficierii de drepturile 
prevăzute prin art. 5 § 1, art. 6 şi 10 nu a existat di sc riminarea contrară 
prevederilor art. 14. În particular, diferenţele , chiar inega lităţ il e ex istente în 
aceste domenii între militari şi civili nu se justifică prin faptul că 
imperativele şi condiţiile vieţii militare diferă prin natură de cele ale vieţii 
civile . Petiţionarii se pl ângeau, de asemenea , de di s tincţii stabilite între 
militarii de diferite grade în ceea ce priveşte gama ş i modalităţile de 
executare a pedepse lor disciplinare, dar Curtea decide că ele pot fi dictate 
de către un scop legitim: pă s trarea disciplinei prin metode ada ptate la 
fiecare din categoriile de militari . 

9. - Referitor la încălcările Convenţiei constatate de către ea în cazul 
celor patru petiţionari , Curtea îşi rezervă pronunţarea asupra chestiunii 
acordării unei "satisfacţii echitabile" (12 voturi pentru , I împotrivă) . 

• Hotărârea din 23 noiembrie 1976 (plenul Cur/ii) - Aplicarea articolullii 50 
(seria An/'. 22) 

10. - În unanimitate , Curtea acordă dlui Engel, care a fost privat de 
libertate în condiţii contrare art. 5 § 1, o despăgubire s imbolică de 
100 guldeni; ea respinge cererea de reparaţie pecuniară formulată de dnii 
de Wit, Dona şi Schul a căror cauză a fost audiată cu uş il e închise de către 
Înalta Curte militară , contrar art . 6 § 1. I 

I O lege din 12 septembrie 1974 a uniformizat pentru toate gradele atât gama sancţiunilor 
disciplinare, cât şi modalităţile lor de executare. Ea a desfiinţat arestul sever ş i afectarea la o 
unitate di sciplinară , dar Înainte chiar de intrarea În vigoare a legii din 1 no iembrie 1974. aceste 
sancţ iuni erau căzute În desuetudine În urma unei instrucţiuni mini steriale. 
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!ll§ , CAZUL EKBATANI contra SUEDIEI - Condamnare penală 
confirmată În apel fără audiere 

1. - Cetăţean al Statelor Unite ale Americii, născut În 1930, dl Jol1n 
Ekbatani soseşte În Suedia În 1978 pentru a efectua lucrări de cercetare la 
Univers itatea din Goteborg. În martie 1981, el găseşte un loc de muncă , 
conducător de tramvai. Pentru aceasta trebuie să treacă un examen de 
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conducere în Suedia, deoarece nu posedă decât un permis american; s-a 
prezentat la examen la 14 aprilie, dar nu a fost admis. La 7 mai, Între el şi 
examina tor are loc un schimb virulent de cuvinte semnalat de către acesta 
din urmă la poliţie. 

La 7 octombrie, Ekbatani este inculpat pentru ameninţări la adresa 
unui funcţionar, în virtutea capitolului 17 art. 1 din Codul penal. 
Petiţionarul îşi pledează nevinovăţia şi, atât el, cât şi funcţionarul sunt 
audiaţi la 9 februarie 1982, În cursul unui proces În faţa tribunalului de 
district din Găteborg. Pe baza depoziţiilor lor, tribunalul îl declară pe 
petiţionar vinovat şi îi aplică o amendă de 600 coroane suedeze (SEK). 

Condamnatul atacă această decizie la Curtea de apel a Suediei 
Occidentale, pretinzând că nu ar fi săvârşit actul calificat drept infracţiune 
penală. După un schimb de memorii asupra convocării eventuale de noi 
martori, petiţionarul prezintă concluzia necesităţii unei audieri pe motiv 
că propria sa credibilitate şi cea a victimei cer o examinare aprofundată. 
Curtea de apel respinge aceste cereri. În afară de aceasta, şi În virtutea 
capitolului 51 art. 21 din Codul de procedură judiciară aceasta nu face 
audierea. Hotărârea sa se limitează la a arăta că a confirmat decizia 
primei instanţe. Cum numai Învinuitul a făcut apel, Curtea de apel nu 
putea să agraveze pedeapsa pronunţată În primă instanţă, În conformitate 
cu capitolul 51 art. 25 din Codul de procedură judiciară. 

Dl Ekbatani roagă Curtea Supremă să ÎI autorizeze să formuleze un 
recurs, dar aceasta îl rejilză la 3 mai 1983. 

2. - În virtutea legislaţiei suedeze referitoare la accesul publicului la 
documentele oficiale, toate dosarele jurisdicţiilor vizate erau publice. 

3. - În fala Comisiei, sesizată la 20 iunie 1983, Ekbatani atacă atât 
modul În care l-au tratat autorităţile suedeze cât şi procedurile litigioase; el 
invocă art. 2, 3, 6, 7, 13 şi 14 din Convenţie. 1 

• Hotărârea din 26 mai 1988 (plenul Curţii) (seria A nr. 134) 

4. - Curtea apreciază că art. 6 se aplica în mod evident urmăriri lor 
deschise contra petiţionarului, inclusiv în apel. 

Ea aminteşte că, cel puţin în primă instanţă, noţiunea de proces echitabil 
implică , în principiu, posibilitatea pentru acuzat de a asista la dezbateri. Dacă 
procedura în faţa primei instanţe a respectat această exigenţă , nu la fel s-a 
întâmplat în faţa Curţii de apel. 

Desigur, aceasta din urmă s-a conformat principiului egalităţii armelor -
ea nu i-a permis nici dlui Ekbatani, nici procurorului, de a se înfăţişa în 
persoană în faţa sa şi le-a oferit aceleaşi ocazii de a-şi prezenta versiunile în 

1 La 5 iulie 1985 , Comisia nu reţine decât revendicarea dedusă din absenţa audierii 
publice în faţa Curţii de apel. În raportul din 7 octombrie 1986, ea formulează avizul că a existat 
încălcarea ar!. 6 § l (1 l voturi pentru, l împotrivă). 
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scris - , dar acest principiu nu constituie decât un aspect al noţiunii mai largi de 
proces echitabil. 

Curtea arată că problema vinovăţiei sau nevinovăţiei petiţionarului 
figura pe primul plan În apel, ca ş i la primul grad de juri sdicţie . Or, ea nu 
putea să fie bine soluţionată fără o apreciere directă a mărturiilor personale 
ale inculpatului şi reclamantului. În consecinţă, ar fi trebuit să aibă loc o 
nouă audiere integrală a celor doi în cauză. 

Particularităţile invocate de către guvernul suedez, îndeosebi faptul că 
pedeapsa pronunţată În primă instanţă de Curtea de apel nu putea fi agravată 
ş i că toate dosarele jurisdicţiilor erau publice , nu ar putea intra în calcul 
pentru chestiunea vinovăţiei sau nevinovăţiei inculpatului . Deci , a existat 
Încălcarea art. 6 § 1 (10 voturi pentru , 6 împotrivă) . 

5. - Statuând în baza art. 50, Curtea respinge cererea de indemnizaţie 
pentru prejudicii le materiale, nefiind stabilită nici o l egătură de cauzalitate 
între aceasta şi încălcarea menţionată . 

În schimb, ea acordă rambursare a cheltuielilor şi taxelor de judecată : 
2.500 SEK pentru procedura în faţa Curţii de apel şi 110.000 SEK, din care 
se scad 24.216,57 FF deja plătiţi de către Consiliul Europei cu titlu de 
asi stenţă judiciară, pentru procedura europeană. 1 
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3. Durata procedurii 

iB)(IDo CAZUL MAAOUIA contra FRANŢEI - Durata unei proceduri În 
ridicare de interdicţie a teritoriului francez lovind un străin -
in aplicabilitatea articolului 6 § 1 a deciziilor privitoare la intrarea, la 
şederea şi la Îndepărtarea străinilor. 

1. - DI. Nouri Maaouia , resortisant tunisian, s-a născut În /958 ş i 

locuieşte la Nisa. EI a intrat În Franţa În J 980 şi În /992, se căsătoreşte cu o 
franţuzoaică cu care trăieşte din J 983. Printr-o hotărâre din / decembrie 
/988 Curtea cu juraţi din Alpii-Maritimi îl condamnă la şase ani de În chisoare 
pentru furt armat şi violenţe voite cu armă. El este eliberat la /4 aprilie 1990. 

1 O lege din 29 martie 1984 a amendat Codul de procedură judic i ară începând de la 1 iulie 
[984: dacă o parte cere audierea în penal, aceasta are loc dacă nu este în mod văd it inutilă . 
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La 8 august 1991, ministrul de interne emite o hotărâre de expulzare 
Împotriva lui. Refuzând să se Îmbarce pentru Tunisia, petiţionarul face 
obiectul unor urmări penale pentru sustragere de le executarea unei 
hotărâri de expulzare. Printr-o sentinţă din 19 noiembrie 1992, tribunalul 
corecţional din Nisa Îl condamnă la o pedeapsă de un an de Închisoare şi la 
zece ani de interdicţie a teritoriului francez. 

În decembrie 1992, dl Maaouia introduce un recurs În anulare împotriva 
hotărârii de expulzare. Printr-o sentinţă din 14 februarie 1994, tribunalul 
administrativ din Nisa anulează hotărârea de expulzare din 9 august 1991. 

La 12 august 1994, petiţionarul îl sesisează pe procurorul general de pe 
lângă Curtea de Apel din Aix-en-Provence cu o cerere de ridicare a interdicţiei 
teritoriului. La 26 ianuarie 1998, Curtea de Apel dă dreptate solicitării sale, pe 
motiv că tribunalul administrativa anulat hotărârea de expulzare. 

2. - În cererea sa din 30 decembrie 1997 adresată Comisiei, dl Maaouia 
se plânge că durata procedurii de ridicare a interdicţiei teritoriului francez, pe 
care a introdus-o la 12 august 1994. şi care s-a încheiat la 26 ianuarie 1998, a 
depăşit termenul rezonabil garantat prin articolul 6 § 1 al Convenţiei. 

• Hotărârea din 5 octombrie 2000 (Marea cameră) (Culegerea 2000-X) . 

3. - Curtea examinează mai întâi chestiunea de a şti dacă articolul 6 § l 
este aplicabil în prezentul litigiu. Guvernul pleda pentru inaplicabilitatea 
acestui articol, în contradicţie cu petiţionarul. 

Ea confirmă jurisprudenţa sa cu privire la "autonomia" noţiunilor de 
"drepturi şi obligaţii de caracter civil" şi de " temeinicia unei acuzaţii în 
materie penală". 

Ea mai reaminteşte că dispoziţiile Convenţiei trebuie să fie interpretate 
luându-se în considerare ansamblul sistemului Convenţional, inclusiv 
dispoziţiile protocoalelor sale. În această privinţă, ea notează că articolul l din 
Protocolul nr. 7, instrument adoptat la 22 noiembrie 1984 şi pe care Franţa l-a 
ratificat, conţine nişte garanţii procedurale aplicabile în cazul unei expui zări 
de străini . În plus, ea observă că preambulul acestui instrument se referă la 
necesitatea de a lua "noi măsuri capabile de a asigura garantarea colectivă a 
anumitor drepturi şi libertăţi de către Convenţie". Din lectura combinată a 
acestor dispoziţii rezultă că statele erau conştiente de faptul că articolul 6 § 1 
nu se aplică procedurilor de expulzare a străinilor şi că ele doreau să ia măsuri 
specifice în acest domeniu. Această interpretare se găseşte coroborată cu 
raportul explicativ la Protocolul li. 7 cu privire la articolul 1. 

4. - Curtea consideră deci că procedura de ridicare a interdicţiei 
teritoriului francez nu are caracterul unei contestaţii de caracter civil, în sensul 
articolului 6 § 1. Faptul că măsura de interdicţie privind teritoriul francez a 
putut aduce după sine, în subsidiar, nişte consecinţe importante pentru viaţa 
privată şi familială a celui interesat sau, de asemenea, pentru aşteptările sale în 
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materie de loc de muncă nu este suficient pentru a face ca această procedură să 
fie inclusă în domeniul drepturilor civile protejate de articolul 6 § l. 

Curtea consideră în plus că măsura în cauză nu are legătură nici cu 
fundamentarea unei acuzaţii în materie penală. Calificarea unei astfel de 
măsuri în ordinea juridică internă se pretează la nişte interpretări divergente . 
În definitiv, calificarea unei sancţiuni în ordinea juridică internă nu poate fi, 
ea singură, decisivă pentru a se ajunge la concluzia caracterului său penal. În 
fapt , este cazul să se ţină cont şi de alte elemente şi anume de natura 
sancţiunii suferite. Or, interdicţia teritoriului nu are în general un caracter 
penal în statele membre ale Consiliului Europei. Această măsură care, în 
majoritatea statelor, poate fi de asemenea luată de către autorităţile 
administrative, constituie, prin natura sa, o măsură de prevenire specifică în 
materie de poliţie a străinilor. Faptul că ea este pronunţată în cadrul unei 
proceduri penale nu îi poate schimba caracterul în mod esenţial preventiv. 

5. - Curtea ajunge la concluzia că deciziile privitoare la intrarea, sejurul şi 
îndepărtarea străinilor nu aduc după sine o contestare a drepturilor sau a 
obligaţiilor cu caracter civil ale dlui Maaouia şi nu au legătură cu fundamentarea 
unei acuzaţii în materie penală, îndreptată împotriva sa. Prin urmare, articolul 6 § 
l nu îşi găseşte aplicarea în speţă (cincisprezece voturi contra două). 
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a. În materie "civilă" 

r'JJ1, CAZUL KONIG contra GERMANIEI - Durata unor proceduri în 
faţa unui tribunal administrativ cu privire la drepturile de a continua 
exploatarea unei clinici şi de a profesa medicina 

1. - Eberhard Kănig, cetăţean german născut În 1918, îmbrăţişează În 
1949 profesia de medic specializat În otorinolaringologie. În 1960, el 
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deschide la 8ad Homburg (Hesse) o clinică pe care o exploatează şi o 
conduce el Însuşi. Proprietar al acesteia şi singurul medic care lucrează În 
ea. el efixtuează Îndeosebi opera/ii de chirurgie estetică. 

La 12 aprilie 1967, prefectul de Wiesbaden Îi retrage doctorului Konig 
autorizaţia de a-şi exploata clinica, la cererea Ordinului regional al medicilor. 
Acesta Îi reproşează că nu oferă garanţii suficiente pentru conducerea clinicii 
şi că îi lipsesc circumspecţia şi cunoştin/ele necesare gestiunii tehnice şi 
administrative. La 6 octombrie 1967, prefectul respinge contesta/iaformulată 
de către medic la 13 iulie 1967. Acesta din urmă introduce apel la 9 
noiembrie În fala Tribunalului administrativ din Frankjilrt şi al patrulea 
complet de judecată al acestui tribunal Îi respinge recursul la 22 iunie 1970. 

La 12 mai 1971, prefectul din Darmstadt Îi retrage doctorului Konig 
autorizaţia exercitării profesiei de medic şi dispune executarea imediată a 
acestei decizii. Sprijinindu-se pe faptele constatate În 1964 (prima instanlă) şi 
În 1970 (apel) de către tribunalele profesionale care l-au declarat pe doctorul 
Konig nedemn să practice medicina, el apreciază că acesta din urmă are un 
comportament nedemn şi este lipsit de conştiinţă profesională. În urma 
respingerii contestaţiei sale din 18 mai 1971 de către prefect, la 
17 septembrie 1971, petiţionarul face apel la 20 octombrie 1971 În faţa 
Tribunalului administrativ din Darmstadt care, pentru raţiuni de competenţă, 
trimite cauza la Tribunalul administrativ din Frankjitrt. AI doilea complet de 
judecată al acestui tribunal respinge cererea petilionarului la 9 iunie 1976. 

La 2 mai 1978, Curtea administrativă din Hesse confirmă decizia celui 
de-al doilea complet de judecată al tribunalului din Frank(urt, Însă la data 
adoptării hotărârii Curţii Europene, ea nu statuase încă asupra recursului 
medicului Împotriva deciziei celui de-al patrulea complet de judecată al 
instanţei din Frank(urt. 

2. - În cererea sa din 3 iulie 1973 la Comisie, dr. Konig pretinde că 
durata procedurilor În faţa Tribunalului administrativ din Frankfurt depăşeşte 
" termenul rezonabil " despre care vorbeşte art. 6 ,Ş 1 din Convenţie. I 

• Hotărârea din 28 iunie 1978 (plenul Curţii) (seria A nr. 27) 

3. - Curtea era chemată să decidă dacă art. 6 § I era aplicabil la 
procedurile angajate de dr. Konig şi, în caz afirmativ, dacă fusese respectat. 

4. - În ceea ce priveşte aplicabilitatea art. 6 § 1, guvernul german 
contesta avizul Comisiei. Curtea apreciază că pentru a şti dacă o 
contestaţie are ca obiect determinarea unui drept civil, contează numai 
caracterul dreptului în cauză: interesează mai puţin că procedurile privesc 
acte administrative emise de către autorităţile competente în exerciţiul 

1 La 14 decembrie 1976, Comisia adoptă raportul său . Ea exprimă avi zul , pe de o parte, că 
procedurile introduse de către petiţionar În faţa tribunalelor administrative germane se referă la 
" drepturile şi obligaţiile cu caracter civil " În sensul art. 6 § I care se aplică deci în speţă 
(10 voturi pentru, 6 împotrivă) şi pe de altă parte, că durata lor a depăşit " tem1enul rezonabil" 
prevăzut de acelaşi text, care astfel a fost Încălcat (9 voturi pentru, 6 Împotrivă şi o abţinere). 



310 JURISPRUDENŢ A CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

puterii publice sau dacă ele se desfăşoară În faţa tribunalelor administrative. 
Examinarea drepturilor invocate de dr. Konig - respectiv cel de a 
continua să- şi exploateze clinica şi cel de a continua să practice medicina 
- arată că acestea Îmbracă un caracter privat ; acest caracter nu s-a 
modificat nici printr-un control exercitat de către autorităţi În interesul 
sănătăţii publice, nici prin responsabilitatea profesiei medicale În faţa 
Întregii societăţi . Conformându-se jurisprudenţei potrivit căreia art. 6 § 1 
acoperă toate procedurile a căror soluţionare este decisivă pentru 
drepturile şi obligaţiile private, Curtea decide În consecinţă că art. 6 § 1 
este aplicabil procedurii referitoare la retragerea autorizaţi ei de a 
exploata clinica (15 voturi pentru , I Împotrivă) şi la cea referitoare la 
retragerea autorizaţiei de a practica medicina (14 voturi pentru , 
2 Împotrivă) . 

5. - Pentru a se asigura de respectarea art. 6 § 1, adică pentru a decide 
dacă durata procedurii În faţa tribunalului administrativ de la Frankfurt a 
fost rezonabilă, Curtea ia În considerare complexitatea cazurilor , 
comportamentul doctorului Konig şi atitudinea completului al doilea şi al 
patrulea. După ce a examinat În detaliu aceste elemente, ea a tras concluzia 
că , În ciuda Întârzierilor determinate de dificultăţile instrucţiei şi de 
comportamentul petiţionarului, cauza principală a duratei trebuie căutată în 
desfăşurarea procesului . În consecinţă , ea decide că în fiecare din cele două 
proceduri a fost depăşit "termenul rezonabil" şi că s-a încălcat art. 6 § I 
(15 voturi pentru, I împotrivă). 

6. - Curtea îşi rezervă pronunţarea în chestiunea atribuirii eventuale a 
unei satisfacţii echitabile doctorului Konig (unanimitate) . 

• Hotărârea din 10 martie 1980 (plenul Curţii) - Aplicarea articolului 50 
(seria A nr. 36) 

7. - Cu asistenţa Comisiei, guvernul german şi dr. Konig au încercat să 
ajungă la o soluţionare amiabilă asupra cererilor acestuia din urmă, dar în van. 

Curtea apreciază că depăşirea " termenului rezonabil" l-a menţinut pe 
dr. Kănig, pe timpul întregii sale durate, într-o "incertitudine prelungită" . 

Aceasta era de natură să-I întârzie prea mult timp în căutarea unei noi activităţi ; 

aceasta l-a lezat după toate aparenţele, incitându-I la amânarea pentru mai 
târziu a vânzării sau închirierii clinicii sale şi l-a făcut astfel să piardă anumite 
ocazii ; în sfârşit, ea a constituit o sursă de nelinişte permanentă şi profundă 
care i-a cauzat prin ea însăşi un prejudiciu moral. Apreciind în ansamblul lor şi 
în echitate aceste elemente, dintre care nici unul nu se pretează la un calcul, 
Curtea acordă petiţionarului 30.000 DM (unanimitate). 

8. - Ea recunoaşte, de asemenea, doctorului Kănig dreptul la rambursarea 
cheltuielilor (onorarii de avocat, cheltuieli personale) angajate în recursurile sale 
la jurisdicţiile germane care vizau desfăşurarea mai rapidă a procesului , ca şi în 
faţa organelor Convenţiei , în măsura În care acestea s-au dovedit rezonabile. 
Suma de vărsat cu acest titlu se ridică la 9.789,95 DM (unanimitate). 
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iW&il, CAZUL SALE SI contra IT AUEI - Durata unei proceduri angajate 
pentru obţinerea unei alocaţii de invaliditate ca ajutor social 

1. - De cetăţenie italiană , dna Enrica Salesi locuieşte la Pomezia 
(provincia Roma). La 28 februar ie 1986, ea îl cheamă pe ministrul de 
interne În faţa judecătorului de instanţă din Roma solicitându-i o alocaţie 
lunară de invaliditate pe care i-au rejilzat-o serviciile de protecţie socială 
din Latium. La 21 mai, judecătorul dispune o expertiză medicală; expertul 
depune jurământul la 17 iunie. La terminarea audierii din 2 decembrie, 
judecătoru l Îl condamnă pe ministru la plata alocafiei pretinse; textul 
deciziei este depus la grefă la 16 decembrie. 

La 21 aprilie 1987, ministrul introduce apel. La 5 mai preşedintele 
tribunalului din Roma fixează audierea În faţa instanţe i competente la 
24 mai 1989, dată la care aceasta respinge recursul; decizia este depusă la 
grefă la 27 ianuarie 1990. Min istrul ses izează Curtea de casaţie la 20 iulie, 
dar aceasta îi respinge recursul printr-o hotărâre din 5 iunie 1991, depusă 
la grefă la 10 martie 1992. 

2. - Art. 38 din Constituţie dispune: 

.. Orice cetăţean inapt de muncă şi lipsit de mijloacele elementare de 
existenţă are dreptul la mijloace de subzis tenţă şi la asistenţă socială . 
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(..) 

Îndeplinirea ob liga/ii/or prevăzute În prezentul articol revine 
organismelor şi instituţiilor stabilite sau asistate de către stat. 

(...)" 

Potrivit art. 13 din Legea nr. 118 din 30 martie 19 7I, adoptată În 
executarea art. 38 din Constituţie, statul acordă o alocaţie lunară de 
invaliditate mutilaţilor sau invalizilor civili În vârstă de la 18 la 64 ani la 
care s-a constatat o incapacitate de muncă mai mare de 2/3 şi care se află În 
stare de sărăcie. 

Faţă de faptul că amintita alocaţie constituie o alocaţie de asisten/ă 
socială obligatorie, litigiile referitoare la existenţa unui drept la aceasta ţin 
de competenta judecătorului de instanţă acţionând cu titlul de judecător 
pentru litigii de muncă, iar desfăşurarea procesului se supune dispoziţiilor 
dictate În materie de contencios al muncii (art. 442 şi 444 din Codul de 
procedură civilă). 

3. - În cererea sa la Comisie, din 12 iunie 1987, dna Salesi se plânge de 
durata procedurii angajate de către ea şi invocă art. 6 § 1 din Convenţie. 1 

• Hotărârea din 26 februarie /993 (Cameră) (seria A nr. 257-E) 

4. - Potrivit guvernului , cazul nu prezintă decât aspecte de drept public: 
fundamentul dreptului revendicat se află în tr-o lege ordinară şi nu într-un 

contract de muncă; totală luare în sarcină de către stat a finanţării regimului de 
asigurare; beneficiul alocaţiei nu depinde de vărsarea cotizaţiilor. 

Curtea apreciază că aplicabilitatea art. 6 § I constituie astăzi regula în 
domeniul asigurărilor sociale. Totuşi, în acest caz, chestiunea se pune în 
domeniul ajutorului social. Diferenţele existente între cele două domenii nu 
pot fi însă considerate fundamentale în stadiul actual al dreptului la protecţie 
socia l ă. 

Intervenţia statului nu este suficientă pentru a se stabili inaplicabilitatea 
art. 6 § 1. În fapt, petiţionara nu se vedea vizată în raporturile sale cu o 
administraţie uzând de prerogative discreţionare ; afectată în mijloacele sale 
de existenţă , ea invocă un drept subiectiv cu caracter patrimonial, rezultând 
din regulile precise ale unei legi care dădea efect Constituţiei. În afară de 
aceasta, litigiile privind un drept fundamental ţin de competenţa jurisdicţi ei 
ordinare, de judecătorul pentru litigiil e de muncă. Pe scurt, Curtea nu 
discerne nici o raţiune convingătoare pentru a di stinge între cele două tipuri 
de alocaţii şi trag e deci concluzia că art. 6 § 1 se aplică în s peţă 

(unanimitate). 

5. - Perioada de luat în considerare a început la 28 februarie 1986, cu 
chemarea ministrului de interne în faţa judecătorului de instanţă din Roma, 

1 În raportul său din 20 februa rie 1992, Comisia formulează av izu l că s-au încă l cat 
prevederi le art . 6 § l (13 voturi pentru. 8 împotrivă). 
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pentru a se termina la 10 martie 1992, data depunerii horărârii Curţii de 
casaţie. Ea se întinde deci pe mai mult de 6 ani. 

Cazul nu era complex, iar atitudinea dnei Salesi nu a contribuit în mod 
substanţial la durata procedurii. Aceasta s-a desfăşurat într-un ritm normal în 
faţa judecătorului de instanţă, dar nu şi după aceea. Într-adevăr, instanţa de 
apel nu a reacţionat timp de peste doi ani. În plus, este greu de înţeles că au 
trebuit peste 8 şi , respectiv, 10 luni, pentru a cunoaşte motivele tribunalului 
din Roma şi ale hotărârii Curţii de casaţie, după depunerea lor la grefă . În 
consecinţă şi având în vedere miza litigiului pentru petiţionară , a existat 
încălcarea art. 6 § I (unanimitate). 

6. - Considerând că dna Salesi a suferit un prejudiciu sigur şi că cererile 
sale (7.000 .000 lire pentru prejudiciu material şi 4.000.000 pentru daune 
morale) nu sunt deloc excesive, Curtea le admite (unanimitate) . 

În absenţa obiecţiilor din partea guvernului, ea alocă petlţ\Onarei 
7.140.000 lire pentru cheltuielile de judecată şi taxe referitoare la procedura 
de la Strasbourg. 
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~~o CAZUL HORNSBY contra GRECIEI - Neîndeplinirea de către 
administraţie a obligaţiei de a se conforma într-un termen rezonabil 
celor stabilite prin două hotărâri ale Consiliului de Stat. 

1. - D. David Hornsby şi dna Ada Ann Hornsby sunt doi britanici 
născuţi în 1937 şi respectiv 1939. Ei Îşi au reşedinţa În insula Rhodos şi sunt 
ambii profesori licenţiaţi de engleză. 

La 5 iunie 1984, cea de a doua petiţionară solicită, pe lângă direcţia 
pentru În văţământ secundar a prefecturii Dodecanez, o licenţă în vederea 
deschiderii unei şcoli particulare de limbi străine (frontistirio) în Rhodos. 
Este Însă informată că, În virtutea legislaţiei greceşti în vigoare, o astfel de 
licenţă nu poate fi acordată unor resortisanţi străini. 

La 15 martie 1988, Curtea de Justiţie a Comunităţilor europene declară 
legislaţia pertinentă contrară tratatului CEE. La 1 aprilie 1988, petiţionarii 



314 JURISPR UDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

introduc două noi cereri, pe care acelaşi serviciu le respinge pe aceleaşi 
motil'e in I'ocate /Îl 1984. 

La 8 iunie 1988. petifionarii sesizează Consiliul de Stat cu două cereri 
În anularea deciziilor directorului ÎnvăţământuJui secundar din prefectura 
Dodecanez. in hotărârea sa ddin 9 mai 1989, Consiliul de Stat consideră că, 
În conformitate cu hotărârea Curţii de Justiţie, resortisanţii statelor membre 
ale Comunităţii Europene nu mai pot .fi Împiedicaţi, Începând cu data de 1 
ianuarie 1981, să deschisă şcoli particulare de limbi străine În Grecia, pe 
motiv că /11/ au naţionalitatea greacă. 

La 8 august 1989, petiţionarii invită direcţia p entru Învăţământ 
secundar să se conformeze hotărârii Consiliului de Stat ş i să le acorde 
licenţa solicitată, Însă În zadar. La 28 martie 1990, ei intentează o aC/iune 
contra directorului Învăţământului secundar şi a altor funcţionari, iar la 14 
noiembrie 1990, ei cheamă administraţia În faţa Tribunalului de mare 
instanţă din Rhodos, cerând reparaţia prejudiciului moral şi material şi a 
lipsirii de posibilitatea unui câştig. La 3 iulie 1992, ei sesizează Tribunalul 
administrarÎl' din Rhodos cu o acţiune În reparaţie. 

Mai multe scrisori adresate ministerului educa/iei de către peti/ionari şi 
de către Însuşi directorul În văţământului secundar din Rhodos rămân fără 
răspuns. 

La 10 august 1994, un decre t prezidenfial, nI'. 211 / 94, acordă 
resortisanţilor COli/unită/ii dreptul de a deschide şcoli particulare de limbi 
străin e. cu condiţia ca aceştia să reuşească la un examen de limbă şi istorie 
greacă. La 20 octombrie 1994, ministerul educafiei ÎI invită pe directorul 
Învă{ământului secundar să reia examinarea cazului SOţilor Hornsby În 
lumina acestui decret. 

2. - in petiţia lor din 7 ianuarie 1990 adresată Comisiei, dl şi dna 
HOl'l1 sby {(firmă că refimi! administraţiei de a se conforma hotărârilor 
Consiliu lui de Stat din 9 ş i 10 mai 1989 Îi lipseş te de dreptul lor la o 
proteqiejudiciară efectivă . . fiin d vorba de contesta/ii cu privire la drepturile 
lor cu caracter civi!.' 

• Hotărârea din 13 martie 1997 (cameră) (Culegere 1997-11) 

3. - Guvernul pleda În principal pentru neadmisibilitatea petiţiei din 
motivul nerespectării termenului de şase luni şi a neepuizării căilor de recurs 
intellle. 

Curtea notează că situaţia de care se plâng petiţionarii a debutat cu 
refuzul a utorităţilor competente de a le acorda pernlisul solicitat - În pofida 
hotărâri lor Consiliului de Stat - şi s-a prelungit chiar după introducerea 
petiţie i lor la Comisie, la 7 ianuarie 1990. Ea respinge deci prima excepţie 
(87 voturi contra 1). 

1 in raportul său din 28 oc tombrie 1993. Comis ia exprimă avizul potrivit căruia a avut loc 
o vio lare a articolului 6 * l (27 voturi contra 1). 
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Ea consideră că acţiunile pentru daune-interese, prevăzute În articolele 
57 ş i 59 din Codul civil, nu pot fi considerate , În speţă , ca suficiente În 
scopul reparaţi ei Învinuirilor aduse de cei interesaţ i . În ceea ce priv eş te 
recursul În anulare În faţa Consiliului de Stat , nimic nu demon strează că 

petiţionarii ar fi obţinut permi s ul so licitat. Ţin ând cont de in sis tenţa 
administraţiei de a nu răspunde În demersuri le repetate ale celor interesaţi , 

aceştia din urmă nu puteau să se aştepte În mod rezonabil ca un astfel de 
recurs să producă rezultatul dorit. În fine, în l egătură cu procedura în faţa 
Tribunalului Administrativ din Rhodos , Curtea consideră că ea nu ar fi 
hot ă râ toare decât pentru acordarea unei sat i sfacţi i echitabile În baza 
articolului 50 al Convenţiei . Ea înlătură prin um1are şi a doua excepţi e (8 
voturi contra 1). 

4. - Curtea reaminteşte juri sprudenţa sa constantă , potrivit căreia 
articolul 6 § 1 garantează fiecărui a dreptul ca un tribunal să ia c unoştinţă de 
orice contestaţie cu privire la drepturile şi obligaţiile sale cu caracter civil ; el 
consacră În acest mod "dreptul la un tribuna l", din care dreptu l la acces , 
adică dreptul de a sesiza un tribunal în materie civilă, constituie unul dintre 
aspecte. Cu toate acestea, dreptul respectiv ar f i iluzoriu dacă ordinea 
juridică intemă a unui stat contractant ar permite ca o decizie judiciară 
definitivă şi obligatorie să rămână inoperantă, În detrimentul unei părţi. Într
adevăr, nu ar fi de înţeles ca art ico lul 6 § I să descrie În deta liu garanţiil e 

procedurii - echitate, publicitate şi celeritate - acordate părţilor şi să nu 
apere punerea În aplicare a dec izi il or judiciare; dacă acest art icol ar fi 
considerat că pri veşte exclusiv accesul la judecător ş i desfăşurarea instanţei, 

aceasta ar risca să creeze ni şte s ituaţii incompatibile cu principiul 
preeminenţei dreptului, pe care statele contractante s-au angajat să-I respecte 
atunci când au ratificat Convenţia . Executarea unei se ntinţe sau a unei 
hotărâri , indiferent cărei jurisdicţii ar aparţine , trebuie deci considerată ca 
făcând parte integrantă din "proces", în sensul art icolului 6; de altfel, Curtea 
a ş i recunoscut acest lucru În cauzele privind durata procedurii . 

Aceste afirmaţii capătă o ş i mai m are importanţă În context ul 
contenciosului administrat iv, cu ocazia unui diferend a cărui so luţionare este 
hotărâtoare pentru drepturile civ ile ale j ustiţi abi lului . lntroducând un recurs 
În anulare, în faţa ce lei mai înalte jurisdicţii administrative a statul ui , acesta 
urm ăreş te să obţină nu num a i di s p a riţia ac tului litigio s , ci mai ales 
Înlăturarea efectelor acestuia. Or, protecţia efec ti vă a ju s t iţi a bilului şi 

restabilirea legalităţii implică , pentru administraţi e , obligaţia de a se supune 
unei sentinţe sau hotărâri pronunţate de o astfe l de juri s dicţie . Curtea 
reaminteşte în această pri v inţă că administraţia constituie un element a l 
statului de drept ş i că interesul acestuia se identifică cu cel a l unei bune 
administrări a just iţi e i. Dacă administraţia refuză sau omite să se execute sau 
dacă ea întârzie să o facă, garanţiile articolului 6 de care a beneficiat 
justiţiabilul în timpul fazei judiciare a procedurii ş i -ar pierde orice raţiune de 
a fi. 
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5. - Curtea notează că drept urmare a hotărârii Curţii de Justiţie a 
Comunităţilor Europene din 15 martie 1988 (în care se declara că 
"interzicând resortisanţilor celorlalte state membre să creeze nişte 
Jrontistirio , Republica Elenă nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi re veneau în 
baza articolelor 52 şi 59 din Tratatul CEE"), Consiliul de Stat a anulat cele 
două deci zii ale directorului pentru învăţământul secundar care le refuzau 
petiţionarilor - pe simpul motiv al naţionalităţii lor - permisul so licitat. 
Ţinând cont de aceste hotărâri, cei interesaţi puteau atunci pretinde să aibă 
dreptul de a-şi vedea aprobate solicitările; reiterându-Ie la 8 august 1989, ei 
nu Taceau decât să reamintească administraţiei obligaţia de a lua o decizie în 
conformitate cu regulile de drept. a căror nerespectare adusese după sine 
anularea. Cu toate acestea , administraţia a păstrat tăcerea până la 20 
octombrie 1994. 

De la 15 martie 1988, dată la care Curtea de Justiţie a Comunităţilor 
Europene a pronunţat hotărârea sa şi în subsidiar, de la 9 şi 10 mai 1989, 
când Consiliul de Stat s-a pronunţat asupra cazului petiţionarilor ş i până la 
adoptarea decretului prezidenţial nr. 21 1/1994, la 10 august 1994, legislaţia 
greacă în vigoare nu prevedea nici o condiţie specială pentru resortisanţii 
comunitari care doreau să deschidă un FOlltistirio în Grecia, în afară de cea 
impusă naţionali lor - a poseda o diplomă universitară - şi îndeplinită de 
altfel de soţii Homsby. 

Abţinându-se mai bine de cinci ani de a lua măsurile necesare pentru a 
se conforma unei decizii judiciare definitive şi executorii, autorităţile 
naţionale au privat dispoziţiile articolului 6 § I de orice efect util. În 
consecinţă , a avut loc o violare a acestui articol (7 voturi contra 2). 

6. - Estimând că problema aplicării articolului 50 nu se află încă în faza 
de a fi so luţionată ,. CUl1ea şi-o rezervă (unanimitate) . 

• Hotărârea din 1 aprilie 1998 (cameră) - Aplicarea articolului 50 
(Culegere J 998-11). 

7. - Petiţionarii invocau un prejudiciu materi al şi moral. Ei reclamau o 
sumă globală de 578.127.400 drahme. 

Curtea reţine data de 10 mai 1989, cea a hotărârii Consiliului de Stat care 
anula refuzul de a deschide unFontistirio, pentru a evalua prejudiciul invocat, 
deoarece începând cu această dată petiţionarii puteau efectiv să spere să 
obţină susnumita autorizaţie. Desigur, petiţionarii au pus în funcţiune, 
începând din 1985 şi prin intermediul unui resortisant grec care avea 
calificări le cerute, societatea în comandit "D. and A. Homsby and Co"; însă 
imposibilitatea în care s-au găsit de a administra şi conduce propriul lor 
Fontistirio sub propria lor responsabilitate şi Tacându-i o publicitate adecvată, 
precum şi climatul de neîncredere existând printre elevi, cu privire la 
funcţionarea numitului Jrontistirio - climat creat datorită refuzului 
autorităţilor de a acorda autorizarea - le-au putut cauza petiţionarilor de-a 
lungul anilor nişte pierderi de câştiguri , care totuşi nu pot fi evaluate cu 
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precizie. La aceasta se adaugă un sentiment de nesiguranţă şi de teamă cu 
privire la continuarea activităţii lor profesionale şi un profund sentiment de 
nedreptate datorat faptului că administraţia greacă nu s-a conformat 
hotărârilor unei jurisdicţii internaţionale şi ale Curţii Administrative Supreme 
greceşti. Curtea le acordă petiţionarilor, în echitate, suma de 25 milioane de 
drahme, prin comasarea tuturor capetelor de prejudiciu (6 voturi contra 3). 

8. - Petiţionarii reclamau 690.000 drahme pentru diverse cheltuieli şi 

400 .000 drahme pentru onorarii de avocat în faţa in stanţelor naţionale. 

Curtea notează că petiţionarilor li s-au rambursat cheltuielile de 
judecată la Consiliul de Stat, precum şi o parte din cheltuielile la Tribunalul 
administrativ din Rhodos; ei şi-au asumat ei înşişi apărarea în faţa Comisiei 
şi nu au participat la procedura în faţa Curţii. Aceasta estimează deci că nu 
trebuie să acorde o sumă cu acest titlu (unanimitate). 
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:' ~0o CAZUL BURDOV contra RUSIEI - Neexecutarea de către stat a 
unor sentinţe judecătoreşti 

1. - Anatolii Tiho/lol'ici Eurdov este resortisant rus, născut Î/l /952. cu 
domiciliul În Şahtâi. La / octombrie 1986, după catastrofa de la Cernobâl. 
el este chemat de autorităfile militare sovietice pentru a lua parte la 
operafiunile de urgenfă de pe amplasamentul centralei nucleare. unde 
lucrează până la /1 ianuarie 1987. Ulterior, el are probleme de sănătate 
rezultând dintr-o expunere importantă la emisii radioacti ve. În 199/ , pe 
baza unei expertize care stabilea legătura Între proasta sa stare de sănătate 
şi opera{iunile desfoşurate pe amplasamentul centralei, i se acordă o pensie. 

În /99 7, el iniţiază o procedură Împotri va biroului de securitate socială 
din Şahtâi, deoarece pensia nu-i jilsese plătită. La 3 martie 1997. tribunalul 
din Şahtâi Îi dă câştig de cauză şi Îi acordă 23.786,567 RUR1• adică o parte 
din pensia datorată, ca şi o sumă cu titlu de penalităţi. 

1 RUR = ruble ruseşti (N. R) 
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În J 999, peti{ionarul introduce o acţiune contra biroului de securitate 
socială pentru a con testa o reducere a valorii plă{ilor lunare ş i pentru 
recuperarea pensiei ce i se datora. La 2 J mai J 999, tribunalul restabileşte 
valoarea pensiei fixate ini{ial; de altfel, el Îi ordonă biroului securităţii 
sociale să- i plătească lunar, cu titlu de reparaţie, câte 3.011 ,36 RUR, 
impunând şi indexarea pIă{i/or. În fi ne, el ordonă plata sumei restante 
datorate ele 8. 752,65 RUR. Cu toate acestea, petiţionarul este informat În 
câteva rânduri, Între J 6 septembrie 1999 şi J 6 mai 2000, că plăţile către el 
nu potfi efectuate din cauza lipsei de credite. 

La 9 martie 2000, tribunalul ordonă indexarea sumei reprezentând 
penalitatea acordată la 3 martie J 997, care Încă nu a fost plătită . O nouă 
ordonanţă executorie de plată este emisă pentru o sumă de 44.095,37 RUR. 

În urma unei deci::ii a ministerului de finanţe, biroul de securitate 
socială onorează la 5 martie 2001 soldul total, adică 113.040,38 RUR. 
Potrivit il?formaţiilorfim1izate de biroul de securitate socială la J 1 f ebruarie 
2002, pensia datorată pentru perioada cuprinsă Între aprilie 200 J şi iunie 
2002 se ridică la 2.500 RUR pe lună. 

2. - În petiţia sa elin 20 martie 2000, adresată Curţii, elI Burelov invocă 
În special f aptul că neaducerea la Îndeplinire a sentinţelor judecătoreşti 
prOIlU I1{ate În fa voarea sa es te in compatibilă cu articolele 6 § J din 
COI1\'en{ie şi J din Protocolul n/', J. 

• Hotărârea din 7 mai 2002 (secţia 1) (CEDO 2002-1J1) 

3. - Curtea reaminteş te că exec utarea unei se ntinţe sau hotărâri a 
oricărei juri sd icţii trebuie să fie cons iderată ca făcând parte integrantă din 
"proces", în scopul îndeplinirii cerinţei cu privire la dreptul de a fi ascultat, 
care este con sacrată în articolul 6, O autoritate a statului nu poate folosi 
pretextul lipse i creditelor pentru a nu-ş i onora datoria, În speţă, petiţionarul 
nu ar fi trebuit să fie împiedicat să profite de succesul acţiunii sale în justiţie 
din cauza unor pretinse dificultăţi financiare întâmpinate de stat. 

4. - Curtea constată că deciziile tribunalului din Şahtâi , din 3 martie 
1997, 21 mai 1999 ş i 9 martie 2000, au rămas lipsite de efect, în total sau în 
parte, măcar până la 5 martie 200 1, dată la care ministerul de finanţe a decis 
să verse integralitatea sumei datorate, Ea relevă de altfel că această ultimă 
plată nu a avut loc decât după ce petiţia i-a fost comunicată guvernului rus. 
Neglijând ani întregi să ia măsurile necesare pentru a se conforma unor 
decizii judiciare definitive, autorităţile ruse au privat articolul 6 § I de orice 
efect util. A existat deci o violare a articolului 6 § I (unanimitate), 

5. - Din punct de vedere al articolului 1 din Protocolul nI'. 1, Curtea 
obse rv ă că deciziil e tribunalului i-au furnizat petiţionarului un titlu 
executoriu ş i nu un simplu drept general în sprijinul statului, Ele au devenit 
definitive deoarece nu erau susceptibile de nici un recurs ordinar şi pentru că 
a fost pornită o procedură de executare. De aici rezultă că imposibilitatea 
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pentru petiţionar de a obţine executarea acestor sentinţe, cel puţin până la 5 
martie 2001 , a constituit o atingere adusă dreptului la respectarea bunurilor 
sale. 

Neglijând să se conformeze deciziilor tribunalului, autorităţile l-au 
împiedicat pe petiţionar să intre în posesia sumei pe care el spera în mod 
rezonabil să o primească. Guvernul nu a produs nici o explicaţie pentru 
această atingere, iar Curtea estimează că lipsa de credite nu poate justifica o 
asemenea neaducere la îndeplinire. A avut loc, deci , o violare a articolului 1 
din Protocolul nr. 1 (unanimitate) . 

6. - Pentru daune morale , Curtea îi acordă în echitate petiţionarului 
suma de 3.000 euro (unanimitate). 

7. Bibliografie 
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SH YRY:-iS KI (A.) - " Die Gewăhrleistun g e inc s c f fc kti v c s Rccht ssc hllt zes dllrc h 
interna tional e Gerichtc. Besprechung des Urtieil s des Europăi sc h en Geri chtshofes flir 
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p.145-155. 

ll®llo CAZUL BOTTAZI contra IT AUEI - Durata unei proceduri În 
faţa Curţii de Conturi cu privire la o cerere de pensie de război -
existenţa unei practici incompatibile cu Convenţia 

1. - D!. Emilio Bottazi s-a născut in 1916 şi locuieşte la Genova. Este 
rănit În cel de-al doilea război mondial şi obţine În 1949 o pensie de 
invaliditate. În 1956, pensia 11l/-i mai eSle acordată . Considerând că srarea 
sănătăţii sale s-a agravat, petiţionarul cere În două rânduri (În 1972 ş i În 
1986) să i se acorde o pensie de război. În să fără succes. În urma uliui 
recurs ierarhic şi după o reclamaţie administrativă la ministrul Tezaurului, 
procedura Începe la 4 aprilie 1991 În faţa Curfii de Conturi şi ia sfârş it la 
2 decembrie 1997, data depunerii hotărârii de respingere. 

2. - În pelifia sa din 26 octombrie 1995 adresată Comisiei. d!. Bottazi 
se plânge că nu i-a fost solu/ionată cauza Într-un termen rezonabil, cu 
nerespectarea articolului 6 §1 din Convenţie. ! 

• Hotărârea din 28 iulie 1999 (l1lc:rea cameră) 

3. - Curtea arată de la bun început că articolul 6 § 1 obligă statele 
contractante să-şi organizeze jurisdicţiile de o manieră care să le permită să 
răspundă cerinţelor acestei dispoziţii. Ea ţine să reafirme importanţa ce se 
acordă administrării justiţiei fără nişte întârzieri care să-i compromită 
eficacitatea şi credibilitatea. Ea reaminteşte , în plus , că în rezoluţia sa 
DH (97) 336 din Il iulie 1997 (Durata procedurilor civile în Italia: măsuri 
suplimentare cu caracter general), Comitetul Miniştrilor al Consiliului 

1 În raportul său din 10 martie 1998, Comi sia a ajuns la concluzia v iolării artico lul u i 6 ~ I 
(unanimitate) . 
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Europei a considerat că "lentoarea excesivă a justiţiei reprezintă un pericol 
important, În special pentru statul de drept". 

Curtea arată apoi că , din momentul hotărârii În cauza Capuano contra 
Italiei , a dat deja 65 de hotărâri În care se constatau violări ale articolului 
6§ 1, În nişte proceduri care se prelungi seră dincolo de un "tennen rezonabil" 
în faţa jurisdicţiilor civile ale diferitelor regiuni italiene. În mod asemănător, 
În aplicarea fostelor articole 31 şi 32 ale Convenţiei, peste 1400 de rapoarte 
s-au finalizat cu constatări , făcute de Comitetul de Miniştri, ale violării 
articolului 6 de către Italia din aceleaşi motive. Repetarea violărilor 
constatate arată că există o acumulare de lipsuri de natură identică şi destul 
de numeroase pentru a nu se constitui doar În incidente izolate. Aceste lipsuri 
reflectă o situaţie care se perpetuează, căreia nu i s-a găsit Încă leacul şi faţă 
de care justiţiabilii nu dispun de nici o cale de recurs internă. Această 
acumulare de lipsuri se transfonnă astfel Într-o trăsătură constitutivă a unei 
practici incompatibile cu Convenţia . 

4. - Curtea examinează faptele În lumina infonnaţiilor furnizate de părţi 
şi a practicii mai sus citate. Ţinând cont de jurisprudenţa sa în materie, ea 
consideră că În speţă durata procedurii litigioase (de aproape şase ani şi opt 
luni) este excesivă şi nu răspunde cerinţei de "termen rezonabil" . Prin 
unnare, a avut loc o violare a articolului 6§ I (unanimitate). 

5. - Cu titlul de satisfacţie echitabilă , Curtea îi alocă dlui Bottazi 
15.000.000 ITL pentru daune morale , precum şi 7.000 .000 ITL pentru 
cheltuieli de judecată (unanimitate) . 
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Jl®~ , CAZUL PELLEGRIN contra FRANŢEI - Durata unei proceduri 
în faţa jurisdicţiilor administrative - inaplicabilitatea articolului 6§1 la 
litigiile între stat şi agenţii săi care participă la exercitarea puterii 
publice 

1. - DI Gilles Pellegrin, resortisant fran cez, s-a născut În 1945 şi 
locuieşte la Bouroche. În 1989, Ministerul fran cez al cooperării ÎI 

recrutează printr-un contract, pentru a .fi/l1cţiona În calitate de cooperant
consilier tehnic al ministrului economiei, planificării şi comerţului din 
Guineea ecuatorială. În calitate de şef de proiect, el trebuie să stabilească 
bugetul investiţii/or statului pentru anul 1990 şi să participe la elaborarea 
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planului trienal şi a programului trienal de investiţii publice, În legătură cu 
jill1cţionarii din Guineea şi cu organizaţiile internaţionale. În 1990, În urma 
unor conflicte locale, autorităţile din Guineea Îl repun pe petiţionar la 
dispoziţia autorităţi/orfranceze, fapt ce pune capăt contractului la expirarea 
concediu/ui administrativ. În urma unor examene medicale, dl. Pellegrin 
este declarat inapt pentru a exercita jill1cţiuni În teritoriile" outre-mer" 
(posesiunile franceze de "dincolo de ocean "). 

La 16 mai 1990, dl. Pellegrin introduce un recurs În anulare În faţa 
tribunalului Administrativ din Paris, care îl respinge printr-o judecată ce 
are loc la 23 octombrie 1997. La 16 ianuarie 1998, el sesizează Curtea 
Administrativă de Apel din Paris, unde cauza este pendinte. 

2. - În petiţia sa din 8 iulie 1995 adresată Comisiei, dl. Pellegrin se 
plânge de{aptu/ că nu i-a{ost examinată cauza Într-un termen rezonabil, În 
sensul articolului 6§ 1; el mai invocă, de asemenea, articolele 3 şi 13 l 

• Hotărârea din 8 decembrie 1999 (marea cameră) 

3. - Cauza priveşte aplicabilitatea articolului 6§ I la litigiile între stat şi 
agenţii săi , în speţă un agent contractual. Curtea - examinând jurisprudenţa 
existentă cu privire la această problemă - consideră că se cuvine să se pună 
capăt incertitudinii care însoţeşte condiţiile de aplicabilitate ale articolu
lui 6 § I la litigiile între agenţii publici şi statul care îi foloseşte, în legătură 
cu condiţii le de serviciu ale acestora. Ea propune să fie reţinut în acest scop 
un nou criteriu numit criteriu funcţional, bazat pe natura funcţiilor şi pe 
responsabilităţile exercitate de către agent. 

Curtea decide , în consecinţă, că singurele litigii care se sustrag 
domeniului de aplicare al articolului 6§ I sunt cele ale agenţilor publici al 
căror post este caracterizat prin activităţi specifice ale administraţiei publice, 
în măsura în care aceasta acţionează ca deţinătoare a puterii publice, 
însărcinată cu salvgardarea intereselor generale ale statului sau ale celorlalte 
colectivităţi publice . Un exemplu evident pentru astfel de activităţi îl 
reprezintă forţele armate şi poliţia. În practică, Curtea va cerceta, în fiecare 
caz, dacă postul ocupat de petiţionar implică - ţinând cont de natura funcţiilor 
şi de responsabilităţile pe care le comportă - o participare directă sau indirectă 
în exercitarea puterii publice şi la funcţiile care urmăresc să salvgardeze 
interesele generale ale statului sau pe cele ale celorlalte colectivităţi publice. 

În consecinţă , totalitatea litigii lor ce opun administraţiei nişte agenţi 
care ocupă nişte posturi implicând o participare la exercitarea puterii publice 
ies din domeniul de aplicare al articolului 6§ 1. În ceea ce priveşte litigiile în 
materie de pensii , acestea se includ toate în domeniul articolului 6§ 1 
deoarece, odată ajuns la pensionare, agentul a rupt l egătura care îl lega de 
administraţie. 

I La 2 l mai 1997, Comisia reţine in parte petiţia. În raportul său din 17 septembrie 1998, 
ea formulează opinia că a avut loc o violare a articolului 6§ l (18 voturi contra 14). 
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4. - Rezultă din faptele speţei că sarcinile trasate Dlui Pellegrin îi 
confereau nişte responsabilităţi importante în domeniul finanţelor publice ale 
statului, domeniu regalian (de prerogative la cel mai înalt nivel) prin 
excelenţă. EI a fost astfel adus să participe direct la exercitarea puterii 
publice şi la îndeplinirea unor funcţii care aveau ca obiect salvgardarea 
interese lor generale a le statului. Prin urmare, articolul 6 § l nu se aplică 
(13 voturi contra 4) . 
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1l <ITl31 , CAZUL COMINGERSOLL S.A. contra PORTUGALIEI - Durata 
unei proceduri civile şi daune nemateriale suferite în consecinţă de către 
o societate anonimă. 

1. - " La Comingersoll - Comercio e Industria de Equipamentos S.A. " 
este o societate anonimă de drept portughez cu sediul la Carnaxide. Ea 
deţine opt scrisori de schimb, care i-au fost date de către societatea " A. 
Lda ", a căror valoare totală se ridică la 6.812.106 PTE. Deoarece aceste 
scrisori nu au fost plătite la termenul prevăzut, petiţionara introduce la 11 
octombrie 1982, În faţa Tribunalului din Lisabona o procedură de executare 
În recuperare a sumelor În cauză Împotriva " A. Lda ". La 6 decembrie 1982, 
societatea pârâtă formează o opoziţie la executare, pe care tribunalul i-o 
aprobă printr-o sentinţă din 19 iunie 1986. Petiţionara face apel la această 
decizie În faţa Cur/ii de Apel din Lisabona, care printr-o hotărâre din 28 
f ebruarie 1989, in firmă decizia atacată şi respinge opoziţia . "A . Lda " face 
recurs În casaţie În faţa Curţii Supreme, Însă recustul său este respins În 
mod definitiv printr-o hotărâre din Il martie 1992, dosarulfiind ulterior 
transmis tribunalului din Lisabona. 

Între timp, la 2 f ebruarie 1984, o altă societate formează o opoziţie de 
t e rţ la executare. Această ultimă procedură , care a fost amânată În 
aşteptarea soluţionării procedurii introduse de către " A. Lda ", este Încă 
pendinte În faţa tribunalului din Lisabona. 

2. - În petiţia sa din 7 februarie 1997 adresată Comisiei, Comingersoll 
S. A. denunţă durata procedurii civile În cauză şi in vocă articolul 6 . 

• Hotărârea din 6 aprilie 2000 (marea cameră) (Culegere 2000-IV). 

3. - Curtea relevă nişte întârzieri importante în procedură care, ele 
singure, sunt suficiente pentru a ajunge la concluzia depăşirii termenului 
rezonabil. Ea adaugă că un interval de timp de şaptesprezece ani şi şase luni 
pentru a obţine o decizie definitivă, care în plus, nici nu a intervenit încă, cu 
privire la o cerere bazată pe un titlu executoriu, care prin natura sa necesita o 
decizie rapidă, nu poate fi considerat ca fiind rezonabil. Ea ajunge deci la 
concluzia violării articolului 6 § l (unanimitate). 

4. - În baza articolului 41, petiţionara reclamă 20.000.000 PTE pentru 
prejudiciu material şi 5.000.000 PTE pentru prejudiciu moral. Guvernul 
contestă în special faptul că o societate comercială poate pretinde să obţină o 
reparaţie pentru daune morale. 
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Curtea reaminteşte că o hotărâre care constată o violare aduce pentru statul 
pârât obligaţia juridică , din punct de vedere al Convenţiei , de a pune capăt 
violării şi de a-i înlătura consecinţele. Între elementele luate în considerare de 
către Curte, atunci când aceasta statuează în materie, figurează daunele materiale, 
adică pierderi le efective suferite ca o consecinţă directă a violării invocate, 
precum ş i daunele morale, adică reparaţ i a pentru starea de teamă, de neplăceri şi 
de nes iguranţă rezultând din această violare, ca şi alte daune non-materiale. 

În s peţă , Curtea estimează că so cietatea petiţionară nu a putut 
demonstra existenţa unui prejudiciu material, însă încearcă să afle dacă 
aceasta din urm ă poate pretinde să obţină reparaţ ii pentru un oarecare 
prejudi c iu moral. Ea nu exclude, în lumina propri e i jurisprudenţe ş i a 
prac ti c ii Comitetului de Miniştrii ca ş i în lumina jurisdicţiilor statelor 
membre ale Consiliului Europei, că este posibil să existe, în cazul unei 
societăţi comerciale, un prejudiciu non-material care să necesite o reparaţie 
pecuniară . Ea reaminteşte că Convenţia trebuie interpretată şi aplicată în aşa 
fel încât să garanteze nişte drepturi concrete şi efecti ve. De vreme ce forma 
principală de reparaţie pe care C urtea poate să o aco rde este de natură 
pecuniară, eficacitatea dreptului garantat prin articolul 6 al Convenţiei cere 
ca o reparaţie pecuniară nu poate fi acordată şi pentru un prejudiciu moral , 
inclusiv unei societăţi comerciale. 

În prezenta cauză, prelungirea procedurii litigioase dincolo de un termen 
rezon abil ar trebui să cauzeze , a tât şe fului Comingerso ll S.A., cât şi 
administratorilor ş i asoc iaţilor societăţii , nişte neplăceri considerabile şi o 
nesiguranţă prelungită, dacă n-ar fi vorba decât de conducerea afacerilor curente 
ale soc ietăţii. Aceasta s-a văzut în primul rând privată de posibilitatea de a 
beneficia mai repede de recuperarea creanţei sale, situaţie care subzistă ş i la ora 
actuală. În legătură cu aceasta, Curtea consideră că societatea petiţionară a fost 
lăsată într-o situaţie de incertitudine care justifică acordarea unei îndemnizări. 

Ea îi alocă 1.500.000 PTE pentru prejudiciul suferit (unanimitate). 

5. Bibliografie 
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IlIID~Q CAZUL FERRAZZINI contra ITALIEI - Durata unor proceduri 
fiscale - in aplicabilitatea articolului 6 § 1 contenciosului fiscal 

1. - Dt. Giorgio Ferrazzini este un resortisant italian născut În anul 
/947, care locuieş te la Oristano (Italia). Împreună cu o altă persoană, el 
transferă un teren, câteva imobile şi o sumă de bani unei societăţi cu 
responsabilitate limitată A. Societatea, care are ca scop primirea de turişti 
Într-un mediu agricol, Îi cere administra/iei fiscale să o facă să beneficieze 
de nişte reduceri de rate, aplicabile anumitor impozite legate de susnumitul 
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transfer de proprietate, În cOI!!ormitate cu o lege - după părerea sa 
aplicabilă - şi plăteşte suma pe care socoteşte că o datorează. 

La 31 august 1987, administra/ia fiscală Îi notifică petiţionarului 

printr-o adresă o majorare a taxelor fiscale, pe motiv că valoarea atribuită 
bunurilor transferate societăţii nu este corectă şi prescrie plata unei taxe pe 
plus-valoare, plus nişte penalităfi, pentru o sumă globală de 43.624.700 lire. 
Recursul dlui Ferrazzini În faţa Comisiei .fiscale de primă instan/ă din 
Oristano, În scopul de a obţine anularea avizului de majorare, se termină 
prin radierea de pe rol a cauzei În anul 1998. 

În plus, administraţia fiscală notiJică două avize de majorare a taxelor 
fiscale, pe motiv că societatea nu poate beneficia de reducerea de rată 
aplicabilă drepturilor de Înregistrare, taxei ipotecare ş i drepturilor de 
mutaţie. Nota administraţiei fiscale afirmă că va fi aplicabilă o penalitate 
egală cu 20 % din sumele cerute, dacă plata nu intervine În maximum 
şaizeci de zile. Cele două recursuri care urmăresc obţin erea avizelor de 
majorare sunt Încă pendinte În apel la 27 octombrie 2000. 

2. - În petifia sa din 26febrllarie 1998 adresată Comisiei, dl Ferrazzini 
se plânge de faptul că durata procedurii a Încălcat principiul " termenului 
rezonabil", aşa cum este acesta prevăzut În articolul 6 § l al Conven/iei. El 
se mai declară de asemenea " persecutat de jus tiţia italiană " şi in vocă 

articolul 14. 

• Hotărârea din 12 iulie 2001 (marea cameră) (Culegere 200/) 

3. - Curtea începe prin a declara admisibilă învinuirea bazată pe 
articolul 6 § I sub aspectul său civil (unanimitate), înainte de a se pronunţa 
asupra aplicabilităţii acestei dispoziţii. 

4. - O procedură fi scală are evident o miză patrimoni a lă , însă faptul de 
a putea demonstra că un litigiu este de natură "patrimoniaIă" nu este doar el 
singur suficient pentru a aduce după sine aplicabilitatea articolului 6 § 1 sub 
aspectul său "civil" . Pot exista obligaţii "patrimoniale" faţă de stat sau faţă 
de autorităţile sale subordonate care, în înţelesul articolului 6 § 1, trebuie să 
fie considerate că ţin exclusiv de domeniul dreptului public şi nu sunt, în 
consecinţă , acoperite de noţiunea de "drepturi şi obligaţii cu caracter civil". 
În afară de amenzile impuse cu titlul de "sancţiune penală" , acestea vor fi în 
special cazurile în care o obligaţie care este de natură patrimonială rezultă 
dintr-o legislaţie fiscală sau face într-un alt fel parte din obligaţiile civice 
nonnale într-o societate democratică. 

Curtea este chemată să verifice, ţinând cont de schimbările intervenite 
în societate în legătură cu protecţia juridică acordată indivizilor în relaţiile 

lor cu statul , dacă domeniul de aplicare al articolului 6 § I trebuie sau nu să 
fie extins la litigiile între cetăţeni şi autorităţile publice privind legalitatea în 
drept intern a deciziilor administraţiei fiscale. 
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Relaţiile între indivizi şi stat au evoluat bineînţele s în numeroase 
domenii în cursul celor cincizeci de ani scurşi de la adoptarea Convenţiei, 
ţinând seama de intervenţia crescândă a normelor de stat în relaţiile de drept 
privat. Această situaţie a făcut Curtea să considere că unele proceduri 
depinzând de "dreptul public" în drept intern, au fost înglobate în domeniul 
de aplicare al articolului 6 sub aspectul său "civil", atunci când soluţionarea 
era determinată pentru nişte drepturi şi obligaţii cu caracter privat. De altfel, 
intervenţia crescândă a statului în viaţa de toate zilele a indivizilor, de pildă 
în materie de protecţie socială, a silit Curtea să evalueze aspectele de drept 
public şi de drept privat, înainte de a putea ajunge la concluzia că dreptul 
invocat putea fi calificat ca având "un caracter civil". 

5. - În ceea ce priveşte materia fiscală, evoluţiile care au putut avea loc 
în societăţile democratice nu privesc totuşi natura esenţială a oboligaţiei 
indivizilor sau a întreprinderilor de a plăti nişte impozite. Faţă de epoca 
adoptării Convenţiei, nu există aici o intervenţie nouă a statului în domeniul 
"civi l" al vieţii indivizilor. Curtea connsideră că materia fiscală ţine şi acum 
de "nucleul dur" al prerogativelor puterii publice, caracterul public al 
raportului între contribuabil şi colectivtiate rămânând predominant. Ea 
consideră contenciosul fiscal ca ie ş ind din domeniul drepturilor şi 

obligaţiilor cu caracter civil, în ciuda efectelor patrimoniale pe care acest 
contencios le aduce în mod firesc situaţiei contribuabililor. 

Principiul potrivit căruia noţiunile autonome conţinute de Convenţie 
trebuie să fie interpretate în lumina condiţiilor de v iaţă actuale din societăţile 
democratice nu autorizează Curtea să interpreteze articolul 6 § 1 ca şi cum 
adjectivul "civil" - cu limitele pe care acest adjectiv le impune în mod 
necesar categoriei de "drepturi şi obligaţii" căreia i se aplică respectivul 
articol - nu ar figura în text. 

Pe scurt, articolul 6 § 1 nu îşi găseşte aplicarea, sub aspectul său civil, 
în cazul procedurilor fiscale (Il voturi contra 6). 

6. - Învinuirea bazată pe articolul 14 ne fiind susţinută, Curtea o declară 
neadmisibilă , ca fiind în mod evident prost fundamentată (16 voturi contra 1). 
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11®~, CAZUL GmSEPPE MOSTACCmOLO contra ITALIEI (nr. 1) 

11®~, CAZUL GmSEPPE MOSTACCIUOLO contra ITALIEI (nr. 2) 

1111®, CAZUL COCCHIARELLA contra ITALIEI 

11 1111, CAZUL APICELLE contra ITALIEI 

1111~, CAZUL ERNESTINA ZULLO contra ITALIEI 

11l1jl, CAZUL GIUSEPPINA şi ORESTINA PROCACCINI contra 
ITALIEI - Efectivitatea "legii Pinto" care prevede o indemnizare 
pentru durata excesivă a procedurilor 

1. - Giovanni, Elena, Maria şi Giuliana Scordino moştenesc În /992 un 
teren de /.786 mp., situat În Reggio di Calabria, care a fost expropriat În 
martie /983 În vederea construirii de locuinje. In /992, ei se constituie În 
procedura pe care a introdus-o, la 25 mai 1990, persoana de la care 
moşten es c şi care urmărea anume să contes te suma indemnizajiei de 
expropriere care fusese fixată. Din cauza intrării În vigoare a legii nr. 359 
din 1992, Curtea de Apel din Reggio di Calabria Îi cere unui expert să 

determin e indemnizajia de expropriere potrivit criteriilor introduse de 
această noua lege. Acesta estimează că valoarea de piajă a terenului la data 
exproprierii era de /65.755 ITI pe metrul pătrat şi că, potrivit criteriilor 
introduse prin legea din 1992, indemnizaţia de plătit se ridica la 82.890 ITL 
pe metrul pătrat. lÎl consecinţă, printr-o hotărâre din 17 iulie 1996, Curtea 
de Apelle alocă petijionarilor o indemnizajie de expropriere de 82.890 ITL 
pe metrul pătrat, adică suma totală de 148.041.540 ITI. Printr-o hotărâre 
depusă la Grefă la 7 decembrie 1998, Curtea de Casaţie confirmă hotărârea 
Curţii de Apel asupra acestui punct. 

Conform legii nr. 89 din 24 martie 2001 , zisă "legea Pinto ", petiţionarii 
ses izează Cu rlea de Apel cu o cerere de indemnizare pentru durata 
procedurii la care au fosl părţi. La 1 iulie 2002, Curtea de Apel recunoaşte 
că durata procedurii era excesivă, alocându-/e În consecinjă petiţionarilor 
suma globală de 2.450 EUR doar cu titlul de daune morale şi procedează la 
o compensare a cheltuielilor de procedură. 

2.- In celelalle opt cazuri, jurisdicjiile le acordă peti/ionarilor o sumă de 
bani ca reparajie pentru daunele cauzate de durata excesivă a procedurilor 
civile la care aceştia erau părţi, sume cuprinse Între / .000 EUR ş i 5.000 
EUR potrivit cazurilor. 

Riccardi Pizzati intentează În /974 o procedură Împotriva unui vecin În 
vederea obţin erii unei repara/ii pentru daun ele suferite din cauza unor 
lucrări efectuate de acesta pe proprietatea sa. 
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Franc esco Musci este acţionat în justiţie în 1986 În cadrul unei 
proceduri urmărind recunoaşterea unei servituţi de trecere. 

Giuseppe Mostacciuolo este acţionat în justiţie în 1987 şi 1988 în 
vederea emiterii, la adresa lui, a unei injoncţiuni de plată În executarea 
unui contract de prestări profesionale. 

Giovanni Cocchiarella Îşi vede mama intentând un recurs În 1994 pentru 
a obţine recunoaş terea dreptului ei la o pensie civilă de invaliditate şi la o 
aloca(ie de ajutor la domiciliu. 

Angelina Apicella intentează În 1992 o procedură pentru a obţine 
recunoaşterea dreptului să u de a .fi reÎnscrisă pe listele exploatanţilor 
agricoli. 

Ernestina Zullo, decedată În 1999, intentează un recurs pentru a obţine 
recunoaşterea dreptului său la o pensie civilă de invaliditate şi la o alocaţie 
de ajutor la domiciliu. 

Giuseppina şi Orestina Procaccini îl văd pe tatăl lor acţionând În justiţie 

o societate, În 1989, pentru a obţine rezilierea unui contract de instalare a 
unor f erestre În apartamentul său şi repararea daunelor suportate. 

3. - Moştenitorii Scordino sesizează Comisia În 1993, ceilalţi petiţionari 
în 1997 şi 1998. Invocând articolul 6 § 1 din Convenţie. ei denunfă durata 
procedurilor la care aufost părţi şi valoarea derizorie a despăgubirilor care 
le-au fost acordate de jurisdicţiile italiene. Moştenitorii ScO/'dino se plâng de 
as emenea de in echitatea pro cedurii de indemniz are care a urmat 
exproprierii terenului lor; de altfel, În baza articolului 1 din Protocolulnr. 
1, ei denunţă atingerea adusă dreptului lor de respectare a bunurilor 
proprii, rezultând din valoarea indemnizaţiei de expropriere plătite lor, 
precum şi din aplicarea retroactivă a legii nr. 359 din 1992. 

4. - Printr-o hotărâre din 29 iulie 2004, o cameră (secţia J) conchide În 
cazul Scordino la violarea articolului 6 § 1, din cauza duratei şi inechităţii 
procedurii, precum şi la violarea articolului 1 din Protocolul nr. 1 
(unanimitate) . Prin hotărâri din 10 noiembrie 2004, ea a conchis În celelalte 
opt cazuri la violarea articolului 6 § 1, din cauza duratei procedurii. La 27 
ianuarie 2005, guvernul cere retrimiterea cazurilor la Marea Cameră. La 30 
martie 2005, colegiul acesteia consimte la retrimitere. 

• Hotărârile din 29 martie 2006 (Marea Cameră) (CED 2006- .. .) 

5. - Guvernul ridica în principal o excepţie preliminară cu privire la 
calit a tea de victimă a petiţion a rilor : acordându -l e o indemnizare 
petiţionarilor, jurisdicţiile italiene nu numai că au recunoscut violarea 
dreptului la un proces într-un termen rezonabil , dar au şi reparat prejudiciul 
suferit. Nu se pretează la controverse faptul că a existat o constatare de 
violare a Convenţiei prin faptul duratei excesive a procedurilor. În ceea ce 
priveşte caracteristicile rectificării , Curtea reaminteşte că încetineala unui 
recurs În indemnizare poate să-i afecteze caracterul adecvat. Termenul de 
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patru luni prevăzut de legea Pinto respectă cerinţa de celeritate necesitată 
pentru un recurs efectiv. Cu toate acestea, un risc continuă să existe cu 
privire la recursurile în casaţie, de vreme ce nu a fost fixată o durată maximă 
pentru o pronunţare. 

Curtea apreciază în aceste nouă cazuri că, deşi termenul fixat prin lege 
pentru a statua a fost uneori depăşit, durata procedurii rămâne totuşi 
rezonabilă . Cu toate acestea, ea găseşte inadmisibil faptul că petiţionarii, 
exceptând cazul Scordino, au trebuit să aştepte mai multe luni, iar uneori au 
trebuit chiar să intenteze o procedură executorie, înainte de a percepe 
indemnizaţia lor. 

Ea insistă asupra faptului că, pentru a fi eficace, un recurs în indemnizare 
trebuie însoţit de dispoziţii bugetare adecvate, pentru a se putea da urmare, în 
următoarele şase luni de la depunerea la Grefă, deciziilor de indemnizare ale 
curţilor de apel care , potrivit legii Pinto, sunt imediat executorii. De 
asemenea în privinţa cheltuielilor de procedură, anumite cheltuieli fixe (cum 
sunt cele cu privire la înregistrarea deciziei judiciare) pot reduce în mare 
măsură eforturile depuse de petiţionari în vederea obţinerii unei indemnizaţii. 
Curtea atrage atenţia guvernului asupra acestor diferite aspecte, în grija ei de 
a eradica încă de la sursă probleme ce pot da ocazia unor recurs uri ulterioare. 

Cât priveşte evaluarea cuantumului indemnizaţiei alocate de jurisdicţiile 
italiene, Curtea determină ceea ce ea însăşi ar fi acordat în aceiaşi situaţie . În 
aceste nouă cazuri, sumele acordate reprezintă, potrivit cazului , minimum 8 
% şi maximum 27 % din ceea ce ea acordă în general în cauzele italiene 
similare. Curtea conchide că diferitele cerinţe nu au fost satisfăcute şi că deci 
rectificările s-au vădit a fi insuficiente. Dat fiind că petiţionarii puteau să se 
pretindă în continuare "victime" ale violării cerinţei unui "termen rezonabil", 
ea respinge excepţia preliminară a guvernului (unanimitate). 

6. - Curtea ţine să reafirme cât este de important pentru ea ca justiţia să 
nu fie administrată cu întârzieri care să-i compromită eficacitatea şi 
credibilitatea. Situaţia Italiei nu s-a schimbat suficient în acest domeniu 
pentru a repune în cauză evaluarea potrivit căreia acumularea unor 
neîndepliniri se constituie într-o practică incompatibilă cu Convenţia. 

Ea notează că în aceste nouă cazuri, jurisdicţiile italiene au constatat o 
depăşire a termenului rezonabil. Totuşi, faptul că procedura " Pinto", 
examinată în ansamblul său, nu i-a făcut pe petiţionari să-şi piardă calitatea 
de "victime" constituie o circumstanţă agravantă într-un context de violare a 
articolului 6 § I pentru depăşirea termenului rezonabil. În consecinţă, a avut 
loc violarea articolului 6 § 1 (unanimitate). 

7. - Curtea apreciază că ingerinţa în dreptul moştenitorilor Scordino la 
respectarea bunurilor lor era prevăzută de lege şi urmărea o cauză de utilitate 
publică. Referitor la proporţionalitatea acestei ingerinţe , ea constată că 
indemnizaţia acordată petiţionarilor, calculată potrivit legii nr. 359 din 1992, 
este mult inferioară valorii de piaţă a bunului în chestiune, fără ca vreo 
raţiune de utilitate publică să justifice acest fapt. Astfel, petiţionarii au fost 



330 JURlSPRUDENŢ A CURŢII EU ROPEN E A DREPTURILOR OMULUI 

siliţi să suporte o sarcină disproporţionată şi excesivă, care nu poate fi 
justificată printr-un interes general legitim, urmărit de autorităţi. Prin urmare, 
a fost violat articolul 1 din Protocolul nr. 1 (unanimitate). 

8. - Înainte de intrarea în vigoare a legii din 1992, legislaţia aplicabilă 
prevedea dreptul de a fi indemnizat la concurenţa valorii integrale de piaţă a 
bunului. Astfel , în urma aplicării legii din 1992, moştenitorii Scordino au 
suferit o diminuare substanţială a indemnizaţiei lor. Potrivit Curţii, guvernul 
nu a demonstrat că consideraţiile invocate de el - anume imperative bugetare 
şi voinţa legiuitorului de a implementa un program politic - permiteau 
evidenţierea unui " interes general evident şi imperios " cerut pentru a 
justifica efectul retroactiv, pe care Curtea l-a recunoscut în anumite cazuri. 
De aceea, articolul 6 § I a fost violat cu privire la acest punct (unanimitate). 

9. - Învinuirile bazate pe articolele 13, 17 şi 34 fiind invocate pentru prima 
dată în faţa Marii Camere, ies din domeniul de examinare al Curţii (unanimitate). 

10. - În lumina articolului 46, Curtea notează că există în prezent sute de 
cazuri în legătură cu indemnizaţiile acordate de curţile de apel în cadrul 
procedurilor "Pinto", care sunt pendinte în faţa Curţii. Ea invită Italia să ia 
toate măsurile necesare pentru a face în aşa fel încât deciziile naţionale să fie 
nu numai conforme cu jurisprudenţa Curţii, ci să fie şi executate în cursul 
celor şase luni care urmează depunerii lor la Grefă. 

11. - De altfel , în cazul Scordino, ea consideră că violarea articolului I 
din Protocolul nr. 1, decurgând din imposibilitatea de a obţine o indemnizaţie 
de expropriere "rezonabilă în raport cu valoarea bunului", rezultă dintr-o 
problemă de sistem. Sesizată deja cu câteva zeci de cazuri similare, ea ar 
putea fi sesizată în viitor cu numeroase petiţii bine întemeiate , această 
situaţie privind un mare număr de persoane. 

Pentru a-şi satisface obligaţiile ce decurg din articolul 46, Italia ar trebui , 
înainte de toate , să suprime orice obstacol din calea obţinerii unei 
indemnităţi aflate într-un raport rezonabil cu valoarea bunului expropriat, 
garantând astfel, prin măsuri legale , administrative şi bugetare adecvate , 
realizarea efectivă şi rapidă a dreptului în chestiune cu privire la ceilalţi 
solicitanţi ale căror bunuri au fost expropriate. 

12. - Pentru daune materiale, Curtea acordă 580.000 EUR moştenitorilor 
Scordino (unanimitate). Pentru prejudiciu moral , ea acordă 12.400 EUR 
aceloraşi Scordino, 12.800 EUR dlui Pizzati , 4.100 EUR dlui Musci, 15.600 
EUR dlui Mostacciuolo, 6.300 EUR dlui Cocchiarella, 7.700 EUR dnei 
Apicella , 5.000 EUR fiului dnei Zullo şi 5.700 EUR dnei Procaccini 
(unanimitate). Pentru cheltuieli de judecată , ea le acordă 50 .000 EUR 
moştenitorilor Scordino, 3.000 EUR dlui Pizzati, 5.000 EUR dlui Musci , 
9.300 EUR dlui Mostacciuolo, 5.000 EUR dlui Cocchiarella, 4.500 EUR 
dnei Apicella, 4.500 EUR fiului dnei Zullo şi 2.250 EUR dnei Procaccini 
(unanimitate). 
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b. În materie "penală" 

ll1l 4Jo CAZUL RINGEISEN contra AUSTRIEI - Durata unei detenţii 
provizorii şi a unei proceduri penale 

1. - De cetăţenie austriacă, dl Michael Ringeisein s-a născut În 
Ungaria În 1921. Din 1958 până în 1963 el exercită profesia de agent de 
asigurări la Linz; el se ocupă şi de negocierea de Împrumuturi şi de 
operaţiuni imobiliare. În 1962, el se interesează de lansarea unui proiect de 
construcţie; în acest scop, cumpără pentru dl şi dna Roth o proprietate 
situată la Annaberg (Austria de Sus) constând În terenuri agricole. In cursul 
anului 1962 şi până În aprilie 1963, el divizează proprietatea şi vinde 
loturile astfel formate la diferiţi cumpărători . Supus, conform legii, 
comisionului pentru tranzacţii imobiliare, contractul Încheiat Între Ringeisen 
şi Roth nu obţine totuşi aprobarea necesară. 

Bănuit de tranzacţii imobiliare frauduloase, Ringeisen este arestat la 
Linz la 5 august 1963 şi plasat În detenţie provizorie. La 23 decembrie 1963 
este eliberat condiţionat. Acuzat la 13 aprilie 1965 de escrocherie ş i de 
.. gestiune neloială" calificate, petiţionarul este plasat din nou În detenţie 
provizorie la 12 mai 1965. Totuşi, atunci când această decizie a fost luată, el 
se afla deja În detenţie proviziorie, de la 15 martie 1965, în cadrul 
urmăriri/or pentru bancrută frauduloasă, care au fost abandonate În 1968. 

La 14 ianuarie 1966, Tribunalul regional din Linz Îl condamnă pe 
Ringeisein la trei ani de recluziune severă, pentru escrocherie În 
detrimentul, Îndeosebi, a 78 de cumpărători de loturi. În urma apelurilor ş i 
recursurilor În casaţie, introduse atât de către petiţionar, cât şi de către 
parchetul din Linz, pedeapsa este fixată la cinci ani de recluziune severă. 
Statuând asupra unui al doilea apel şi a unui recurs în casaţie, introduse de 
petiţionar, Curtea Supremă reduce pedeapsa la 2 ani şi 9 luni, la 15 
februarie 1968. Petiţionarul beneficiază de reducerea duratei detenţiei sale 
proviziorii din cea a pedepsei. 

În timpul anilor 1965 şi 1966, Ringeisen a formulat, În fiecare din 
cele două proceduri, mai multe cereri de punere În libertate pe care 
jurisdicţiile austriece competente le-au respins. Ele au procedat diferit faţă 
de o cerere prezentată În acest scop la Începutul anului 1967. Într-adevăr, 
Curtea de apel din Linz a dispus la 15 martie 1967 punerea În libertate a 
celui În cauză, În cadrul procedurii de escrocherie, În timp ce o cerere de 
eliberare formulată în cadrul procedurii de bancrută frauduloasă a fost 
soluţionată favorabil la 20 martie 1967, dată la care petiţionarul a fost 
eliberat condiţionat. Cea de-a doua detenţie a durat doi ani şi cinci zile fără 
Întrerupere. 

2. - Ringeisen sesizează Comisia la 3 iulie 1965. El denunţă Îndeosebi 
încălcarea art. 5 § 3 şi art. 6 § 1 din Conventie: primul din cauza duratei 
detenţiei sale provizorii În dosarele de escrocherie şi bancrută frauduloasă; 
al doilea din cauza lungimii procedurilor urmate În aceleaşi dosare, ca şi 
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pentru refuzul Curţii Constituţionale de a examina alegaţiile referitoare la 
parţia/itatea unor membri ai Comisiilor regionale de tranzacţii 
imobiliare. J 

• Hotărârea din 16 iulie 1971 (cameră) (seria A nr. 13) 

3. - Curtea era chemată să se pronunţe asupra a trei chestiuni . 

Prima chestiune: DI Ringeisen a fost victima unei încălcări a art. 6 § 
în procedurile urmate pentru obţinerea aprobării unei schimbări de 
proprietate a terenurilor agricole? 

Guvernul austriac a arătat că plângerea lui Ringeisen fusese introdusă 
la Comisie cu aproape trei luni înaintea hotărârii finale a Curţii 
Constituţionale. El deducea din aceasta că petiţionarul nu epuizase căile de 
recurs interne. Declarându-şi competenţa pentru a decide asupra acestui 
aspect (unanimitate), Curtea îl respinge ca nefondat (6 voturi pentru , 
I împotrivă). Într-adevăr , menţinându-se opinia că petiţionarul are, în 
principiu, obligaţia de a încerca , cu bună-credinţă , diferitele recursuri 

interne înainte de a sesiza Comisia, acesteia trebuie să-i fie permis să 
accepte ca ultimul nivel al acestui recurs să fie atins la puţin timp după 
depunerea plângerii, dar înainte ca ea să fie chemată să se pronunţe asupra 
admisibilităţii. Curtea notează, în afară de aceasta, că cererile individuale 
emană adesea de la profani care, mai mult de 9 din 10, scriu comisiei fără 
să beneficieze de asistenţa unui jurist. O aplicare formalistă a art. 26 ar 
conduce aşadar la consecinţe inechitabile. 

Curtea cercetează apoi dacă revendicarea dlui Ringeisen s-a referit la o 
contestaţie asupra drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil. Pentru ca 
art. 6 § 1 să se aplice la o asemenea contestaţie, precizează Curtea, nu este 
necesar ca cele două părţi în litigiu să fie persoane particulare. Este acoperită 
orice procedură a cărei soluţionare este determinantă pentru drepturi şi 

obligaţii cu caracter privat. Natura legii potrivit căreia trebuie tranşată 
contestaţia (lege civilă, lege comercială , administrativă etc.) şi cea a 
autorităţii competente în materie (jurisdicţia de drept comun, organ 
administrativ etc.) sunt mai puţin importante . În speţă, Ringeisen avea 
dreptul la aprobarea contractului de vânzare pe care soţii Roth l-au încheiat 
cu acesta, dacă el respecta legea. Decizia comisiei regionale, deşi aplica 
reguli de drept administrativ, trebuia să fie determinantă pentru raporturile 
cu caracter civil dintre Ringeisen şi soţii Roth. Având obligaţia de a aprecia 
dacă procedurile urmate au răspuns exigenţelor art. 6 § 1, Curtea nu 

1 În raportul său din 19 martie 1970, Comisia apreciază că detenţia dlui Ringeisen a durat 
dincolo de "temlenul rezonabi l" şi că deci s-a Încălcat art. 5 § 3 (II voturi pentru, I Împotrivă). 
În schimb, nici În dosarul de escrocherie (unanimitate) , nici În cel de bancrută frauduloasă 
( 11 voturi pentru, I Împotrivă) lungimea procedurilor penale nu a depăşit un " tennen rezonabil" 
În sensu l art. 6 § 1; acesta din urmă nu a fost Încălcat nici În procedura de aprobare a 
contractelor de vânzare. deoarece nu era vorba să se tranşeze o contestatie asupra unor drepturi 
şi obligaţ ii cu caracter civil (7 voturi pentru , 5 Împorivă). 
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identifică elemente care să probeze că nu s-ar fi audiat cauza petiţionarului 
în mod echitabil. În afară de aceasta, notează ea, comisia regională este un 
tribunal în sensul art. 6 § 1. În ceea ce priveşte pretenţiile lui Ringeisen 
referitoare la parţialitatea unor membri ai comisiei , ele nu permit concluzia 
parţialităţii acesteia din urmă . În sfârşit , având în vedere că Austria a însoţit 
ratificarea Convenţiei de o rezervă , Curtea se abţine să verifice dacă cele 
două comisii (comisia de district ş i comisia regională) au respectat principiul 
publicităţii audieri lor şi pronunţării deciziei. Ea trage concluzia absenţei 
încălcării art. 6 § 1 în procedurile referitoare la cererea de aprobare introdusă 
de Ringeisen la 30 martie 1962. 

4. - A doua chestiune: a depăşit dete nţia dlui Ringei sen limitele 
termenului rezonabil încălcând art. 5 § 37 

Curtea începe prin a examina durata detenţiei provizorii suferite în baza 
urmăriri lor pentru bancrută frauduloasă (din 15 martie 1965 la 20 martie 
1967) . Ea apreciază că motivele de detenţi e invocate de către jurisdicţiile 
austriece - pericol de cârdăşi e şi repetare a infracţiunilor - nu rezistă 
examinării şi că această detenţie a depă şi t limita rezonabilă cel puţin 
începând din 14 mai 1965, dată la care Ringeisen a fost declarat falit. 

Trecând apoi la detenţi a provizorie dispusă pentru a evita riscul de fugă 
şi repetare a infracţiunilor, în cadrul procedurii referitoare la escrocherie 
(din 12 mai 1965 la 15 martie 1967), Curtea notează că nu se dădea nici o 
indicaţie precisă în privinţa circumstanţelor posterioare datei de 12 mai 1965 
de unde ar rezulta naşterea sau reapariţia unor asemenea pericole. Ea 
consideră că noua detenţie în această cauză nu se explică în fapt decât prin 
detenţia în cadrul procedurii rel ative la bancruta frauduloasă ; chiar de la 
început aceasta a jucat un rol preponderent, iar decizia de condamnare 
pronunţată contra dlui Ringeisen în dosarul de escrocherie, la 14 ianuarie 
1966, nu a schimbat această situaţie . 

În concluzie, Curtea decide că detenţia provizorie a petiţionarului a 
încălcat art. 5 § 3 de la 14 mai 1965 la 14 ianuarie 1966 ( 5 voturi pentru, 
2 împotrivă), ca şi de la 14 ianuarie 1966 la 20 martie 1967 (4 voturi pentru, 
3 împotrivă). 

5. - A treia chestiune: durata procedurilor penale îndreptate contra 
dlui Ringeisen a depăşit limitele termenului rezonabil prevăzut de art. 6 § I? 

Curtea împărtăşeşte avizul Comisiei potrivit căruia durata urmăriri lor 
pentru escrocherie rezulta atâ t din complexitatea cauzei cât şi din 
nenumăratele cereri şi recursuri ale dlui Ringeisen , care tindeau nu numai 
spre punerea sa în libertate, dar mai ales spre recuzarea celei mai mari părţi a 
magistraţilor competenţi, ca şi la trimiterea cauzei la alte jurisdicţii. Aceasta 
este valabilă de asemenea, într-o largă măsură, pentru procedura referitoare 
la bancruta frauduloasă. Aşadar, nu a existat infracţiune la art. 6 § 1 
(unanimitate). 

6. - În ultimul rând , Curtea rezervă dreptul eventual, pentru dl 
Ringeisen , de a cere o satisfacţie echitabilă pentru încălcările constatate. 
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• Hotărârea din 22 iunie 1972 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 (seria A 
nr. 15) 

7. - La 18 august 1971, dl Ringeisen roagă Comisia să intervină în 
favoarea sa pe lângă Curte şi să provoace luarea unei decizii în baza art. 50. 
Precizându-şi apoi pretenţiile, el cere despăgubire îndeosebi pentru prejudiciul 
financiar, pentru prejudiciul fizic şi "pentru detenţie". Cât despre guvernul 
austriac, acesta contesta atât aplicabilitatea art. 50, cât şi temeinicia cererii . 

8. - După ce a tras concluzia admisibilităţii acestei cereri, Curtea a 
respins reclamaţiile referitoare la prejudiciul financiar şi la cel fizic, 
îndeosebi pentru că Ringeisen nu a adus nici o probă în privinţa lor. În 
schimb, ea arată că detenţia provizorie a petiţionarului a depăşit cu peste 
22 de luni termenul rezonabil vizat la art. 5 § 3. Ea nu pierde din vedere că 
Ringeisen a fost judecat ca vinovat şi condamnat la o pedeapsă cu 
recluziune mai lungă decât detenţia sa provizorie, a beneficiat de scăderea 
integrală a duratei detenţiei provizorii din cea de-a doua şi că În timpul 
detenţiei a fost supus la un regim mai puţin riguros decât cel pe care-I 
presupunea recluziunea. Aceste circumstanţe compensează Într-o anumită 
măsură prejudiciul de care se plânge. Totuşi, petiţionarul se declara 
nevinovat şi, fără Îndoială , a simţit ca pe o nedreptate gravă detenţia 

provizorie atât de excesivă. Aceasta i-a fost cu siguranţă cu atât mai grea cu 
cât ea făcea inevitabil mult mai dificilă obţinerea unei Înţelegeri care să 
pună capăt falimentului său. Apreciind aceste diverse elemente, Curtea 
acordă petiţionarului o indemnizaţie de 20.000 DM, care urmează să fie 
plătită de către Austria. I 

• Hotărârea din 23 iunie 1973 (Cameră) - Interpretare (seria A nr. 16) 

9. - Suma acordată dlui Ringeisen trebuia să fie plătită direct sau putea 
să fie reclamată de către creditorii săi? În hotărârea sa din 22 iunie 1972, 
Curtea a apreciat că poate să se bazeze pe Înţelepciunea autorităţilor 
austriece. Arătând că , după legislaţia austriacă , dreptul de despăgubire 
într-un asemenea caz nu poate să facă, În principiu, obiectul unei măsuri de 
executare ori de siguranţă , ea a adăugat: "Pare de la sine Înţeles că aceeaşi 
insesizabilitate trebuie recunoscută indemnizaţiei datorate, în virtutea unei 
decizii a Curţii, persoanei a cărei detenţie provizorie a fost prelungită 
dincolo de limitele fixate de art. 5 § 3 din Convenţie". 

Mai multe persoane au emis În Austria pretenţii asupra sumei atribuite 
dlui Ringeisen , care Îşi are de un timp reşedinţa În Germania federală, iar 
autorităţile competente depun, la 16 august 1972, contravaloarea celor 
20.000 DM În monedă austriacă la tribunalul de district din Viena- Centru în 
favoarea a patru beneficiari, printre care şi petiţionarul. 

I Hotărârea din 16 iulie 1971 a antrenat un reviriment al jurisprudenţei Curţii 
Constituţionale a Austriei in ceea ce priveşte interpretarea cuvintelor "drepturi şi obligaţii cu 
caracter civil" (ar!. 6 § I din Convenţie). 
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10. - La 21 decembrie 1972, Comisia introduce la Curte, în virtutea art. 
53 al regulamentului acesteia, o cerere de interpretare a hotărârii Curţii din 
22 iunie 1972. Aceasta îi pune două întrebări: ce scop avea ordinul de a se 
plăti indemnizaţia în mărci , mai ales în ceea ce priveşte moneda şi locul 
plăţii? Trebuie oare să se înţeleagă prin "indemnizaţie" plata unei sume 
sustrase oricărei pretenţii legale ridicate asupra acesteia în virtutea dreptului 
austriac sau a unei sume care să fie subiectul unor asemenea revendicări ? 

11. - În hotărârea sa din 23 iunie 1973, Curtea respinge mai întâi teza 
guvernului austriac potrivit căreia art. 53 din regulament ar fi incompatibil 
cu art. 52 din Convenţie. Examinând o cerere de interpretare, Curtea uzează 
de o competenţă implicită: ea se găseşte numai în situaţia de a clarifica 
sensul şi efectul pe care a înţeles să le atribuie unei deci z ii anterioare , 
rezultată din propriile deliberări . 

Curtea precizează în continuare că acordând dlui Ringeisen o sumă 
alcătuită din mărci vestgermane, cu titlu de satisfacţie echitabilă, ea a înţeles 
că indemnizaţia trebuie plătită petiţionarului în această monedă în Germania 
şi nu într-o altă manieră (6 voturi pentru , 1 împotrivă). 

În ceea ce priveşte cea de-a doua întrebare , Curtea declară că prin 
termenul "indemnizaţie" ea a vizat atribuirea unei sume care urmează să fie 
vărsată personal dlui Ringeisen, în reparaţia unui prejudiciu moral. Ceea ce 

Curtea a încredinţat înţelepciunii autorităţilor austriece a fost executarea 
practică a măsurilor ordonate, în conformitate cu principiul insesizabilităţii 
unei asemenea creanţe (5 voturi pentru, 2 împotrivă). 
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llll§o CAZUL ECKLE contra GERMANIEI - Durata unor proceduri penale 
1. - Dl Hans Eckle şi soţia sa Marianne sunt cetăţeni germani născuţi 

în 1926 şi, respectiv, /935. Dl Eckle posedă o întreprindere, În care lucrează 
soţia sa şi care furnizează pe credit materiale şi terenuri pentru construcţii 
persoanelor dornice să construiască. Fondurile necesare provin de la 
particulari, cărora li se oferă în garanţie ipoteci. Operaţiile efectuate de 
către intreprindere intre /959 şi 1964 dau loc la trei proceduri penale la 
Trier, Sarrebruck şi Kăln . 

În 1959, parchetul din Trier deschide o anchetă deoarece bănuieşte că 
petiţionarii au in cheiat numeroase contracte pe bază de promisiuni 
inşelătoare şi au obJinut Împrumuturi prin Înşelăciune. Procesul incepe la 
Il noiembrie 1970. In martie 1972 tribunalul regional din acelaşi oraş aplică 
celor doi soţi pedepse cu inchisoarea, pentru escrocherie. Aceştia formulează 
un recurs În casaţie pe care Curtea Federală de Justiţie Îl respinge În 
febn/arie 1976. Plângându-se îndeosebi de durata procedurii, ei exercită un 
recurs În faţa Curţii Constituţionale federale pe care aceasta refuză să-I 
primească in iunie 1977, deoarece nu oferă destule şanse de succes. 

După o anchetă care Începe la sfârşitul lui 1963, Tribunalul regional 
de la Sarrebruck Îi condamnă pe soţii Eckle pentru escrocherie, mai Întâi in 
octombrie 1967 apoi, după casarea acestei decizii, În martie 1969 de către 
Curtea Federală de Justiţie, in 1970 şi, respectiv, În 1971. Al doilea recurs 
le este respins În aprilie 1972. 

În sfârşit, parchetul din Kăln deschide În martie 1967 o anchetă pentru 
raţiuni analoage, dar procedura este Închisă in septembrie 1977 din cauza 
importanţei reduse a pedepsei care putea fi aplicată celor În cauză, În 
comparaţie cu cele care fuseseră deja pronunţate in celelalte două 
proceduri. 

În noiembrie 1977, Tribunalul regional din Trier contopeşte 
p edepsele (ş apte ani p entru H. Eckle, doi ani ş i opt luni pentru soţia 
sa). La 23 ianuarie 1978 Curtea de apel din Coblenz respinge un "recurs 
imediat " pe care fiecare dintre aceştia îl formulase împotriva Tribunalului 
regional. 

2. - Soţii Eckle sesizează Comisia la 27 decembrie 1977. Ei denunţă 
Îndeosebi durata procedurilor p enale angajate contra lor la Trier, 
Sarrebruck şi Kăln, considerându-se victimele Încălcării dreptului de a li se 
audia cauza Într-un " termen rezonabil " În sensul art. 6 § 1 din Convenţie. 1 

• Hotărârea din 15 iulie 1982 (Cameră) (seria A nr. 51) 

3. - Guvernul german a formulat o excepţie preliminară : el invita 
Curtea să spună că nu putea examina fondul cauzei din lipsă de revendicări. 
Petiţionarii nu ar mai putea fi consideraţi ca victime în sensul art. 25 § l din 
Convenţie, deoarece jurisdicţiile germane ar fi recunoscut caracterul excesiv 
al duratei procedurii şi ar fi remediat această deficienţă : Tribunalul regional 
din Trier stabilind pedepsele, iar cel din K6ln încetând urmăririle. 

1 La 10 mai 1979 , Comisia dec lară admi si bilă cererea în ceea ce priveşte durata 
procedurilor de la Trier ş i Kiiln . In raportul său din II decembrie 1981 , ea apreciază că s-a 
încălcat art. 6 § 1 (unanimitate). 



CAZUL ECKLE contra GERMANIEI 337 

După ce a constatat absenţa decăderii din tennen asupra acestui aspect, 
Curtea aminteşte mai întâi că prin "victimă" art. 25 desemnează persoana 
vizată direct de actul sau omisiunea în litigiu, existenţa unei deficienţe în 
raport cu exigenţele Convenţiei concepându-se chiar în absenţa prejudiciului. 
Aşadar, atenuarea unei pedepse şi încetarea unnăririlor, hotărâte din cauza 
duratei excesive a unei proceduri , nu privează , în principiu, pe cel în cauză 
de calitatea de victimă . 

Totuşi, Curtea nu exclude ca această regulă generală să poată suferi o 
excepţie atunci când autorităţile naţionale au recunoscut explicit sau în 
substanţă şi apoi au reparat încălcarea Convenţiei. În această privinţă, ea 
notează că acest tratat face parte integrantă din dreptul Republicii Federale a 
Gennaniei şi că, în consecinţă, nimic nu împiedică jurisdicţiile competente 
să arate încălcarea, dacă se prezintă ocazia. Ele dispuneau şi de un mijloc de 

reparaţie care se poate dovedi potrivit: conform unei jurisprudenţe bine 
stabilite a Curţii Federale de Justiţie, judecătorul respectiv trebuie să ţină 
seama, la fixarea pedepsei, de eventuala depăşire a "tennenului rezonabil". 

Examinând în continuare chestiunea de a şti dacă autorităţile au 
recunoscut , în speţă, încălcarea art. 6 § l şi au reparat-o , Curtea trage 
concluzia că există o legătură strânsă între această ultimă parte a tezei 
guvernului şi întinderea încălcării pretinse. În consecinţă, ea conexează 
excepţia preliminară la fondul cauzei (unanimitate). 

4. - Pe fond , Curtea începe prin a determina durata procedurilor de 
examinat în baza art. 6 § 1. Referindu-se la jurisprudenţa sa privind începutul 
şi srarşitul perioadei de luat în considerare, ea trage concluzia că procedura 
de la Trier a durat 17 ani şi 3 săptămâni, iar cea de la Kăln 10 ani, 4 luni şi 
10 zile. 

Pentru a decide dacă această durată a depăşit "termenul rezonabil", 
Curtea are în vedere îndeosebi complexitatea cazului, comportamentul 
petiţionarilor şi pe cel al autorităţilor. Dificultăţile instrucţiei şi comportamentul 
petiţionarilor nu explică prin ele însele lungimea celor două proceduri. Una 
din cauzele principale ale acesteia rezidă în maniera în care amintitele 
autorităţi au condus cazul. Curtea înţelege ca la început fonnele specifice 
criminalităţii economice să fi pus autorităţilor judiciare un anumit număr 
de probleme, îndeosebi în ceea ce priveşte conducerea diligentă şi sigură a 
procedurilor penale. Ea recunoaşte eforturile desfăşurate în Republica 
Federală Germania pe plan legislativ şi administrativ pentru a combate 
acest flagel cu celeritatea dorită. Totuşi, ea consideră că nu poate să 
atribuie o greutate decisivă acestor elemente pentru a statua în speţă: în 
concepţia ei, situaţia în faţa căreia se aflau autorităţile competente nu avea 
nimic excepţional. 

Având în vedere îndeosebi amploarea întârzierilor imputabile 
statului reclamat, Curtea trage concluzia că reducerea pedepsei acordate 
de către Tribunalul regional din Trier şi Încetarea unnăririlor decisă de cel 
din Kăln nu au privat petiţionarii de dreptul lor de a invoca această 
calitate de "victime" în sensul art. 25. Ea respinge excepţia preliminară a 
guvernului şi trage concluzia încălcării art. 6 § l în cazul fiecăreia din 
cele două proceduri (unanimitate). 
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5. - Constatând că problema acordării unei "satisfacţii echitabile" 
soţilor Eckle nu se afla în stare de judecată , Curtea îşi rezervă pronunţarea 
(unanimitate) . 

• Hotărârea din 21 iunie 1983 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 (seria A 
nr. 65) 

6. - DI Eckle revendica îndeosebi 5.049.284 DM pentru prejudiciul 
material , 703.124,50 DM pentru prejudiciul moral şi , pentru acoperire la 
bancă, 241.482,40 DM pentru onorarii şi cheltuieli de avocat. Cât despre dna 
Eckle, ea înţelegea să obţină îndeosebi 844.535 ,64 DM pentru prejudiciul 
material , 421.875 DM pentru prejudiciul moral şi 13.691,45 DM pentru 
onorarii şi cheltuieli de avocat. 

7. - Curtea respinge cererile pentru prejudiciul material deoarece 
petiţionarii nu au demonstrat existenţa unei relaţii de cauză la efect între 
pretenţiile lor şi încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie (unanimitate) . În ceea ce 
priveşte prejudiciul moral pretins, ea apreciază că acesta a dat deja loc la o 
satisfacţie echitabilă suficientă , graţie constatării încălcării figurând în 
hotărârea din 15 iulie 1982 (unanimitate). În această privinţă , ea ţine seama 
îndeosebi de atenuarea pedepselor, acordată de Tribunalul regional din Trier, 
de încetarea urmăririlor de către Tribunalul regional din Koln şi de 
gravitatea actelor care fuseseră reproşate petiţionarilor şi pentru care aceştia 
au fost condamnaţi la pedepse grele. 

8. - Rămâneau cheltuielile de judecată şi taxe : Curtea decide că 
Gennania trebuie să verse fiecăruia dintre cei doi soţi câte 9.641 , I O DM. 1 
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I Autoritătile germane au procedat la retinerea sumelor În chestiune. 



Secţiunea a 2-a 
GARANŢIILE SPECIALE PENTRU ACUZAŢI 

A. Prezumţia de nevinovăţie 
(articolul 6 § 2) 

1. Absenţa rambursării cheltuielilor 
şi/sau a indemnizaţiei pentru detenţie provizorie 

nn(fiio CAZUL MINELLI contra ELVEŢIEI - Impozitarea, În cantonul 
Ziirich, a cheltuielilor şi taxelor de judecată ale unui Învinuit care a 
beneficiat de prescripţie 

1. - Cetăţean elve/ian născut În 1932, dl Ludwig Minelli exercită 
profesia de ziarist. În /972, o societate comercială şi administratorul 
acesteia intentează contra sa o procedură de urmărire penală pentru 
atingere adusă onoarei prin presă. Procedura este suspendată În /974, În 
aşteptarea soluţionării unui proces privind fapte similare reproşate unui 
terţ. La /2 mai 1976, completul de judecată al Curţii cu juraţi a cantonului 
Ziirich declară acţiunea inadmisibilă pentru cauză de prescripţie; În virtutea 
art. 293 din Codul de procedură penală al cantonului Ziirich, instanţa pune 
în sarcina petiţionarului două treimi din cheltuielile de instrucţie şi din cele 
ale procesului, ca şi o indemnizaţie pentru cheltuielile reclamanţilor. 
Recursul introdus de Mine/li la Curtea de casaţie a cantonului este zadarnic, 
aşa Încât el sesizează Tribunalul federal printr-un recurs de drept public, 
respins la 16 mai 1979. 

2. - DI Minel/i introduce cerere la Comisie, la 20 iunie 1979. El se 
plânge de decizia completului de judecată al Cur/ii cu juraţi din /2 mai 1976 
pentru că i-ar fi aplicat o "pedeapsă de suspiciune" şi ar fi Încălcat astfel 
art. 6 § 2 din Convenţie. 1 

• Hotărârea din 25 martie 1983 (Cameră) (seria A nr. 62) 

3. - Guvernul elveţian contesta aplicabilitatea art. 6 § 2. După el, 
într-adevăr, urrnăririle litigioase îmbrăcau un caracter civil fundamental şi nu 
penal , astfel că art. 6 § 2 nu se aplică în speţă. Curtea cercetează dacă 
dl Minelli, "acuzat", fără să aibă posibilitatea de a susţine contrariul, "de o 
infracţiune" (art. 6 § 2), trebuia să răspundă la o "acuzaţie în materie 
penală" (art. 6 § 1): prezumţia de nevinovăţie pe care o consacră paragraful 2 

1 În raportul său din 16 mai 1981, Comisia apreciază că a existat Încălcarea ar!. 6 § 2 
(unanimitate). 
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al art. 6 figurează printre elementele procesului penal echitabil reclamat de 
paragraful 1. Notând că lezarea unui drept individual "cu caracter civil" - ca 
cel de a te bucura de o bună reputaţie - constituie uneori şi o infracţiune 
penală, Curtea studiază situaţia juridică a celui interesat şi trage concluzia 
naturii penale a procedurii intentate contra acestuia. 

În afară de aceasta , guvernul susţinea că funcţia îndeplinită de 
completul de judecată al Curţii cu juraţi a fost una pur administrativă . Art. 6 
§ 2, răspunde Curtea, reglementează ansamblul procedurii , independent de 
soluţionarea urmăriri lor, şi nu numai examinarea temeiniciei acuzaţiei . ar, în 
cantonul Ziirich o decizie de repartizare a cheltuielilor constituie un element 
normal al unei proceduri pentru atingere adusă onoarei; ea vizează reglarea 
anumitor efecte. În speţă, completul de judecată al Curţii cu juraţi a constatat 
printr-un act unic expirarea termenului legal de prescripţie şi a pus în sarcina 
celui interesat două treimi din cheltuielile judiciare ca şi indemnizaţii de 
cheltuieli pentru reclamanţi. Repartizarea cheltuielilor reprezintă 
complementul necesar încheierii urmăririloL 

Potrivit unei teze subsidiare a guvernului, garanţia prezumţiei de 
nevinovăţie avea efect cel mult până la 27 ianuarie 1976, dată a incidenţei pre
scripţiei. Aceasta din urmă, apreciază în schimb Curtea, a dus la încetarea 
urmăriri lor, dar pentru a o recunoaşte trebuia un act oficial al Curţii cu juraţi ; 

decizia litigioasă cuprindea exact o asemenea constatare. Deci art. 6 § 2 se 
aplică în cazul de faţă . 

4. - A fost oare respectat acest articol? În opinia Curţii , prezumţia de 
nevinovăţie nu este respectată dacă, fără stabilirea legală prealabilă a 
culpabilităţii unui învinuit şi îndeosebi fără ca acesta din urmă să aibă ocazia 
să-şi exercite drepturile de apărare , o decizie judiciară care îl priveşte 
reflectă sentimentul că este vinovat. ar, completul de judecată al Curţi i cu 
juri , întemeindu-se pe art. 293 din codul cantonal de procedură penală ca şi 
pe jurisprudenţa şi practica din Ziirich, a apreciat în speţă că obligaţia de 
plată a cheltuielilor de judecată şi taxe trebuia să depindă de decizia care ar 
fi fost pronunţată fără incidenţa prescripţiei . Pentru a statua asupra acestui 
punct, ea a reţinut elemente privind fondul cauzei şi a tras concluzia că, fără 
incidenţa prescripţiei, articolul incriminat ar fi condus "foarte probabil" la 
condamnarea dlui M inelli . Ea s-a arătat astfel convinsă de vinovăţia 
acuzatului care nu beneficiase de garanţiile art. 6 §§ l şi 3. 

Desigur, decizia din 12 mai 1976 trebuie să fie citită în lumina hotărârii 
Tribunalului federal din 16 mai 1979. Totuşi , acesta se limita la a preciza 
motivele, fără să le schimbe sensul şi nici efectul. El o confirma în drept, 
prin respingerea recursului dlui Minelli; tribunalul o aproba, de asemenea, în 
substanţa sa. Aşadar, a existat încălcarea art. 6 § 2 (unanimitate) . 

5. - Statuând asupra aplicării art. 50, Curtea consideră că prejudiciul 
moral cauzat prin nerespectarea prezumţiei de nevinovăţie găseşte o 
compensare adecvată în constatarea sa prin hotărârea Curţii . În schimb, 
petiţionarul are dreptul la rambursarea unei părţi a cheltuielilor de judecată şi 
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taxe la care s-a expus în Elveţia ca şi la totalitatea celor suportate la 
Strasbourg. În tota l, Elveţi a trebuie să verse suma de 8.668,65 FS dlui 
Minelli (unanimitate). I 
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nn?'o CAZUL LUTZ contra GERMANIEI 

nn~o CAZUL ENGLERT contra GERMANIEI 

HiWo CAZUL NOLKENBOCKHOFF contra GERMANIEI - Decizii 
judiciare punând capăt urrnăririlor, dar refuzând celui interesat 
rambursarea cheltuielilor necesare făcute şi o reparaţie pentru detenţia 
provizorie suferită 

1. - Printr-o decizie din 24 august 1981, Tribunalul cantonal din Heilbronn 
declară Încetarea, prin prescripţie, a urmăriri/or deschise contra dlui Uli Lutz 
pentru " contravenţie administrativă " la codul rutier; el refuză totuşi să impute 
Trezoreriei cheltuielile necesare la care contravenientul s-a expus, deoarece 
" dacă s-ar fi judecat dosarul, cel interesat ar fi fost foarte probabil condamnat 
pentru infracţiune la regulamentul privind circulaţia rutieră. " La 25 septembrie, 
tribunalul regional din Heilbronn respinge recursul dlui Lutz: tribunalul cantonal 
a avut dreptate să lase cheltuielile amintite În sarcina celui interesat, pentru că, 
fără obstacolul procedural al prescripţiei, acesta "ar fi fost aproape sigur 
condamnat. " Curtea Constituţională federală se pronunţă În acelaş i sens la 
2 februarie 1982: " decizia asupra cheltuielilor (..) nu constată vinovăţia celui 
interesat: ea se raliază pur şi simplu la bănuiala care apasă asupra lui ". 

2. - La 13 septembrie 1982, tribunalul regional din Heilbronn Închide 
urmăririle angajate contra lui Joachim Englert pentru extorcare de fondun', pe 
motiv că pedeapsa previzibilă este nesemnificativă În comparaţie cu cea deja 

I Guvernu l elvetian a publicat, indeoseb i, principalele considerente ale hotărârii Curtii în 
rev ista Jurisprudence des aUlorileS admin islralives de la Confederation. 
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aplicată învinuitului Într-o altă cauză. În acelaşi timp, el refuză să impute 
Trezoreriei cheltuielile necesare ale celui interesat şi orice indemnizaţie pentru 
detenţia provizorie: dacă procesul este considerat aşa cum s-a desfăşurat până 
aici, "circumstanţele care invalidează prezumţia de nevinovăţie predomină ( .. ) 
într-atât, încât o condamnare este clar mai probabilă decât o achitare ". 
La 30 septembrie 1982, Curtea de apel din Stuttgart declară inadmisibilă 
cererea dlui Englert. 

3. - Condamnat În primă instanţă, îndeosebi pentru abuz de încredere 
şi escrocherie, soţul dnei Nălkenbockhoff moare înainte să se fi statuat 
asupra recursului său în casaţie. La 5 martie 1982, Tribunalul regional din 
Essen respinge cererea văduvei vizând imputarea către Trezorerie a 
cheltuielilor făcute de defunct şi să-i acorde o indemnizaţie pentru detenţia 
provizorie suferită de soţul său: dacă procedura ar fi putut continua, "se 
putea crede aproape sigur În condamnarea sau menţinerea condamnării 
celui interesat". La 14 iulie 1982, Curtea de apel din Hamm respinge 
cererea dnei Nălkenbockhoff; ea consideră că " aprecierea soluţiei probabile 
a procesului conduce la concluzia că, dacă s-ar fi continuat urmăririle până 
la o decizie definitivă, rezultatul ar fi fost aproape sigur menţinerea 
condamnării. " În ceea ce priveşte Curtea Constituţională federală, aceasta 
arată la 30 septembrie că, prognosticând rezultatul eventual al procedurii, 
deciziile atacate nu au constatat o "vinovăţie ", ci numai "persistenţa unei 
bănuieli. " 

4. - Comisia este sesizată la 14 iunie 1982 (Lutz), la 13 octombrie 1982 
(Englert) şi la 7februarie 1983 (Nălkenbockhoff). Petiţionarii pretind că s-a 
adus atingere prezumţiei de nevinovăţie (art. 6 § 2 din Convenţie); În afară 
de aceasta, primul petiţionar se plânge şi de depăşirea termenului rezonabil 
(art. 6 § 1), iar petiţionara Nălkenbockhoff de durata detenţiei provizorii a 
soţului său şi de cea a procesului contra acestuia (art. 5 § 3 şi art. 6 § 1)./ 

• Hotărârile din 25 august 1987 (plenul Curţii) (seria A nr. 123) 

5. - Guvernul gennan ridica o excepţie preliminară în fiecare din cazuri. 

Potrivit acestuia, plângerea dlui Lutz era incompatibilă cu dispoziţiile 
Convenţiei: acuzat de o "contravenţie administrativă", şi nu de o infracţiune 
penală, contravenientul nu putea invoca prezumţia de nevinovăţie garantată 
prin art. 6 § 2. Apreciind că nu ar putea rezolva chestiunea ridicată, printr-o 
simplă examinare preliminară, Curtea respinge excepţia (unanimitate). În ceea 
ce priveşte aplicabilitatea art. 6 § 2, aceasta se confundă în mare măsură cu 
cea deja tranşată prin hotărârea Oztiirk din 21 februarie 1984, care a 
recunoscut celui interesat - şi el acuzat pentru o infracţiune la reglementarea 

1 Comisia a reţinut în întregime cererile (Englert) sau în parte (Lutz şi Nolkenbockhoff). 
În rapoartele sale din 9 (Englert şi Nolkenbockhoff) şi 18 octombrie 1985 (Lutz), ea pune 
concluzia încălcării art. 6 § 2 (unanimitate în primele două cazuri, 7 voturi pentru, 5 împotrivă 
în cel de-al treilea). 
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referitoare la circulaţia rutieră - dreptul la asistenţa gratuită a unui interpret 
(art. 6 § 3 e) . Caracterul general al normei, aminteşte Curtea, şi scopul în 
acelaşi timp preventiv şi represiv al sancţiunii sunt suficiente pentru a se 
stabili, în baza art. 6, natura penală a infracţiunii în litigiu. Curtea hotărăşte 
deci aplicabilitatea art. 6 § 2 (14 voturi pentru, 3 împotrivă). 

Guvernul îi reproşa dlui Englert că nu epuizase căile de recurs interne 
înainte de a fi sesizat comisia şi contesta doamnei Nolkenbockhoff calitatea de 
"victimă" a încălcării art. 6 § 2. Aceste excepţii sunt respinse (unanimitate). 

6. - Pe fond, Curtea aminteşte mai întâi că nici art. 6 § 2 şi nici o altă 
clauză a Convenţiei nu dă "acuzatului" un drept la rambursarea cheltuielilor 
sale sau un drept la reparaţie pentru detenţia provizorie legală , în ipoteza 
închiderii urmăririior penale angajate contra sa. Totuşi, constată ea, o decizie 
care, după Încetarea urmăriri lor, refuză unui acuzat rambursarea cheltuielilor 
de judecată şi taxe făcute şi o reparaţie pentru detenţia provizorie, poate 
ridica o problemă din perspectiva art. 6 § 2, dacă motivele indisociabile ale 
dispozitivului echivalează în substanţă cu o constatare a vinovăţiei, fără ca 
aceasta din urmă să fie în prealabil stabilită legal şi îndeosebi fără ca cel 
interesat să aibă ocazia să-şi exercite drepturile de apărare. 

Examinând deciziile litigioase, Curtea arată că dacă termenii folosiţi de 
acestea pot să pară sau sunt ambigui şi prea puţin satisfăcători , ele descriu 
totuşi o simplă stare de suspiciune şi nu conţin o constatare de vinovăţie . În 
afară de aceasta, refuzul de a impune Trezoreriei cheltuielile făcute şi de a 
acorda o reparaţie pecuniară pentru detenţia provizorie nu se traduce într-o 
pedeapsă şi nici într-o măsură asimilabilă unei pedepse. Jurisdicţiile germane 
nu au aplicat nici o sancţiune inculpaţilor; ele au refuzat doar să oblige 
colectivitatea să-i despăgubească. Nu a existat deci încălcarea art. 6 § 2 
(16 voturi pentru, 1 împotrivă). 
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n2llIDo CAZUL SEKANINA contra AUSTRIEI - Decizii judiciare refuzând 
acuzatului, după achitare, o indemnizaţie pentru detenţia provizorie suferită 

1. - Cetăţean austriac, dl Karl Sekanina, bănuit că şi-ar fi ucis soţia, 

face obiectul unor urmăriri penale ş i este plasat în detenţie provizorie 
la 1 august 1985; el rămâne în această situaţie până la 30 iulie 1986. Este 
judecat pentru omor şi pentru intimidarea unui cadeţinut pe care l-ar fi 
ameninţat cu moartea dacă acesta ar face unele mărturisiri privind amorul. 
La 30 iulie 1986, Curtea cu juraţi de pe lângă Tribunalul regional din Linz îl 
achită pe acuzat care este pus imediat în libertate. 

Dl Sekanina cere apoi reparaţii pentru prejudiciul material suferit ca 
urmare a detenţiei, însă Tribunalul regional din Linz îi respinge cererea la 
10 decembrie 1986; în virtutea legislaţiei pertinente, cel în cauză nu are 
dreptul la o indemnizaţ i e deoarece rămân importante elemente de 
suspiciune, cum sunt ameninţările repetate, violenţele şi manifestările de 
agresivitate, mărturisirile focute unui codeţinut, satisfacţia manifestată la 
moartea soţiei ş i dificultăţile financiare. Curtea de apel din Linz respinge 
recursul introdus la 25 februarie 1987 de către Sekanina împotriva deciziei 
amintite. 

2. - În faţa Comisiei, pe care o sesizează la 21 aprilie 1987, Sekanina 
se plânge de o atingere adusă prezumţiei de nevinovăţie, garantată de art. 6 
§ 2 din Convenţie. 1 

• Hotărârea din 25 august 1993 (Cameră) (seria A nr. 266-A) 

3. - În principal, guvernul contesta aplicabilitatea art. 6 § 2. Curtea 
apreciază că şi în situaţia în care decizia tribunalului din Linz, care refuză 
indernnizaţia , ar fi fost dată la câteva luni după hotărârea de achitare, ea n-ar 
fi reprezentat cu nimic mai puţin un corolar, având în vedere legislaţia şi 

practica austriacă , ş i , într-o oarecare măsură, un complement al acesteia; în 
afară de aceasta, deşi într-o formaţie diferită, acelaşi tribunal a luat decizia 
respectivă sprijinindu-se pe dosarul Curţii cu juraţi. Art. 6 § 2 se aplică deci 
în speţă (unanimitate) . 

Pentru a se asigura de respectarea acestuia din urmă, Curtea se afla în 
faţa unui exemplu de caz diferit de cele pe care le-a întâlnit deja în dosarele 
Englert şi N61kenbockhoff contra Germaniei şi care priveau proceduri 
finalizate înaintea deciziei definitive asupra fondului. Curtea cu juraţi din 
Linz l-a achitat pe Sekanina printr-o hotărâre rămasă definitivă . În pofida 
acestui fapt, jurisdicţiile competente pentru acordarea unei despăgubiri , în 
conformitate cu art. 2 § I b) din legea asupra indemnizării în materie 
penală, au trecut în revistă bănuielile care apăsau încă asupra celui interesat 

1 În raportul din 20 mai 1992 Comis ia trage concluzia vio l ă rii aTI. 6 § 2 ( 18 voturi 
pentru, I Împotri vă) . 
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şi au enumerat în mod explicativ probele pe care se sprijineau. Potrivit 
opiniei Curţii, se pot expune bănuielile asupra nevinovăţiei unui acuzat până 
când încheierea urmăririlor penale nu aduce decizia asupra temeiniciei 
acuzaţi ei, dar nu şi după o achitare devenită definitivă. Aşadar s-a încălcat 
art. 6 § 2 (unanimitate). 

4. - În baza art. 50 , Curtea respinge cererile de reparaţie ale 
petiţionarului, ridicându-se la aproximativ 1.000.000 A TS, din cauza lipsei 
legăturii de cauzalitate între încălcarea constatată şi prejudiciul pretins 
(unanimitate ). 

Pentru cheltuielile de judecată şi taxe în faţa jurisdicţiilor austriece şi a 
organelor Convenţiei, ea alocă, în echitate, dlui Sekanina 110.000 A TS 
(unanimitate ). 
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2. Folosirea unor prezurnţii de responsabilitate 

Ullo CAZUL SALABIAKU contra FRANŢEI - Punerea în libertate a 
unui învinuit de săvârşirea delictului penal de import ilicit de 
stupefiante, dar condamnarea acestuia pentru delictul vamal de import 
prin contrabandă a unor mărfuri prohibite 

1. - Cetăţean zairez născut în 1951, dl Amosi Salabiaku locuieşte la 
Paris. La 28 iulie 1979, el este prins în momentul când vine să ridice de la 
aeroportul Roissy o valiză în care se găsesc 10 kg de canabis ascunse sub 
alimente. La 27 martie 1981, tribunalul de mare instanţă de la Bobigny îl 
declară vinovat pentru delictul penal de import ilicit de stupefiante şi pentru 
delictul vamal de import prin contrabandă a unor mărfuri prohibite; acesta Îi 
aplică pentru primul delict o pedeapsă de doi ani cu închisoare şi pentru cel 
de-al doilea 100.000 FF amendă. În apel, Curtea de la Paris recunoaşte 
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peti[ionarului beneficiul Îndoielii În privinfa acuzafiei penale, dar confirmă 
decizia atacată referitor la inji-acfiunea vamală. La 21 f ebruarie 1983, Curtea 
de casafie respinge recursul celui interesat. Ea se Întemeiază pe art. 392 § 1 din 
codul vămilor, În termenii căruia " definătorul mărfurilor procura te prin[raudă 
este considerat răspunzător de fraudă "; după ea, acest articol nu afost abrogat 
implicit o dată cu aderarea Franţei la Convenfie, iar condamnatul nu a 
demonstrat existenţa unui caz de forfă majoră de natură să-I exonereze de 
răspundere. 

2. - În cererea sa din 29 iulie 1983 la Comisie, dl Salabiaku se plânge 
de aplicarea împotriva sa a art. 392 § 1 din codul vămilor, invocat ca fiind 
contrar prevederilor art. 6 §§ 1 ş i 2 din Convenţie. ' 

• Hotărârea din 7 octombrie 1988 (Cameră) (seria A nr. l41-A) 

3. - Salabiaku aprecia drept incompatibilă cu art. 6 § 2 prezumţia 
"cvasiirefragabiIă" în virtutea căreia tribunalul de mare instanţă de la Bobi
gny şi apoi Curtea de apel de la Paris l-au condamnat pentru delict vamal. 
Pentru guvernul francez şi pentru Comisie vinovăţia petiţionarului a fost 
" legal stabil ită". 

Curtea aminteşte că statele contractante rămân libere, în principiu ş i în 
anumite condiţii , să atribuie caracter de infracţiune unui fapt material sau 
obiectiv considerat în sine care îşi trage sau nu originea dintr-o intenţie 
delictuală sau dintr-o neglijenţă. Petiţionarul nu a fost totuşi condamnat 
pentru simpla deţinere a mărfurilor prohibite importate prin fraudă, ci pentru 
importul prin contrabandă a unor asemenea mărfuri. Prezumţia legală de 
ră spundere pe care art. 392 § 1 din codul vămilor o deduce din deţinerea lor 
conduce la constatarea vinovăţiei . 

Alunecarea de la ideea răspunderii penale la noţiunea de vinovăţie 
ilu strează caracterul foarte relativ al unei asemenea distincţii. Orice s istem 
juridic poate hotărî asupra prezumţiilor de fapt sau de drept; evident, 
Convenţia nu le opune, în principiu, nici un obstacol , dar, în materie penală , 

ea obligă statele contractante să nu depăşească limitele rezonabile ţinând 
seama de gravitatea mizei şi prezervând drepturile apărării. Art. 6 § 2 nu se 
limitează la a enunţa o garanţie de respectat de către magistraţi în timpul 
desfăşurării procedurilor judiciare, iar evidenţele "Iegal stabilite" nu implică 
o trimitere necondiţionată la dreptul intern. 

În opinia Curţii , deţinerea mărfurilor litigioase a fost riguros probată 
de acuzare. Considerat răspunzător pentru fraudă, deţinătorului poate să i 
se acorde beneficiul circumstanţelor atenuante (art. 369 § I din codul 
vămilor) şi chiar o decizie de punere în libertate , dacă el reuşeşte să 
demonstreze existenţa unui caz de forţă majoră (jurisprudenţă). Aşa cum a 
subliniat ş i guvernul , jurisdicţiile franceze se bucură de o libertate reală de 

1 În raportul din 16 iulie 1987, Comisia formulează av izul că nu s-a încălcat arI. 6 § I 
( 10 voturi pentru, 3 împotri vă) ş i 2 (9 voturi pentru, 4 împotrivă). 
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apreciere în materie. Curtea arată că acestea au aplicat art. 392 § I din 
codul vămilor într-o manieră compatibilă cu prezumţia de nevinovăţie, 
judecătorii fondului cauzei părând că au identificat printre circumstanţele 
speţei un anumit element intenţional , chiar dacă nu aveau nevoie de el 
pentru a ajunge la o condamnare. Aşadar, nu a existat Încălcarea art. 6 § 2 
(unanimitate ). 

4. - În baza paragrafului I al art. 6, dl Salabiaku formula revendicări 
reluând În mare măsură pe cele pe care le-a prezentat pe baza paragrafului 2. 

Curtea nu observă nici un motiv pentru ca În numele principiului 
general al procesului echitabil să se Îndepărteze de concluzia la care a ajuns 
plasându-se pe terenul specific prezumţiei de nevinovăţie . Pentru celelalte 
aspecte, examinarea dosarului nu dezvăluie nici o Încălcare a diverselor 
exigenţe ale art. 6 § I (unanimitate). În particular, În primă instanţă, În apel 
ş i În casaţie procedura a Îmbrăcat un caracter pe deplin contradictoriu şi 
judiciar necontestat de cel În cauză. 
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ll ~:ilo CAZUL JANOSEVIC contra SUEDIEI - Obligaţia de a executa 
decizii ale fiscului Înainte chiar de orice judecată definitivă 

1. - Velmir Janosevic , resortisant suedez, es te proprietarul unei 
societăţi de taxiuri. În cadrul unei anchete de amploare, având ca obiectiv 
societăţile de taxiuri În anii 1994 şi 1995, administraţia fiscală a 
departmentului Stockholm efectuează un control al societăţii În cauză. 
Ajungând la concluzia că declaraţiile fiscale ale acesteia sunt incorecte, ea 
procedează la o majorare şi la o impozitare suplimentară . Informaţiile 
prezentate de către cel interesat vădindu-se a fi inexacte, acesta primeşte în 
decembrie 1995 o ordonanţă pentru plata unei majorări a impozitului de 
161.261 SEK1. 
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Petiţionarul contestă evaluarea efectuată de administraţia fiscală şi 
face apel În faţa jurisdicţiilor administrative. Sumele reprezentând 
impozitele şi majorările reclamate .fiind importante şi exigibile imediat, el 
cere de asemenea o amânare de plată în aşteptarea soluţionării procedurii 
de apel. Administraţia fiscală şi jurisdicţiile administrative resping această 
solicitare, deoarece petiţionarulnu este În măsură să ofere garanţii bancare 
ca siguranţă. În lipsa unor bunuri cu care să achite sumele datorate, 
dl Janosevic este declaratfalit În iunie 1996. 

În februarie 1999, după ce şi-a reexaminat deciziile iniţiale cu privire 
la impozitele şi majorările pe care le avea de plătit dl Janosevic, 
administraţia fiscală refuză să le modifice şi transmite cauza tribunalului 
administrativ departamental, care confirmă decizia În chestiune. Cauza se 
află pendinte În faţa Curţii administrative de Apel. 

2. - În petiţia sa din 28 noiembrie 1996, adresată Comisiei, dl Janosevic 
invocă faptul că executarea deciziei administraţiei fiscale Înainte ca o 
judecată definitivă să fi stabilit care sunt obligaţiile sale este contrară 
articolului 6 al Convenţiei. EI se mai plânge de faptul că procedura fiscală 
nu a fost Încheiată Într-un termen rezonabil şi că a fost privat de dreptul său 
de a fi considerat nevinovat până la stabilirea legală a culpabilităţii sale . 

• Hotărârea din 23 iulie 2002 (secţia 1) (CEDO 2002- Vll) 

3. - Potrivit jurisprudenţei Curţii, contenciosul fiscal nu intră în 
principiu în domeniul "drepturilor şi obligaţiilor de ordin civil" la care se 
referă articolul 6. Aplicabilitatea acestei dispoziţii depinde deci de faptul de 
a şti dacă majorările de impozit cerute petiţionarului pot fi considerate ca 
implicând o "acuzaţie în materia penală" în sensul articolului 6. Curtea 
estimează că însuşi caracterul general al dispoziţiilor legale cu privire la 
majorările de impozit precum şi scopul sancţiunilor, care este în acelaşi timp 
preventiv şi represiv, stabilesc că, în legătură cu articolul 6, petiţionarul era 
acuzat de o infracţiune în materie penală. Natura penală a in fracţiunii reiese 
de asemenea şi din gravitatea sancţiunii primite şi efectiv aplicate . Articolul 
6 este, prin urmare, aplicabil (unanimitate). 

4. - Constatând că au fost luate măsuri de executare împotriva 
petiţionarului şi că cererea de amânare a plăţii a fost respinsă, Curtea 
conchide că deciziile administraţiei fiscale privind impozitele şi majorările 
de impozit aveau repercursiuni grave pentru petiţionar, nu numai pentru 
situaţia sa financiară privată, dar şi pentru activitatea sa în taximetrie. Unele 
dintre aceste repercursiuni puteau chiar să se agraveze pe măsură ce 
procedura se desfăşura şi ar fi greu de evaluat şi de redresat dacă tentativele 
celui interesat, de a face ca deciziile care îl incriminau să fie infirmate, s-ar 

1 SEK = coroane suedeze (N.R.) 
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realiza. Pentru ca petiţionarul să dispună de un acces efectiv la tribunale, era 
deci indispensabil ca procedurile pe care el le întreprinsese să se desfăşoare 
cu diligenţă. Curtea estimează că, având nevoie de aproape trei ani pentru a 
se pronunţa asupra cererilor petiţionarului care solicita o reexaminare a 
impunerii sale, administraţia fiscală nu a reacţionat cu urgenţa necesitată de 
circumstanţe şi a întârziat, deci, într-un mod de nepennis, o decizie judiciară 
în legătură cu principalele probleme privind impozitele şi majorările de 
impozite pretinse celui interesat. Prin urmare , a avut loc o violare a 
articolului 6 § I refertor la dreptul de acces la un tribunal (unanimitate). 

5. - În ceea ce priveşte durata procedurii , Curtea consideră că perioada 
de luat în calcul a început la 1 decembrie 1995, dată la care administraţia 
fiscală a redactat raportul controlului fiscal care s-a finalizat cu o impunere 
suplimentară şi cu majorări de impozit. Procedura judiciară referitoare la 
impozitare şi la majorări este încă pendinte la Curtea administrativă de Apel. 
La ora actuală , ea a durat aproape şase ani şi opt luni. Pentru Curte, ea a 
depăşit termenul rezonabil, nesocotindu-se astfel articolul 6 § I 
(unanimitate ). 

6. - Petiţionarul afinna că fusese încălcat dreptul său de a fi considerat 
nevinovat: sarcina probei ce îi revenea referitor la afim1aţia sa potrivit căreia 
el nu trebuia să plătească majorări de impozit era aproape imposbil de 
dovedit ; deciziile administraţiei fiscale privind aceste majorări fuseseră 
executate înainte ca un tribunal să fi decis dacă el era obligat să le plătească . 

Cât priveşte prima afirmaţie , Curtea recunoaşte că petiţionarul se 
confrunta cu o prezumţie potrivit căreia inexactităţi le evidenţiate într-o 
declaraţie de venituri se datorează unor acte de ne scuzat ale contribuabilului 
şi că nu este neapărat lipsit de raţiune să se impună o majorare pentru a 
sancţiona un asemenea act. Totuşi , chiar dacă această prezumţie este greu de 
combătut, petiţionarul nu s-a aflat fără mijloace de apărare, de vreme ce 
putea produce nişte motive în sprijinul unei reduceri sau exonerări a 
majorărilor şi mai putea supune piese justificative. Punând în balanţă 
interesele în joc în materie fiscală, Curtea ţine cont şi de interesele financiare 
ale statului. Un sistem de impozitare bazat în principal pe informaţiile 
furnizate de contribuabil nu ar funqiona bine în lipsa unei forme de 
sancţionare împotriva comunicării unor infonnaţii inexacte sau incomplete, 
iar numărul mare de declaraţii fiscale tratate în fiecare an, asociat cu 
interesul unei aplicări previzibile şi unifonne a sancţiunilor, cere ca acestea 
să fie aplicate potriv it unor reguli asemănătoare. Curtea a conchis că 
prezumţiile aplicate în dreptul suedez în materie de majorări de impozite se 
înscriu în limite rezonabile. Este însă necesar ca şi tribunalele să procedeze 
la o apreciere nuanţată şi destul de largă de la caz la caz a chestiunii de a şti 
dacă există motive de exonerare totală sau parţială a persoanei supuse unei 
majorări de impozit. 

Referitor la cea de a doua afirmaţie , Curtea relevă că nici articolul 6, 
nici , de altfel , vreun alt articol al Convenţiei , nu pot fi interpretate ca 
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interzicând, în principiu, executarea unor sancţiuni înainte ca acestea să fi 
căpătat forţă obligatorie. Cu toate acestea, o executare precoce a majorărilor 
de impozit putând avea consecinţe grave pentru persoana în cauză şi putând 
în plus să-i compromită apărarea într-o procedură judiciară ulterioară, statele 
au obligaţia să menţină un just echilibru între interesele în cauză . S-a 
petrecut aceasta pentru cazul în speţă? Curtea relevă mai întâi că interesele 
financiare ale statului nu justificau în sine recuperarea imediată a majorărilor 
deoarece, spre deosebire de impozite, ele nu sunt concepute ca o sursă de 
venituri pentru stat, ci urmăresc să exercite o presiune asupra contribuabililor 
pentru a-i obliga să-şi respecte îndatoririle în materie fiscală, precum şi 

pentru a sancţiona sustragerea de la aceste îndatoriri . Curtea mai constată că , 

în dreptul suedez, succesul unui recurs împotriva deciziei de recuperare a 
majorărilor atrage după sine rambursarea oricărei sume plătite şi anularea 
oricărei decizii de faliment. Este adevărat că, atunci când executarea are ca 
obiect sume considerabile, posibilitatea de rambursare poate să nu aducă 
după sine o reparaţie integrală a pierderilor suferite de către un contribuabil. 
În plus, un sistem care permite recuperarea unor asemenea majorări înainte 
de orice decizie judiciară cu privire la obligaţia de a le plăti poate fi supusă 
criticilor. Totuşi, în realitate, petiţionarul nu a făcut obiectul nici unei 
recuperări . Mai mult, ţinând cont de lipsa de bunuri, el ar fi fost declarat în 
faliment din simplul fapt al datoriei sale fiscale . Prin urmare, posibilitatea de 
a obţine recuperarea oricărei sume vărsate constituie o protecţie suficientă a 
intereselor petiţionarului . Pe scurt, în această privinţă nu a avut loc o violare 
a articolului 6 § § 1 şi 2 (6 voturi contra 1). 

7. - În temeiul articolului 41, Curtea îi alocă petiţionarului suma de 
15 .000 euro pentru prejudiciu moral şi 35 .000 euro pentru cheltuieli de 
judecată (unanimitate). 

8. Bibliografie 
SUDRE (F.) - "Droit de la Convention europeenne des droits de I'homme", J. c. P. 5 fe vrier 

2003, edition generale, 1, 109, p. 233. 

3. Declaraţii ale funcţionarilor de poliţie 

n~jlo CAZUL ALLENET DE RIBEMONT contra FRANŢEI - Persoană 

reţinută, desemnată ca vinovată de către înalţi funcţionari ai poliţiei în 
timpul unei conferinţe de presă organizată cu ministrul de interne 

1. - În urma asasinării, la 24 decembrie 1976, a dlui J ean de 
Broglie , fost ministru şi deputat de Eure , ministrul d e interne 
Poniatowski , asistat de directorul poliţiei judiciare, dl Ducret, şi de 
ş eful brigăzii p enale Ottavioli ţine o confe rinţă de pres ă la 29 
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decembrie 1976, În timpul căreia citează num ele dlui Patrick A/lenet de 
Ribemont care fus ese arestat în aceeaşi zi. In culpat pentru complicitate 
la omucidere cu int e nţie şi plasat În detenţie la 14 ianuarie 1977, 
petiţionarul este eliberat la 1 martie 1977 şi ben eficiază de o soluţie de 
n eurmărire penală la 21 martie 1980. 

Apreciind că a fost acuza t În public de către ministrul de interne de 
a fi instigatorul asasinatului, el cere În van pe lângă ministru reparaţia 
prejudiciului moral şi financiar suferit bazându-se pe artico lele de 
presă care au relatat conferinţa din 29 decembrie 1976. 

Apoi el sesizează succesiv, cu aceeaşi cerere, jurisdicţiile administrative 
(20 septembrie 1977) şi judiciare (29 februarie 1984). După o procedură de 
cinci ani şi opt luni, primele (Tribunalul administrativ din Paris şi Consiliul de 
Stat) se declară necompetente să examineze cererea sa. Celelalte (Tribunalul 
de mare instanţă din Paris, Curtea de apel din Paris şi Curtea de casaţie) ti 
resping cererea pentru insuficienţa probelor, În termenii unui contencios care 
durează patru ani şi nouă luni, ferminându-se la 30 noiembrie 1988. 

2. - În plângerea sa din 24 mai 1989 la Comisie, dl A//enet de Ribemont 
in vocă art. 6 §§ 1 şi 2 ş i art. 13 din Convenţie. J 

• HoIărârea din 10 februarie 19952 (Cameră) (seria A nr. 308) 

3. - Guvernul susţinea că o atingere adusă prezumţiei de nevinovăţie nu 
poate să provină decât de la o autoritate judiciară ş i să apară , numai la 
soluţionarea procedurii În caz de condamnare, dacă motivarea judecătorului 
permite să se presupună că acesta consideră a priori vinovat pe cel interesat. 
Potrivit Curţii, o asemenea atingere poate să emane nu numai de la un 
judecător sau de la un tribunal , ci şi de la alte autorităţi publice. 

În speţă, interpelarea şi reţinerea petiţionarului se Înscriau În cadrul unei 
proceduri judiciare deschise cu câteva zile Înainte de către un judecător de 
instrucţie şi Îi confereau calitatea de "acuzat". Cei doi Înalţi funcţionari ai 
poliţiei erau În cazul de faţă abilitaţi să conducă investi gaţiile. Obligaţi În 
acelaşi timp de procedura judiciară şi sprijiniţi de către ministrul de interne, 
cuvintele lor se explică prin existenţa acesteia şi prezintă o legătură directă 
cu ea. Art. 6 § 2 se aplică deci În speţă. 

Libertatea de exprimare , garantată prin art. 10 din Convenţie, o 
cuprinde pe aceea de a primi sau de a comunica informaţii. Art. 6 § 2 nu ar 
putea deci să Împiedice autorităţile să informeze publicul asupra anchetelor 
penale În curs, dar cere ca ele să o facă foarte di scret ş i cu toată rezerva 
impusă de respectarea prezumţiei de nevinovăţie . 

I La 8 februarie 1993, Comisia reţine cererea În ceea ce priveş te revendicările deduse din 
nerespectarea prezumţiei de nevinovăţ ie ş i din durata exces i vă a procedurii . În raportul său din 
12 octombrie 1993, ea fonnulează avizul că a existat Încă lcarea art. 6 §§ I şi 2 (unanimitate). 

2 La 19 septembrie 1995, Comisia a introdus la Curte o cerere de interpretare a hotărârii. 
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Unii dintre cei mai înalţi responsabili ai poliţiei l-au desemnat pe 
Allenet de Ribemont, fără vreo nuanţă sau vreo rezervă, drept unul dintre 
instigatori şi deci complice la un asasinat. Este vorba aici , evident, de o 
declaraţie de vinovăţie care, pe de o parte, incita publicul să creadă în 
aceasta, iar pe de altă parte prejudicia aprecierea faptelor de către judecătorii 
competenţi . S-a încălcat deci art. 6 § 2 (8 voturi pentru, 1 împotrivă). 

4. - Referitor la art. 6 § 1, perioada de luat în considerare începe la 
23 martie 1977, data depunerii recursului în faţa primului-ministru şi se 
termină la 30 noiembrie 1988, data respingerii recursului în casaţie formulat 
de către petiţionar. Ea se întinde deci aproximativ pe Il ani şi 8 luni. 

Cazul era complex fără însă ca aceasta să poată justifica în întregime 
lungimea procedurii litigioase. Presupunând că dl Allenet de Ribemont ar 
putea fi considerat răspunzător pentru o întârziere de circa 3 ani şi 4 luni , 
rămâneau în jur de 8 ani . Mai multe perioade de inactivitate în timpul 
procedurii sunt imputabile autorităţilor naţionale . Fie că ele sunt 
administrative sau jurisdicţionale, aceste autorităţi au obstrucţionat procedura 
înregistrării audiovizuale care i-ar fi permis dlui Allenet de Ribemont să 
aducă proba cuvintelor pronunţate la conferinţa de presă. Curtea nu se 
îndoieşte că aici se regăseşte principala cauză a încetinelii procedurii . 
Referitor, îndeosebi , la atitudinea jurisdicţiilor, judecătorilor administrativi 
le-ar fi trebuit nu mai puţin de 5 ani şi 8 luni pentru a se declara necompetenţi 
şi dacă acel consilier însărcinat cu pregătirea cauzei în faţa Curţii de apel din 
Paris a acţionat cu siguranţă pentru accelerarea procedurii în instanţă , din 
dosar nu rezultă că un magistrat ar fi acţionat în acest sens în cadrul celorlalte 
jurisdicţii judiciare. Pe scurt, a existat încălcarea art. 6 § I (unanimitate). 

5. - În baza art. 50, Curtea găseşte parţial întemeiată cererea de reparaţie 
pentru prejudiciu material. De asemenea, ea constată că cel în cauză a suferit 
un prejudiciu moral incontestabil prin încălcarea art. 6 § 1 şi îndeosebi a art. 6 
§ 2. Curtea îi atribuie global 2 000 000 FF (8 voturi pentru, 1 împotrivă). 

Ea aminte ş te că nu este competentă pentru a dispune unui stat 
contractant să asigure pe cel interesat împotriva oricărei cereri de executare a 
unei decizii şi respinge cererea petiţionarului privind acest punct 
(unanimitate). 

În sfărşit, ea acordă petiţionaru1ui 100.000 FF plus taxa asupra valorii 
adăugate pentru cheltuielile de judecată şi taxe prezentate în faţa organelor 
Convenţiei (unanimitate). I 

• Hotărârea din 7 august 1996 (Cameră) - Interpretare (Culegere/1996-III) 

6. - În lunile iulie-august 1995, dl Allenet de Ribemont este informat că, 
la cererea beneficiarilor sentinţei tribunalului de mare instanţă din Paris , 
datată 14 martie 1979, s-a operat o poprire asupra sumelor alocate de Curte. 

1 O lege din 4 ianuarie 1993 privind reforma procedurii penale - adoptată Înainte de 
hotărârea Curţii - prevede in ar!. 47 capitolul V că judecătorul poate să constate o atingere adusă 
prezum1iei de nevinovă1ie in cursul procedurii ş i să ordone o măsură de rectificare. 
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Ca urmare a unei cereri a reclamantului şi referindu-se la art. 57 din 
regulamentul A al Curţii, Comisia adresează Curţii, la 19 septembrie 1995, o 
cerere de interpretare a hotărârii din 10 februarie 1995, formulată astfel: 

"În primul rând: Trebuie să Înţelegem că art. 50 al Convenţiei , care 
prevede acordarea unei satisfacţii echitabile părţii lezate, dacă dreptul intern 
al părţii contractante nu permite decât ştergerea imperfectă a consecinţelor 
deciziei sau măsurii hotărâte În opoziţie cu obligaţiile Convenţiei, presupune 
că orice sumă acordată cu acest titlu trebuie vărsată personal şi cu titlu de 
neurmărire. 

În al doilea rând: Fiind vorba de sume atribuite în baza unor pretenţii 
legale, În virtutea dreptului francez, trebuie să distingem între fracţiunea 
sumei acordate cu titlu de prejudiciu material şi cea acordată cu titlu de 
prejudiciu moral ; 

În al treilea rând: În caz afirmativ, care a fost suma pe care Curtea a 
înţeles să o acorde reclamantului , respectiv cu titlu de prejudiciu material şi 
prejudiciu moral?" 

7. - Curtea relevă, mai întâi, că, examinând o cerere de interpretare, ea 
uzează de o competenţă implicită : ea se vede obligată să clarifice sensul pe 
care a Înţeles să Îl atribuie unei decizii anterioare, ivită din propriile 
deliberări, precizând, la nevoie , ceea ce a decis cu titlu de obligativitate. 

Ea Înţelege prima întrebare a Comisiei ca o invitaţie la interpretarea 
art. 50 într-o manieră generală şi abstractă, ceea ce reiese nu numai din 
cadrul fixat de art. 57 al regulamentului A, ci şi din competenţa contencioasă 
a Curţii, În virtutea Convenţiei. De altfel, Curtea nu a judecat, în acest caz, că 
orice sumă datorată dlui Allenet de Ribemont trebuia să fie de neurmărit. 
Chestiunea era lăsată autorităţilor naţionale care urmau să acţioneze conform 
dreptului intern pertinent. În sfărşit, Curtea nu are competenţa de a răspunde 
la prima întrebare şi respinge, astfel, cererea de interpretare (opt voturi 
pentru, unul împotrivă) . 

Cât despre Întrebările a doua şi a treia , Curtea precizează că , prin 
hotărârea din 10 februarie 1995, ea a acordat reclamantului 2 000 000 FF "ca 
daună", fără a distinge între dauna materială şi dauna morală. Fiind vorba de 
suma acordată, ea aprecia, deci , că nu este cazul să se facă distincţia Între 
părţile corespunzătoare, respectiv daunei materiale şi celei morale. În rest, ea 
nu este obligată să o facă atunci când acordă o "satisfacţie echitabilă" , în 
baza art . 50. De fapt, este, adesea, dificil , chiar imposibil, să se facă o astfel 
de distincţie . Curtea conchide că hotărârea din 10 februarie 1995 este clară În 
privinţa punctelor dispozitivului asupra cărora s-a cerut o interpretare. 
ludecând altfel s-ar ajunge nu la clarificarea "sensului şi a semnificaţiei" 
hotărârii, ci, mai ales, la modificarea unei chestiuni pe care Curtea a 
rezolvat-o cu forţă obligatorie. Curtea decide, deci, că nu este oportun să se 
răspundă celei de-a doua şi a treia întrebări, şi respinge, sub acest aspect, 
cererea de interpretare (unanimitate). 
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B. Drepturile apărării 
(articolul 6 § 3) 

1. Informare asupra naturii 
şi cauzei acuzaţiei (articolul 6 § 3a) 

nM, CAZUL BROZICEK contra IT AUEI - Judecarea În lipsă a unui 
străin trăind În ţara sa şi care nu a primit notificarea acuzaţiei Într-o 
limbă pe care o Înţelegea 

1. - Cetăţean german, dl Georg Brozicek este condamnat la I iulie 
198/ de către Tribunalul din Savana (Italia) la cinci luni de Închisoare cu 
amânarea executării pedepsei pentru delicte săvârş ite În 1975 (rezisten/ă 
opusă for/elor de ordine şi vătămări corporale). În 1976 el a primit În 
Germania notificarea parchetului, redactată În limba italiană, cu privire la 
deschiderea unei urmăriri, dar a trimis-o autorită/i1or italiene cerându-Ie -
fără să primească răspuns din partea acestora - să-i scrie Într-o limbă pe 
care o Înţelege. O a doua notificare. adresată În 1978 şi conţinând invitaţia 
de a-şi alege un domiciliu În Italia pentru nevoile notificării, se Întoarce la 
expeditor. În lipsa răspunsului, parchetul şi apoi preşedintele instanţei 
apreciază că inculpatul nu a vrut să-şi aleagă domiciliul În Italia; ei dispun 
deci ca actele dosarului de notţficat să fie depuse la grefele lor. Procesul a 
avut loc În lipsa celui În cauză . 

Dl Brozicek ia cunoştinţă de condamnarea sa la 5 mai 1984 printr-o 
scrisoare a autorităţilor germane care Îi anunţă Înscrierea În cazierul lor 
judiciar. Sesizat printr-o cerere de informaţii, ministrul italian al justi/iei 
răspunde condamnatului că poate să introducă apel" aparent tardiv ", În 
afara termenelor normale, Împotriva deciziei, dacă notificarea sa nu a fost 
reglementară. Brozicek nu exercită acest recurs. 

2. - Petiţionarul sesizează comisia la 7 mai 1984, susfinând Încălcarea 

art. 6 §§ 1 şi 3a) din Convenţie. I 

• Hotărârea din 19 decembrie 1989 (plenul Curţii) (seria A nI'. 167) 

3. - Guvernul italian pleda pentru neepuizarea căilor de recurs interne. 
El diviza argumentaţia în trei elemente: Brozicek ar fi trebuit să introducă un 

1 În raportul său din 22 martie 1988, Comisia exprimă avizul potrivit cărui a s-a Încălcat 
art. 6 § 3a) (I I voturi pentru, 1 Împotrivă , 2 abţineri) şi § 1 ( 13 voturi pentru ş i o abţinere). 
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apel "aparent tardiv", să ceară un control al compatibilităţii art. 170 şi 177 
bis din Codul de procedură penală cu art. 1 ° şi 24 din Constituţie şi să 

pledeze, din faza urmării penale, pentru nulitatea comunicării judiciare şi a 
altor acte din dosarul de instrucţie. 

Curtea respinge o parte din al doilea element al argumentaţiei pentru 
tardi vitate (unanimitate) şi restul excepţiei pentru lipsă de fundamentare 
(15 voturi pentru, 5 împotrivă pentru primul element şi unanimitate pentru celălalt). 

4. - Trecând la examinarea fondului , ea începe prin a studia dubla 
revendicare dedusă din art. 6 § 3a). Dl Brozicek pretindea într-adevăr că nu a 
fost informat de natura şi cauza acuzaţiei aduse contra sa într-o limbă pe care 
o înţelegea şi de o manieră detaliată . 

Curtea consideră că notificarea judiciară trimisă în 1976 constituie o 
"acuzaţie" în sensul art. 6. Autorităţile judiciare italiene ar fi trebuit să dea 
urmare cererii petiţionarului de a primi comunicarea în limba sa maternă sau 
în una din limbile oficiale ale Naţiunilor Unite, exceptând situaţia în care 
ajungeau să stabilească faptul că, în realitate, petiţionarul ştia destul de bine 
italiana pentru a sesiza sensul acuzaţiilor care îi erau aduse. Or, o asemenea 
probă nu rezultă nici din piesele dosarului nici din depoziţiile martorilor pe 
care Curtea europeană i-a audiat la 23 aprilie 1989 la cererea guvernului şi a 
petiţionarului. S-au încălcat deci prevederile Convenţiei asupra primului punct 
(unanimitate). 

În schimb, asupra celui de-al doilea punct, Curtea apreciază argumentul 
lui Brozicek ca lipsit de temeinicie (unanimitate): comunicarea judiciară 
arăta detaliat natura şi cauza acuzaţi ei. 

5. - Petiţionarul se plângea de asemenea, că nu a beneficiat de o 
examinare echitabilă a cauzei sale, deoarece nu a avut posibilitatea să 
participe la proces. 

Curtea precizează mai întâi că din dosar nu rezultă că dl Brozicek ar fi 
înţeles să renunţe la a lua parte la audiere. Ea notează că prima comunicare 
judiciară nu îndeplinea una din exigenţele art. 6 § 3a). În privinţa celei de-a 
doua, adresată în 1978, ea nu este convinsă că petiţionarul a avut cunoştinţă 
despre aceasta. Ea arată , de asemenea, că preşedintele Tribunalului din 
Savona nu a încercat să notifice celui interesat citaţia de a se prezenta în faţa 
jurisdicţiei sale. Pornind de aici, a existat încălcarea art. 6 § 1 (unanimitate) . 

6. - Invitată, în baza art. 50, să declare nulă decizia din 1 iulie 1981 şi 

să dispună radierea din cazierul judiciar, Curtea constată că nu se bucură de 
asemenea puteri . 

Ea respinge cererea referitoare la prejudiciul material, deoarece se 
sprijină pe circumstanţe independente de infracţiunile stabilite (unanimitate). 
În ceea ce priveşte prejudiciul moral, încălcările arătate au cauzat un 
asemenea prejudiciu într-o anumită măsură, dar constatarea lor constituie, în 
cazul de faţă, o satisfacţie echitabilă suficientă (unanimitate). 
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În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată şi taxe în faţa organelor 
Convenţiei, Curtea decide rambursarea integrală a celor două sume revendicate 
(1.027,27 DM şi 1.900 FS) şi parţial pe cea de-a treia (3.000 DM) (unanimitate). I 
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2. Asistenţa unui apărător (artieolul6 § 3e)) 

a. în faţa jurisdicţiilor de apel 

n:g§ CAZUL GODDI contra IT AUEI - Judecarea în lipsă, în apel, a 
unui Învinuit deţinut 

1. - Cioban italian născut în 1981, dl Francesco Goddi locuieşte la San 
Venanzo (Terni). La 6 iunie 1975, Tribunalul din Forli Îi aplică, pentru 
diferite delicte, 18 luni de Închisoare şi 300.000 lire amendă. Condamnatul 
şi parchetul fac apel. La 3 decembrie 1977, Curtea de apel din Bologna, îl 
judecă În lipsă pe dl Goddi, după ce a reprogramat de mai multe ori 
audierile, neştiind că între timp cel în cauză a fost arestat pentru alte motive 
şi închis la Orvieto. Avocatul ales de către cel în cauză fiind de asemenea 
absent, deoarece data audierii nu i-a fost notificată, Curtea numeşte în ace
eaşi zi un avocat din oficiu, care se mulţumeşte să facă trimitere la motivele 
de apel redactate de către confratele său. Curtea de apel agravează 

pedepsele pronunţate la Forli. Goddi formulează recurs În casaţie. El 
pretinde că instanţa de apel este afectată de nulitate: data audierii a fost 
anunţată unui avocat care Încetase să-I reprezinte şi nu celui pe care îl 
desemnase; detenţia l-a Împiedicat să se înfăţişeze În faţa Curţii din 
Bologna. Curtea de casaţie respinge recursul la 8 noiembrie 1979. 

1 Noul Cod de procedură penală, intrat În vigoare la 24 octombrie 1989, prevede că avizul 
de deschidere a urmăririi trebuie să fie redactat În limba celui În cauză , când din dosar nu rezultă 
că acesta Înlelege italiana (art. 169 § 3); În afară de aceasta, el modifică reglementarea anterioară în 
materie de redeschidere a termenelor pentru prezentarea unui recurs contra unei decizii pronunlate 
în contumacie, În scopul ca ea să răspundă ex igenlelor Convenliei (art. 175 , fost art. 183 bis). 
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2. - În cererea sa din 1 mai 1980 la Comisie. dl Goddi pretinde că nu i
a fost audiată cauza În mod echitabil; el nu a beneficiat de asistenţa 
apărătorului ales. iar Curtea de apel din Bologna i-a respins pe nedrept 
cererea. El invocă arI. 6 § 1 ş i 3c) din Convenţie.! 

• Hotărârea din 9 aprilie 1984 (Cameră) (seria A nr. 76) 

3. - Curtea pleacă de la o constatare: rezultatul spre care tinde art. 6 § 3c) nu a 
fost atins cu prilejul dezbaterilor din 3 decembrie 1977 în faţa Curţii de apel din 
Bologna, dl Goddi nebeneficiind de o apărare concretă şi efectivă. Ea cercetează 
dacă şi până la ce punct o asemenea situaţie de fapt este imputabilă statului italian. 

Referitor la absenţa dlui Goddi de la dezbateri, ea notează că nu s-ar 
putea atribui răspunderea acestui fapt nici parchetului din Orvieto, nici 
autorităţilor penitenciare. 

În ceea ce priveşte absenţa avocatului ales de către învinuit, Curtea arată 
că lipsa notificării a contribuit la privarea petiţionarului de o apărare concretă 
şi efectivă. Amintita absenţă este cu atât mai preocupantă cu cât aceasta era 
dublată de cea a dlui Goddi ; că avocatul din oficiu, necunoscând motivele 
neînfăţişării învinuitului, nu putea cere o trimitere în baza art. 497 din Codul 
de procedură penală; în sfârşit , pentru că exista un risc - şi acesta s-a şi 
realizat - de agravare a pedepse lor aplicate de către Tribunalul din Forli . 

În pri vinţa apărării din oficiu asigurată dlui Goddi, Curtea apreciază că 
avocatul din oficiu nu s-a bucurat de timpul şi de facilităţile de care ar fi avut 
nevoie pentru studierea dosarului , pregătirea pledoariei şi , eventual, să ia 
contact cu clientului său . Întrucât nu a notificat avocatului învinuitului data 
audierii, Curtea de apel ar fi trebuit, respectând principiul independenţei 
baroului, cel puţin să adopte măsurile pozitive destinate să permită 
avocatului din oficiu să - şi îndeplinească sarcina în cele mai bune condiţii. 

Din aceste aprecieri Curtea deduce nerespectarea art. 6 § 3c) 
(unanimitate). 

4. - Ea recunoaşte că pierderea de şanse reale şi prejudiciul moral 
produs celui în cauză justifică acordarea unei satisfacţii echitabile pe care o 
fixează la 5.000.000 lire (unanimitate). 

5. Bibliografie 
ANDREWS (1 .). - "Natural justi ce in Italy", ELR. 1984, p. 290-291. 

CALLE\\'AERT (J .). DEJEANT-PONS (M .) şi SANSONETIS (N.) . - "La jurisprudence de la Cour 
europ ee nne des droit s de I' homm e relative it I ' article 50 de la CEDH 
W partie)", R. U D.H. 1990, p. 335-336. 

I La 5 martie 1982, Comisia retine cererea după ce a examinat-o numai în baza art. 6 § 3c). 
În raportul său din 14 iulie 1982, ea trage concluzia că s-a încălcat această dispoziţie (unanimitate). 
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COUSSIRAT-COUSTERE (V.). - .,La jurisprudence de la Cour europeenne des droit s de 
I'homme en 1984", A.F.D.I. 19R5 , p. 394-395 , 411 şi 41 6. 

DRZE MCZEWS KI (A.) ş i WARBR ICK (Cl. - "The European Conventi on of Human Rights", 
YEL 1984, p. 43 7-438. 

LAMBERT (P.). - .,A la Cour europeenne des droits de I'homme", J. T. 1984. p. 487. 

MERR ILLS (J.G.). - " Decisions on the European Convention on Human Rights during 
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ROLLA:>iD (P.) ş i TAVERNIER (P.). - "Chronique de jurisprudence de la Cour europeenne des 
droits de I ' honune·',JD.I. 1986. p. 1055- 1056. 

n~(fi)o CAZUL POITRlMOL contra FRANŢEI - Hotărâre contradictorie a 
unei Curţi de apel condamnând un inculpat absent intenţionat şi refuzând 
reprezentarea de către avocat - recurs considerat neadmisibil pentru 
motive legate de fuga celui interesat 

1. - În septembrie 1984, dl Bernard Poitrimol părăseşte Franţa pentru a 
merge În Turcia cu cei doi copii Încredinţaţi fostei sale sOfii - divorţul a fost 
pronunţat În 1982 - şi pentru care el are doar drept de vizită. În octombrie 1984, 
fosta soţie introduce plângere contra lui pentru că nu i-a readus copiii. Acesta 
nu revine În Franţa. În martie 1986, tribunalul corecţional din Marsilia Îl 

condamnă la un an de Închisoare şi emite Împotriva sa un mandat de arestare. 

Avocatul celui În cauză face recurs contra acestei decizii. La audierea 
din 10 septembrie 1986, Curtea de apel din A ix-en-Pro vence amână 
examinarea cauzei la 4 februar ie 198 7 ş i dispu ne o nouă c itare a 
Învinuitului a cărui Înfăţişare o judecă necesară. Poitrimol nu se prezintă 
personal la audiere; în schimb, avocatul său asistă. La 25 februarie 1987, 
Curtea de apel apreciază că petiţionarul, care face obiectul unui mandat de 
arestare şi care se sustrage, nu poate să fie reprezentat ş i nici să se pledeze 
pentru el; În virtutea art. 410 din Codul de procedură penală, ea pronunţă o 
hotărâre În contradictoriu confirmând decizia atacată. 

La 21 decembrie 1987, Curtea de Casa[ie respinge recursul dlui 
Poitrimol pe motiv că o persoană care nu s-a supus unui mandat de arestare 
nu es te În drept să Însărc ineze un avocat să formu leze recurs contra 
cOlldamllării. 

2. - În cererea sa din 21 aprilie 1988 la Comisie, Poitrimol invocă art. 
6 § § 1 şi 3c) din Convenţie; el pretinde că nu s-a bucurat de un proces 
echitabil prin aceea că avocatul său nu a fost audiat de către Curtea de apel 
şi că nu a putut să recureze valabil în casaţie decizia pronunţată în apel. I 

• Hotărârea din 23 noiembrie 1993 (Cameră) (seria A nr. 2 n-A) 

3. - Amintind că exigenţele paragrafului 3 al art. 6 se analizează ca aspecte 
particulare ale dreptului la un proces echitabil, garantat prin paragraful 1, Curtea 

1 În raportul din 3 septembri e 1992 , Comisia trage concluzia încă l cări i §§ 1 şi 3c) 
combinate ale an. 6 în timpul procedurii de ape l ş i a § 1 în stadiul procedurii în casaţie 
(14 voturi pentru, 1 împotrivă) . 
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apreciază că trebuie să examineze revendicările Poitrimol în baza acestor două 
texte combinate. Ea cercetează dacă un acuzat, care evită în mod deliberat să 
se înfăţişeze , dar care înţelege să fie reprezentat de un avocat, rămâne în drept 
"să aibă asistenţa unui apărător ales", în sensul art. 6 § 3c). 

Deşi nu este absolut, dreptul oricărui acuzat de a fi în mod efectiv apărat 
de către un avocat, la nevoie desemnat din oficiu, figurează printre elementele 
fundamentale ale unui proces echitabil. Un acuzat nu pierde beneficiul acestui 
drept prin simplul fapt al absenţei la dezbateri. Putea Curtea de apel din Aix
en-Provence să-I priveze pe Poitrimol de acest drept, vizat în persoană de o 
convocare şi nefurnizând nici o scuză recunoscută ca valabilă pentru a nu veni 
la audiere? Înfăţişarea unui învinuit îmbracă o importanţă capitală atât datorită 
dreptului acestuia de a fi audiat cât şi pentru necesitatea de a controla 
exactitatea afirmaţiilor sale şi de a le confrunta cu declaraţiile victimei, ale 
cărei interese trebuie protejate, ca şi cele ale martorilor. În consecinţă, 
legislatorul trebuie să poată descuraja abţinerile nejustificate. În speţă, nu este 
totuşi cazul de a se pronunţa asupra chestiunii de a şti dacă este permis, în 
principiu, ca asemenea atitudini să fie sancţionate, derogând de la dreptul la 
asistenţa unui apărător, căci o asemenea suprimare apare ca disproporţionată : 

ea îl priva pe Poitrimol de singura sa şansă de a face să se pledeze în apel 
asupra temeiniciei acuzaţiei în fapt ca şi în drept. 

4. - Inadmisibilitatea recursului, pentru raţiuni legate de sustragerea 
petiţionarului , se analizează de asemenea ca o sancţiune disproporţionată. Un 
control juridic, de către Curtea de casaţie , a motivelor pentru care Curtea de 
apel nu a recunoscut ca valabile scuzele furnizate de Poitrimol pentru a-şi 
justifica absenţa, se dovedea indispensabil pentru că de acesta depindea 
posibilitatea acuzatului absent de a se pleda pentru el. 

5. - Pe scurt, s-a încălcat art. 6 atât în stadiul procedurii la Curtea de 
apel cât şi în faţa Curţii de casaţie (5 voturi pentru, 4 împotrivă). 

6. - Lipsind legătura de cauzalitate cu încălcarea arătată , Curtea 
respinge cererea de reparaţie a prej udiciului material şi moral pretins 
(unanimitate ). 

Pentru cheltuielile de judecată şi taxe prezentate în faţa Curţii de casaţie, 

apoi în faţa organelor Convenţiei, ea acordă petiţionarului 109.000 FF 
(8 voturi pentru, 1 împotrivă). 
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b. În faţa jurisdicţiilor de casaţie 

n~1, CAZUL ARTICO contra ITALIEI - Absenţa asistenţei unui avocat 
în faţa Curţii de Casaţie în materie penală 

1. - DI Ettore Artico, cetăţean italian născut În 1917, este de profesie 
expert contabil. 

În ianuarie 1965, judecătorul de primă instanţă din Verona il condamnă 
la 18 luni de Închisoare şi o amendă pentru escrocherie simplă. În octombrie 
1970 Îi aplică 11 luni de recluziune şi o amendă pentru escrocherie cu 
recidivă, uzurpare de identitate şi emitere de cecurijără acoperire. 

După ce a introdus apel, jără succes, În faţa tribunalului corecţional 
din Verona, Artico sesizează Curtea de casaţie care îi respinge recursurile 
la 12 noiembrie 1973. 
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În aug ust 1972 el obţinus e asis te nţă judiciară gratuită p entru 
exercitarea acestor căi de atac, dar În septembrie avocatul numit din oficiu ÎI 

in[ormează că alte angajamente Îl Împiedicau să Îl reprezinte şi îi dă numele 
unui confi-ate la care ÎI sfătuieşte să recurgă. Petiţionarul a făcut numeroase 
demersuri pe lângă preşedintele completului competent, primul preşedinte şi 
procurorul general al Curţii de casaţie pentru a cere desemnarea altui avocat 
ş i a denun(a Încă lcarea drepturilor apărării; el ar fi pierdut benefi ciul 
asis tenţei judiciare dacă utiliza serviciile unui avocat ales. Totuşi. nici un 
Înlocuitor nu a fost numit şi nici altă măsură nu a fost luată pentru a obliga 
avocatul desemnat să-şi Îndeplinească obligaţiile decurgând din Însărcinarea 
primită. 

La 5 august 1975, sesizată de dl Artico printr-un recurs În revizuire. 
Curtea de casaţie anulează În parte deciziile Tribunalului din Verona . 
Hotărârea sa se bazează pe un motiv de prescripţie deja ridicat de către cel 
interesat În sprijinul recursurilor sale anterioare. 

Puţin după aceasta . definutul este eliberat. Perioada de un an şi 
şaisprezece zile pe care a petrecut-o pe nedrept În Închisoare este dedusă 
din alte pedepse. 

2. - În cererea sa din 26 aprilie 19 74 la Comisie, Artico susţin e 
Încălcarea art. 5 § 1 din Convenţie, pentru detenţia nelegală, şi a art. 6 § 3c), 
pentru că În faţa Curţii de casaţie nici un avocat nu l-a asistat În timpul 
procedurii care s-a În cheiat la 12 noiembrie 1973. 1 

• Hotărârea din 13 mai 1980 (Cameră) (seria A nr. 3 7) 

3. - Guvernul italian promova opinia potrivit căreia Comisia nu ar fi 
trebuit să judece admi sibilă reclamaţia petiţionarului privind lipsa asistenţei 
judiciare; el ridica trei excepţii preliminare. 

În primul rând, declaraţia itali ană de recunoaştere a dreptului de recurs 
individual la Comisie nu este valabilă decât pentru perioada posterioară datei 
de 31 iulie 1973; or, faptel e incriminate ar data dintr-o perioadă anterioară. 

În al doilea rând, căile de recurs interne nu ar fi fost epuizate deoarece 
dl Artico nu a denunţat atitudinea apărătorului său nici pe lângă Ordinul 
avocaţilor nici printr-o acţiune în răspundere civilă , nici printr-o plângere 
pentru "apărare infideIă" . 

În sfâ rş it , ar fi existat tardivitate deoarece o decizie definitivă ipotetică 
prin care Curtea de Casaţie ar fi refuzat să desemneze alt avocat ar fi fost 
anterioară cu peste şase luni sesizării Comisiei . 

4. - Curtea declară guvernul italian decăzut din termen : acesta nu a 
invocat deloc în faţa Comisiei cea de-a doua excepţie preliminară, iar celelalte 

I La 8 martie 1979. comisia adoptă raportul : ea exprimă in unanimitate avizul că a ex ista t 
infracţiune la art. 6 § 3c). Aceasta respinsese mai înainte reclamaţ iile re feritoare la art . 5 § I 
pentru neepuizarea căil or de recurs interne . 
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două excepţii nu au fost prezentate Curţii în timpul prevăzut pentru asemenea 
mijloace de procedură (unanimitate), adică în stadiul examinării admisibilităţii, 

când nimic nu ar fi împiedicat guvernul să o facă . Asupra acestui punct Curtea 
precizează jurisprudenta existentă prin cazurile De Wilde, Ooms şi Versyp. 

5. - Abordând examinarea fondului cauzei , Curtea începe prin a 
îndepărta teza guvernului italian potrivit căreia numirea unui avocat din 
oficiu răspundea prin ea însăşi exigenţelor Convenţiei . Într-adevăr, 
acest text garantează o asistenţă efectivă. Or, ea nu este asigurată prin 
simpla desemnare a unui avocat din oficiu, deoarece acesta poate să 
moară, să se îmbolnăvească grav , poate să fie împiedicat o lungă 
perioadă să exerseze sau se poate sustrage de la îndatoririle sale. Dacă 
sunt avertizate , autorităţile trebuie să-I înlocuiască sau să-I facă să se 
achite de sarcină. În speţă , dl Artico nu s-a bucurat de asistenţă efectivă 
în faţa Curţii de casaţie. 

Art. 6 § 3c) nu face obligatorie acordarea asistenţei judiciare decât atunci 
când interesele justiţiei o reclamă. Contrar guvernului , Curtea apreciază 
această condiţie ca îndeplinită în cazul de faţă: un apărător calificat ar fi 
putut în particular să insiste asupra problemei prescripţiei . De fapt , nu este 
deloc nevoie să se probeze că lipsa asistenţei judiciare a cauzat un prejudiciu 
real pentru a constata o încălcare a art. 6 § 3c). 

După ce a respins unele critici referitoare la comportamentul dlui Artico 
în timpul procedurii în casaţie , Curtea subliniază că nu s-ar putea imputa 
unui stat orice deficienţă a unui avocat din oficiu; în speţă, Convenţia nu 
cerea mai puţin măsuri pozitive din partea autorităţilor italiene care ar fi 
trebuit să înlocuiască avocatul desemnat sau să-I aducă în situaţia de a-şi 
îndeplini sarcina. 

Curtea trage astfel concluzia existenţei unei încălcări a arI. 6 § 3c) 
(unanimitate). 

6. - În virtutea art. 50, dl Artico cerea mai întâi o indemnizaţie destinată 
să-i acopere onorariile avocatului care l-a reprezentat în procedura de la 
Comisie şi, apoi , de la Curte. Totuşi , el beneficiase de asistenţă judiciară 
gratuită în timpul acestei proceduri şi nu pretindea că ar fi plătit sau că trebuie 
să plătească un supliment de onorarii . Curtea deduce de aici că în această 
privinţă petiţionarul nu a suferit nici un prejudiciu susceptibil de reparaţie . 

Petiţionarul reclama , de asemenea, o satisfacţie echitabilă pentru 
detenţie nelegală. Curtea notează că asupra acestui aspect el nu a pretins că a 
avut vreo pierdere materială, dar că durata suplimentară a închisorii, 
antrenată în mod indirect prin absenţa asistenţei judiciare efective, i-a cauzat 
incontestabil un prejudiciu moral compensat totuşi Într-o mare măsură prin 
deducerea perioadei litigioase de detenţie din alte pedepse. La aceasta se 
adaugă un prejudiciu moral , rezultând din încălcarea art . 6 § 3c), sub forma 
unui sentiment de disperare şi abandon. În consecinţă, Curtea decide că Italia 
trebuie să verse dlui Artico o indemnizaţie fixată în echitate de 3.000.000 lire 
(unanimitate). 
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ll~~o CAZUL PAKELLI contra GERMANIEI- Refuzul Curţii Federale 
de Justiţie de a numi un apărător din oficiu pentru a asista un Învinuit 
În timpul dezbaterilor În casaţie 

1. - La 30 aprilie 1976 dl Liitfii Pakelli, cetăţean turc născut În 193 7 şi 
locuind În Germania federală din 1964, este condamnat de către Tribunalul 
regional din Heilbronn la doi ani şi trei luni de Închisoare pentru inji'acţiune 
la legislaţia asupra stupefiantelor şi fi-audă fiscală. Avocatul său desemnat 
din oficiu, dl Wingerter, introduce un recurs În casaţie În faţa Curţii 

Federale de Just iţie; el s usţine o În călcare a art. 146 din Codul de 
procedură penală potrivit căruia unul şi acelaşi avocat nu poate apăra mai 
mulţi acuzaţi; OI', el asistase Înainte o persoană recunoscută drept complice 
a dlui Pakelli. Procurorul general f ederal trage concluzia inadmisibilităţii 
recursului deoarece emalla de la un avocat neabi/itat să-I reprezinte pe 
peti/ionar. 

După ce Curtea Federa lă de Justiţie a autorizat un alt avo cat, 
d I Rauschenbusch, să formuleze un nou recurs, avocatul Wingerter a fost 
desărcinat din atribuţiile sale. Desemnat din oficiu pentru a depune un 
memoriu dezvoltat, avocatul Rauschenbusch cere apoi numirea sa pentru a 
participa la procedura orală, dar preşedintele primului complet de judecată 

al Curţii Federale FI refuză. La 29 noiembrie 1977, Curtea Federală 
respinge recursul, după o audiere ţinută În prezenţa unui procuror federal 
dar la care nu asistă nici Pakelli nici avocatul Rauschenbusch. 
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Avocatul Wingerter sesizează Curtea Constituţională federală În 
ianuarie 1978; el repetă argumentele avansate de colegul său În faţa Curţii 
Federale de Justiţie. Statuând la 10 mai În comitet de trei membri, Curtea 
Constituţională decide să nu refină recursul deoarece el nu oferă destule 
şanse de succes. 

2. - in cererea sa din 5 octombrie 1978 la Comisie, dl Pakelli 
reproşează Curţii Federale de Justiţie că a refuzat să-i desemneze un avocat 
din oficiu: el qfirmă o Încălcare a dreptului său la un proces echitabil şi 
Îndeosebi la egalitatea armelor Între acuzare şi apărare (a rt. 6 § 1 din 
Conventie), ca ş i a dreptului său la asistenţă judiciară gratuită (art. 6 § 
3c)).! 

• Hotărârea din 25 aprilie 1983 (Cameră) (seria A nr. 64) 

3. - Curtea precizează mai întâi întinderea articolului 6 § 3 c), referindu-se la 
scopul şi obiectul acestei dispoziţii care vizează asigurarea unei protecţii 
efective a drepturilor apărării. Ea constată astfel că un acuzat care nu vrea să se 
apere el însuşi trebuie să poată recurge la serviciile unui apărător ales; dacă nu 
are mijloacele să plătească unul , Convenţia îi recunoaşte dreptul la asistenţa 
gratuită a unui avocat din oficiu atunci când interesele justiţiei o reclamă. În 
consecinţă, deş i dreptul german autoriza prezentarea sa în persoană în faţa 
Curţii Federale de Justiţie, Pakelli putea pretinde asistenţa gratuită a unui 
avocat din oficiu în măsura în care el nu avea mij loacele să plătească un 
apărător şi când interesele justiţiei reclamau o asemenea asistenţă. 

Asupra primului punct, Curtea recunoaşte că elementele dosarului nu 
sunt suficiente pentru a proba într-un mod absolut lipsa financiară în care se 
găsea Pakelli în acea perioadă , dar ele conduc la a considera ca realizată 
prima din cele două condiţii ale art. 6 § 3 c). 

Asupra celui de-al doilea punct, Curtea constată mai întâi că în speţă era 
vorba de unul din puţinele cazuri în care Curtea Federală de Justiţie a ţinut 
audierea. Ea deduce din aceasta că procedura orală putea să de v ină 
importantă pentru pronunţarea deci z iei. Atunci respectarea dezbaterii 
contradictorii devenea necesară pentru garantarea unui proces echitabil. 

În afară de aceasta , prezenţa avocatului petiţionarului ar fi permis 
acestuia din urmă să-şi explice reclamaţiile, la nevoie să le precizeze şi să 
aprofundeze argumentaţia scrisă . Asemenea ocaz ii de a interveni în 
desfăşurarea procedurii ar fi avut cu atât mai multă importanţă cu cât 
recursul tratase 19 puncte diferite. Prezentarea personală a dlui Pakelli nu ar 
fi compensat deci absenţa avocatului său . 

În sfărşit, Curtea subliniază că procedura de casaţie nu a fost contradictorie, 
oricum nu în etapa audieriloL Ea arată îndeosebi că în situaţia în care Curtea 

t În raportul să u din 12 decembrie 198 1, Comisia formulează avizul că petitionarul a 
suferit o încălcare a ar!. 6 § 3c) (unanimitate) ş i că ea nu este chemată să se pronunte asupra 
existentei unei infractiuni fată de ar! . 6 § I (1 I voturi pentru, I împotrivă) 
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Federală nu ar fi hotărât să facă audieri , Parchetul Federal şi-ar fi formulat în scris 
concluziile ş i le-ar fi comunicat cu rigurozitate peti~onarului. Acesta din urmă ar fi 
avut astfel ocazia de a le studia şi, la nevoie, de a le răspunde. Această posibilitate 
de a contrazice Parchetul ar fi trebuit în consecinţă să-i fie oferită şi pentru 
dezbateri. Refuzându-i un apărător, Curtea Federală l-a privat, în timpul fazei orale 
a procedurii , de posibilitatea de a influenţa asupra soluţionării litigiului, posibilitate 
care i-ar fi fost păstrată dacă procedura s-ar fi desfăşurat în întregime în scris. 

4. - în aceste condiţii , Curtea apreciază că interesele justiţiei reclamau 
să i se acorde dlui Pakelli asistenţa unui avocat din oficiu pentru dezbaterile 
în faţa Curţii Federale de Justiţie . A existat deci încălcarea art . 6 § 3 c) 
(unanimitate ). 

Această concluzie dispensează Curtea de a mai invoca prevederile art. 6 
§ 1 (unanimitate) . 

5. - Pronunţându-se asupra aplicării art. 50, Curtea respinge mai multe 
pretenţii ale dlui Pakelli (unanimitate); ea se declară necompetentă să anuleze 
hotărâre a Curţii Federale de Justiţie şi să dispună guvernului să dezavueze 
anumite pasaje ale acesteia; în ce priveşte prejudiciul moral , acesta a dat loc 
la o reparaţie suficientă datorată constatării încălcării care figurează în 
hotărârea de la Strasbourg. În schimb, Curtea decide că Gennania trebuie să 
ramburseze petiţionarului 668,96 OM reprezentând cheltuielile pentru 
recursul constituţional al acestuia (unanimitate). 
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3. Interogarea martorilor (articolul 6 § 3 d)) 

a. Calitatea martorilor 

j~<9J, CAZUL BONISCH contra AUSTRIEI - Desemnarea ca expert, de 
către un tribunal, a autorului unui raport care a declanşat urmăriri penale 

1. - Cetăţean german născut În /936, dl Helmut Bonisch conduce la Viena 
o Întreprindere specializată În producerea de carne afumată. În 1976, 1977 şi 
1978, după o analiză a prelevărilor, Institutul Federal pentru Controlul 
Produselor Alimentare semnalează parchetului inji'acţiuni prezumate la legea 
din / 975 asupra produselor alimentare. Cu prilejul procedurilor penale 
angajate în 1977 şi apoi În 1979, În conformitate cu art. 48 din legea amintită, 
Tribunalul regional din Viena îl desemnează ca expert pe directorul institutului. 
Acesta din urmă rămâne singurul expert În cele două proceduri; o pet:wană pe 
care Bonisch a Însărcinat-o să analizeze eşantioanele este audiată În prima 
procedură ca simplu martor. Petiţionarul este condamnat la două luni şi, 
respectiv, la o lună Închisoare. Ulterior, preşedintele federal comută aceste 
pedepse, pe calea gra/ierii, În amenzi de 30.000 şi, respectiv, 15.000 ATS. 

2. - În cererea sa din 18 iunie 1979 la Comisie, dl Bonisch susfine 
nerespectarea celor două clauze ale art. 6 din Convenţie: § 1 (el nu ar fi 
beneficiat de un proces echitabil) şi § 3 d) (expertul apărării nu ar fi fost 
audiat În aceleaşi condiţii ca şi directorul institutului). I 

• Hotărârea din 6 mai 1985 (Cameră) (seria A nr. 92) 

3. - Luat ad li/eram , alineatul d) al § 3 din art. 6 vizează martorii şi nu 
experţii. Pentru rest, Curtea aminteşte că garanţiile paragrafului 3 constituie 
aspecte particulare ale noţiunii de proces echitabil din paragraful 1. Având în 
minte aceste garanţii, ea examinează totuşi cazul prin prisma acestei din 
urmă dispoziţii . 

Pentru a aprecia rolul jucat în speţă de directorul insti tutului , Curtea are 
în vedere locul acestuia în procedură şi modul în care acesta s-a achitat de 
sarcina sa. EI a redactat rapoartele care au declanşat urmăriri le penale 
împotriva dlui B6nisch; apoi , numit expert de către tribunal , în virtutea art. 48 al 
Legii din 1975 , îi revenea competenţa de a prezenta ş i completa aceste 
rapoarte. Aparenţele îl apropiau deci mai degrabă de un martor al acuzării. 
Or, principiul egalităţii armelor cerea un echilibru între audierea sa şi cea a 
persoanelor audiate la cererea apărării. Curtea apreciază că nu a domnit un 
asemenea echilibru în cele două proceduri în cauză: directorul institutului 
fiind desemnat, de către tribunal , ca "expert", declaraţiile sale trebuiau să 
aibă mai multă greutate decât cele ale unui "expert martor" al apărării, în 

I În raportul său din 12 manie 1984, Comisia exprimă avizul că a existat Încălcarea an. 6 
§ 3 d) În cele două proceduri incriminate ş i a an. 6 § I În prima procedură (unanimitate) . 
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timp ce independenţa şi imparţialitatea sa puteau fi subiecte de îndoială . În 
afară de aceasta, unele circumstanţe ilustrează rolul său preponderent: el 
putea asista la oricare audiere, să pună întrebări "acuzatului" şi martorilor şi 
să comenteze declaraţiile lor. În srarşit, apărarea avea puţine şanse să obţină 
numirea unui contraexpert. În consecinţă, a existat încălcarea art. 6 § I 
(unanimitate). Această concluzie dispensează Curtea de a statua asupra 
afirmaţiei de încălcare a paragrafului 3 d). 

4. - DI Bonisch se plângea , de asemenea , de o atingere adusă 
principiului prezumţiei de nevinovăţie (art. 6 § 2). Deşi această revendicare a 
fost ridicată pentru prima dată în faţa Curţii , ea prezintă o legătură manifestă 
cu cele expuse în faţa Comisiei . Contrar guvernului şi Comisiei, Curtea 
consideră că are competenţa să examineze această revendicare, dar apreciază 
inutil să se pronunţe asupra temeiniciei ei având în vedere concluzia sa 
referitoare la art. 6 § 1 (unanimitate). 

5. - Constatând că problema acordării unei "satisfacţii echitabile" nu se 
afla în stare de judecată, Curtea îşi rezervă pronunţarea (unanimitate) . 

• Hotărârea din 2 iunie 1986 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 (seria A 
nr. 103) 

6. - Dl Bonisch reclama 34.757.214 ATS pentru prejudiciu material şi 

pretindea de asemenea un prejudiciu moral fără să-I precizeze. Curtea 
constată absenţa probei unei legături de cauzalitate între infracţiunea la 
Convenţie şi deteriorarea situaţiei economice a petiţionarului , Însă nu exclude 
că acesta a suferit o pierdere de şanse de care trebuie să se ţină seama chiar 
dacă realizarea lor era îndoielnică. În afară de aceasta, el a suferit un 
prejudiciu moral incotestabil ; fără îndoială, ulterior Curtea Constituţională a 
anulat prima frază din art. 48 al Legii din 1975 asupra produselor alimentare, 
dar Bonisch nu i-a suportat mai puţin efectele. La rândul lor, nici decizia 
Curţii Europene din 6 mai 1985, nici măsurile de graţiere luate în favoarea sa 
de către preşedintele federal nu au compensat în întregime acest prejudiciu. 
Curtea alocă petiţionarului 600.000 ATS (unanimitate). 

7. - Cu titlu de cheltuieli de judecată şi taxe, petiţionarul cerea 
127.530,83 ATS pentru procedurile interne şi 374.681 ,05 ATS pentru 
procedurile în faţa organelor Convenţiei . Potrivit Curţii, absenţa pieselor 
justificati ve face dificilă identificarea cheltuielilor care au fost angajate în 
Austria pentru a se preveni sau corecta încălcarea constatată. În ceea ce 
priveşte cheltuielile prezentate la Strasbourg, Curtea apreciază onorariile 
reclamate ca foarte ridicate şi consideră că asemenea pretenţii pot constitui 
prin ele însele un obstacol la protecţia eficientă a drepturilor omului. Ea ţine 
totuşi seama de lungimea procedurilor şi acordă 300.000 ATS, din care se 
scad 100.000 ATS deja avansaţi de către guvernul austriac (unanimitate). I 

1 La 28 noiembrie 1985, Curtea Constituţională a declarat art. 48 (prima frază) din Legea 
din 1975 asupra produselor alimentare contrar Constituţiei . 
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b. Neprezentarea martorilor 

1l~®, CAZUL UNTERPERTINGER contra AUSTRIEI- Condamnare 
Întemeiată pe declaraţii făcute la jandarmerie de către rude apropiate 
ale Învinuitului şi citite la audiere după refuzul (legal) al persoanelor În 
cauză de a depune mărturie 

1. - La 10 martie 1980, tribunalul regional din lnnsbruck îl condamnă pe 
dl Alois Unterpertinger la şase luni de închisoare pentru a fi cauzat vătămări 
fiicei sale adoptive (14 august 1979) şi soţiei (9 septembrie 1979). Curtea de apel 
din lnnsbruck confirmă decizia la 4 iunie 1980. Dna Unterpertinger şi fiica sa 
fuseseră audiate de către jandamlerie, prima în legătură cu cele două incidente, 
a doua numai refen'tor la primul. Totuşi, la audierea înfaţa Tribunalului regional 
ele au declarat că nu vor să depună mărturie, astfel Încât nici tribunalul nici, mai 
târziu, Curtea de apel nu au putut să le interogheze (art. 152 § J din Codul de 
procedură penală). În schimb, în confonnitate cu practica judiciară austriacă, la 
jandannerie s-au citit declaraţiile lor; cele două jurisdicţii şi-au bazat deciziile 
îndeosebi pe aceste din urmă declaraţii. În apel, dl Unterpertinger cere un 
supliment de instrucţie şi, în special, audierea mai multor martori, dar Curtea de 
apel nu acceptă să o audieze decât pe cumnata celui În cauză. 

2. - În plângerea sa din J septembrie 1980 la Comisie, dl Unterpertinger 
afinnă că procedura care a condus la condamnarea sa nu a respectat art. 6 §§ 1 
şi 3 d) din Convenţie. 1 

1 În raportul din II octombrie 1984, Comisia formulează avizul că nu a existat încălcarea 
nici a paragrafului 3 d) al art. 6 (5 voruri pentru, 5 împotrivă , cu vorul decisiv al preşedintelui) , 
nici a paragrafului 1 (5 voturi pentru, 4 împotrivă ş i cu o abţinere) . 
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• Hotărârea din 24 noiembrie 1986 (Cameră) (seria A nr. 110) 

3. - Amintind jurisprudenţa sa potrivit căreia garanţiile paragrafului 3 al 
articolului 6 din Convenţie reprezintă aspecte particulare ale noţiunii generale 
de proces echitabil conţinute în paragraful 1, Curtea decide să examineze 
revendicările lui Unterpertinger din perspectiva paragrafului I combinat cu 
principiile inerente paragrafului 3 d). Potrivit Curţii , art. 152 § 1 alin. I din 
Codul de procedură penală care autoriza membrii familiei petiţionarului să 
refuze orice depoziţie, nu încalcă În mod manifest art. 6 §§ I şi 3 d) ca atare. În 
ceea ce priveşte lectura la audiere a declaraţiilor făcute la jandarmerie, ea nu le-ar 
putea considera drept incompatibile cu dispoziţiile amintite . Totuşi trebuie ca 
utilizarea lor ca elemente de probă să aibă loc în respectul drepturilor apărării. 
Lucrurile stau astfel, în special atunci când acuzatul nu a avut, în nici un stadiu al 
procedurii anterioare, ocazia de a pune întrebări persoanelor ale căror declaraţii 
sunt citite la audiere. În esenţă, Curtea de apel şi -a întemeiat condamnarea lui 
Unterpertinger pe declaraţiile soţiei şi fiicei vitrege date de către acestea la 
jandarmerie, care nu au fost considerate ca nişte simple informaţii , ci ca probe ale 
exactităţii acuzaţiilor pe care cele În cauză le-au adus în acea perioadă. A vând în 
vedere că petiţionarul a fost declarat vinovat pe baza mărturiilor În faţa cărora 
drepturile apărării se aflau În mod sensibil reduse, a existat încălcarea paragrafului 
lai art. 6, combînat cu principiile inerente paragrafului 3 d) (unanimitate). 

4. - Primind în mare parte cererea de satisfacţie echitabilă, Curtea 
decide că statul reclamat trebuie să verse celui în cauză 28.000 A TS pentru 
beneficiul nerealizat, 100.000 A TS pentru prejudiciu moral şi 33.578,15 
ATS minus 5.470,50 FF ca rambursare a cheltuielilor suportate în faţa 
organelor Convenţiei şi neacoperite prin asistenţa judiciară (unanimitate). 1 
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uno CAZUL DELTA contra FRANŢEI - Condamnare bazată Într-o 
măsură determinantă pe declaraţiile petiţionarei şi ale unei prietene 
audiate de către poliţie şi nu de judecătorul cauzei pe fond 

1. - Cetăţean francez, dl Michel Sophie Delta s-a născut În 1953 În 
Guadelupa. În mai 1983, Tribunalul corec{ional din Paris îi aplică o 
pedeapsă de trei ani Închisoare pentru tâlhărie În metrou. Acesta îşi 
Întemeiază decizia pe declaraţiile date În faţa unui gardian public care nu a 
asistat la agresiune dar care, Însoţit de victimă şi de o prietenă a acesteia, 
l-a prins pe suspect. Acesta din urmă nu afost confruntat cu cele două tinere 
În vârstă de 16 ani care au lipsit de la proces, În ciuda convocării lor de 
către Ministerul Public. 

În septembrie 1983, Curtea de apel din Paris respinge recursul 
formulat de către condamnat, care pretinde că afost identificat În mod greşit 
ca fiind autorul infractiunii, ca şi cererea sa de audiere a victimei, a 
prietenei acesteia şi a doi martori ai apărării. În octombrie 1984, Curtea de 
Casaţie respinge recursul intentat de d! Delta. 

2. - Petiţionarul sesizează Comisia la 4 august 1984. El susţine că s-a 
Încălcat art. 6 § 1 din Convenţie deoarece condamnarea sa s-ar fi bazat 
exclusiv pe declaraţiile focute la poliţie de către martori pe care nici el nici 
avocatul său nu au putut să-i interogheze. I 

• Hotărârea din 19 decembrie 1990 (Cameră) (seria A nr. 191) 

3. - Înainte de a studia cazul prin prisma paragrafelor l şi 3 d) 
combinate cu ale art. 6, Curtea aminteşte jurisprudenţa sa referitoare la 
producerea mijloacelor de probă . 

În cazul de faţă, victima agresiunii şi prietena sa au fost audiate, în 
stadiul anchetei la poliţie , de către gardianul public care l-a prins pe dl 
Delta şi de către inspectorul care a redactat procesul-verbal al depoziţiilor 
lor. 

Acestea nu au fost interogate de către un judecător de instrucţie având 
în vedere recurgerea la sesizarea directă. 

În faţa Tribunalului corecţional , apărarea nu a propus martori pe calea 
concluziilor scrise. Totuşi, Ministerul Public convocase riguros pe cele 
două tinere iar , pentru că ele nu se înfăţişau şi nu arătau motivele 
neprezentării lor, tribunalul ar fi putut să le aducă în instanţă utilizând 
prevederile art. 438 şi 439 din Codul de procedură penală. 

Dimpotrivă, în apel, dl Delta a solicitat expres citarea reclamantei şi a 
prietenei sale, ca şi a doi martori ai apărării, dar Curtea i-a respins această 
cerere. 

1 în raportul din 12 octombrie 1989, Comisia formulează avizul că a existat încălcarea 
paragrafului I al art. 6 combinat cu paragraful 3 d) (unanimitate). 
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Din acest moment nici petiţionarul nici avocatul său nu au avut niciodată 
ocazia să interogheze martorii ale căror declaraţii au fost luate în considerare 
într-o manieră determinantă de către judecătorul de fond, dosarul neconţinând 
nici un alt indiciu. Ei nu au putut controla credibilitatea acestor depoziţii şi 

nici să arunce vreo îndoială asupra lor. Drepturile apărării au suferit astfel 
asemenea limitări încât dl Delta nu a beneficiat de un proces echitabil. Pe 
scurt, a existat încălcarea § 3 d) al art. 6 combinat cu § I (unanimitate) . 

4. - Încălcarea pretinsă a art. 6 § 2 referindu-se la aceleaşi fapte şi 
consecinţe judecate deja ca fiind contrare paragrafe lor 3 d) şi 1, Curtea 
apreciază că nu cer o examinare separată (unanimitate) . 

5. - În ceea ce priveşte reclama~ile referitoare la paragraful 3 b) al art. 6 ca şi la 
art. 17 şi 18, acestea ies din cadrul trasat prin decizia Comisiei asupra admisibilită~i. 
Curtea se declară deci necompetentă pentru a le examina (unanimitate). 

6. - Mai rămânea pronunţarea asupra aplicării art. 50 , adică asupra 
cererii de reparaţie a unui prejudiciu şi de rambursare a cheltuielilor. 

Curtea nu ar putea să speculeze asupra soluţiei procesului dacă dl Delta 
s-ar fi bucurat de toate garanţiile art. 6, dar nu apreciază ca nerezonabil să se 
gândească la faptul că cel interesat a suferit o pierdere de şanse reale. Ea îi 
acordă o indemnizaţie de 100.000 FF (unanimitate) . 

Dt Delta renunţase la ajutorul judiciar în faţa Curţii de apel din Paris şi a 
Curţii de casaţie, dar a beneficiat de asistenţă în faţa organelor Convenţiei . 
Avocatul său solicita totuşi o compensaţie pentru lipsa beneficiului care l-ar fi 
afectat. Amintind că avocatul unui petiţionar nu poate revendica o satisfacţie 
echitabilă din proprie iniţiativă, Curtea respinge cererea (unanimitate). 

7. Bibliografie 
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MERRILLS (l .G .). -"Decisions on the European Convention on Human Rights during 1991 ", 
B. Y,BJL 1991 , p. 485-491 . 

SACE (1. ). - "L 'audition contradictoire des temoins", R. T D. H 1992, p. 5 1-56. 

c. Anonimatul martorilor 

n]~o CAZUL KOSTOVSKI contra OLANDEI - Condamnare bazată 
Într-o măsură determinantă pe declaraţiile unor martori anonimi 

1. - DI Slobodan Kostovski, iugoslav născut în 1953, are un cazier 
judiciar foarte Încărcat. În august 1981, el evadează Împreună cu alţi 
deţinuţi dintr-o Închisoare olandeză şi nu este prins decât în aprilie 1982. 

În ianuarie 1982, trei bărbaţi mascaţi şi înarmaţi atacă o bancă la 
Baarn. După aceea, poliţia primeşte vizita a două persoane care vor să 
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rămână anonime de teama represaliilor şi care formulează declaraţii, 
implicându-l pe petiţionar şi pe alţii Într-o tâlhărie. 

Un judecător de instrucţie interoghează mai târziu pe unul din martori, 
În absenţa procurorului, a lui Kostovski şi a avocatului apărării, care confirmă 
declaraţia sa anterioară. Avocatul amintit are după aceea posibilitatea de a 
pune În scris, prin intermediul judecătorului de instrucţie, Întrebări 
martorului, însă majoritatea dintre ele fie nu sunt puse, fie nu primesc nici un 
răspuns deoarece se doreşte păstrarea anonimatului martorului. 

În septembrie 1982, tribunalul de arondisment din Utrecht îl declară pe 
petiţionar şi pe coinculpaţii săi vinovaţi de tâlhărie şi Îi condamnă pe fiecare 
la câte şase ani de Închisoare. Martorii anonimi, a căror identitate era 
cunoscută de către parchet, nu au fost audiaţi la proces. Tribunalul Îşi 
Întemeiază decizia pe rapoartele întocmite de poliţie şi de magistraţii 
instructori la audierile martorilor, pe care le primeşte ca probe şi le 
consideră determinante şi demne de Încredere. 

În mai 1983, după un nou proces În faţa Curţii de apel din Amsterdam, 
care reţine la rândul său ca probe rapoartele menţionate, dl Kostovski şi 
coinculpaţii săi sunt găsiţi din nou vinovaţi şi li se aplică aceeaşi pedeapsă 
ca Înainte. 

În septembrie 1984, Curtea de Casaţie respinge recursul petiţionarului. 

2. - În cererea sa din 18 martie 1985 la Comisie, Kostovski susţine că 
s-a Încălcat art. 6 §§ J şi 3 d) din Convenţie, îndeosebi din cauza lipsei ocaziei 
de a se interoga martorii anonimi şi de a fi putut să le conteste depoziţiile. 1 

• Hotărârea din 20 noiembrie /989 (plenul Curţii) (seria A nr. J 66) 

3. - Petiţionarul se plângea, în esenţă, că nu a beneficiat de un proces 
echitabil, raportul depoziţiilor martorilor anonimi fiind folosit ca probă. 

Curtea începe prin a arăta că sarcina sa nu constă în a se pronunţa 
asupra chestiunii de a şti dacă jurisdicţiile olandeze au admis şi interpretat corect 
declaraţiile în cauză, ci să cerceteze dacă procedura, considerată în ansamblul 
său, inclusiv modul de prezentare a mijloacelor de probă, a îmbrăcat un 
caracter echitabil. Elementele de probă trebuie, în principiu, aminteşte 
Curtea, să fie produse în faţa acuzatului în audienţă publică, în vederea unei 
dezbateri în contradictoriu. Depoziţiile provenite din faza de instrucţie 
pregătitoare pot totuşi să fie utilizate ca probe, sub rezerva respectării 
drepturilor apărării; ca regulă generală, aceste drepturi impun să se acorde 
acuzatului, la unul sau altul din stadiile procedurii, o ocazie adecvată şi 
suficientă de a contesta o mărturie în acuzare şi să interogheze autorul. 

Or, în concepţia Curţii, dl Kostovski nu a beneficiat de o asemenea ocazie. 
În nici unul din stadiile cercetărilor el şi avocatul său nu au putut să-i 
interogheze ei înşişi pe martorii anonimi; în plus, întrebările pe care apărarea a 

1 În raportul său din 12 mai 1988 , Comisia exprimă avizul că a existat încălcarea 
paragrafului I combinat cu paragraful 3 d) din art. 6 (unanimitate). 
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li3l3lo CAZUL LUm contra ELVETIEI - Punerea sub ascultare, dublată 
de intervenţia unui agent in filtrat, În cantonul Berna 

l. - La / 5 martie /984, judecătorul de instrucţie din Laufon (cantonul 
Berna) , acţ ionând În baza un ei informaţii a poliţiei germane, p otri vit 
căreia dl Ludwig Liidi intenţionează să cumpere droguri În ElveJia, 
deschide o anchetă preliminară Împotriva acestuia şi dispun e ascultarea 
comunicaţiilor sale telefonice. Serviciile de poliţie desemnează pe unul din 
agenţii lor care trehuia să treacă drept lin cumpărător po t enţial de 
cocaină . După cinci Întâlniri cu acest agent, petiJionarul este arestat la / 
august 1984 ş i inculpat pentru trafic ilicit cu stupefiante. 

La 4 iunie /985, tribunalul de district din Laufon Îl condamnă la trei 
ani de Închi soa re pentru infra c/iuni la lege a fede rală asupra 
stupefiante/or, pe baza a şapte cap ete de acuzare. În scopul păstrării 
anonimatului agentului, tribunalul rejilză audierea acestuia ca martor pe 
motiv că din rapoartele stabilite de el ş i din procesele-verbale de ascultări 
telefonice rezultă clar intenţia peti(ionarului, independent de interven{ia 
acestui funcţionar, de a aeJiona ca intermediar Într-o livrare de importante 
cantităţi de droguri. La 24 octombrie 1985, Curtea de apel din Berna 
respinge apelul condamnatului referitor la două i,~rracţiuni care Îi erau 
reproşa te; el rejilză, de asemenea, audierea ca martor a agentului. La 8 
aprilie 1986, Tribunalul federal respinge rec ursul de drept public 
formulat de Liidi, În schimb el admite recursul În nulitate pe motiv, Între 
altele, că pentru a fixa pedeapsa nu s-a {inut suficient seama de incidenţa 
ac tivităţii agentului. Curtea de ape l din Berna reduce după aceea 
pedeapsa la 18 luni de Închisoare cu amânarea executării pedepsei ş i 

termen de incercare timp de trei ani. 
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2. - Dl Liidi ses izează Comisia la 30 septembrie 1986. El se plânge de 
punerea sub ascultare a con vorbirilor sale telefonice, dublată de 
manipularea sa printr-un agent injiltrat; el vede În aceasta o Încălcare a 
dreptului la respectarea vieţii sale private (art. 8 din Convenlie) . El susţine, 
de asemenea, că decizia de condamnare se bazează numai pe rapoartele 
Întocmite de agentul amintit, care nu a fost citat să se Înfăţişeze ca martor; el 
susţine că s-au Încălcat drepturile sale la un proces echitabil (art. 6 § 1) şi la 
a interoga sau la aface săjie audiaţi martorii acuzării (ar!. 6 § 3 d)). / 

• Hotărârea din 15 iunie 1992 (Cameră) (seria A nr. 238) 

3. - Curtea respinge excepţia preliminară a guvernului (unanimitate) : 
independent de atenuarea pedepsei , consimţită de către Curtea de apel din 
Berna, petiţionarul se poate pretinde victimă în sensul art. 25 din Convenţie . 

4. - În baza art. 8, ea nu se îndoieşte că punerea sub ascultare a 
convorbirilor telefonice se analizează ca o ingerinţă în v iaţa privată şi în 
corespondenţa dlui L. Liidi . Ea constată totuşi că , "prevăzută de lege" -
art. 171 b) şi 171 c) din Codul de procedură penală a cantonului Berna -, 
această ingerinţă este nece sară într-o societate democratică în scopul 
"prevenirii infracţiunilor penale" . 

În schimb, ea apreciază că, în speţă, recurgerea la un agent infiltrat nu 
atingea, nici în sine, nici prin combinarea cu ascultările telefonice , sfera 
vieţii pri vate . Intervenţia unui agent infiltrat se situa în contextul unei 
tranzacţii de 5 kg de cocaină şi avea ca scop arestarea comanditariloL L. 
Liidi trebuia să - şi dea seama că săvârşeşte un act criminal căzând sub 
incidenţa legii asupra stupefiantelor şi că, în consecinţă, riscă să întâlnească 
un funcţionar al poliţiei infiltrat, însărcinat în realitate cu demascarea lui. 
Aşadar nu a existat încălcarea art. 8 (unanimitate) . 

5. - În baza art. 6 §§ I ş i 3 d), Curtea aminteşte mai întâi jurisprudenţa 
sa constantă în materie: elementele de probă trebuie, în principiu, să fie 
produse în faţa acuzatului în audienţă publică , în vederea unei dezbateri 
contradictorii; acest principiu nu funcţionează fără excepţii , însă acestea nu 
ar putea fi acceptate decât sub rezerva drepturilor apărării . 

Or, condamnarea celui în cauză nu se baza pe martori anonimi ci , 
îndeosebi , pe depoziţiile scrise ale unui ofiţer de poliţie sub prestare de 
jurământ, a cărui misiune era cunoscută de judecătorul de instrucţie. Pe de 
altă parte, petiţionarul îl cunoştea, dacă nu prin identitatea sa reală , cel puţin 
după fizic , pentru că l-a întâlnit. 

Totuşi , nici magistratul , nici instanţele de judecată nu au putut sau nu au 
vrut să-I audieze pe agentul infiltrat şi să procedeze la o confruntare destinată 
să compare declaraţiile acestuia cu afirmaţiile dlui Liidi ; în plus, nici acesta 
din urmă, nici avocatul său nu au avut în nici unul din momentele procedurii 

1 În raportul din 6 decembrie 1990, Comisia trage concluzia Încălcării an . 8 (10 voturi pentru, 
4 împotrivă) ş i a paragrafului 3 d) din an . 6 combinat cu paragraful I (13 voturi pentru. I împotrivă). 



376 JURISPRUDENTA CURT" EUROPENE A DREPTURILOR OM ULUI 

2. - Dl Liidi sesizează Comisia la 30 septembrie 1986. El se plânge de 
punerea sub ascultare a con vorbirilor sale telefonice , dublată de 
manipularea sa printr-un agent infiltrat; el vede În aceasta o Încălcare a 
dreptului la respectarea vieţii sale private (art. 8 din Convenţie) . El susţine, 

de asemenea, că decizia de condamnare se bazează numai pe rapoartele 
Întocmite de agentul amintit, care nu a fost citat să se Înfăţişeze ca martor; el 
susfine că s-au Încălcat drepturile sale la un proces echitabil (art. 6 § 1) şi la 
a interoga sau la aface săfie audiaţi martorii acuzării (art. 6 § 3 d))./ 

• Hotărârea din 15 iunie 1992 (Cameră) (seria A nr. 238) 

3. - Curtea respinge excepţia preliminară a guvernului (unanimitate): 
independent de atenuarea pedepsei , consimţită de către Curtea de apel din 
Berna, petiţionarul se poate pretinde victimă în sensul art. 25 din Convenţie. 

4. - În baza art. 8, ea nu se îndoieşte că punerea sub ascultare a 
convorbirilor telefonice se analizează ca o ingerinţă în viaţa privată şi în 
corespondenţa dlui L. Liidi. Ea constată totuşi că , "prevăzută de lege" -
art. 171 b) şi 171 c) din Codul de procedură penală a canton ului Berna - , 
această ingerinţă este necesară într-o societate democratică în scopul 
"prevenirii infracţiunilor penale" . 

În schimb, ea apreciază că, în speţă, recurgerea la un agent infiltrat nu 
atingea, nici în sine, nici prin combinarea cu ascultările telefonice , sfera 
v ieţii private. Intervenţia unui agent infiltrat se situa în contextul unei 
tranzacţii de 5 kg de cocaină şi avea ca scop arestarea comanditarilor. L. 
Liidi trebuia să-şi dea seama că săvârşeşte un act criminal căzând sub 
incidenţa legii asupra stupefiantelor şi că , în consecinţă, riscă să întâlnească 
un funcţionar al poliţiei infiltrat, însărcinat în realitate cu demascarea lui. 
Aşadar nu a existat încălcarea art. 8 (unanimitate) . 

5. - În baza art. 6 §§ I şi 3 d), Curtea aminteşte mai întâi jurisprudenţa 
sa constantă în materie: elementele de probă trebuie, în principiu, să fie 
produse în faţa acuzatului în audienţă publică , în vederea unei dezbateri 
contradictorii ; acest principiu nu funcţionează fără excepţii , însă acestea nu 
ar putea fi acceptate decât sub rezerva drepturilor apărării . 

Or, condamnarea celui în cauză nu se baza pe martori anonimi ci , 
îndeosebi , pe depoziţiile scrise ale unui ofiţer de poliţie sub prestare de 
jurământ, a cărui misiune era cunoscută de judecătorul de instrucţie . Pe de 
altă parte, petiţionarul îl cunoştea, dacă nu prin identitatea sa reală, cel puţin 
după fizic , pentru că l-a întâlnit. 

Totuşi , nici magistratul , nici instanţele de judecată nu au putut sau nu au 
vrut să-I audieze pe agentul infiltrat şi să procedeze la o confruntare destinată 
să compare declaraţiile acestuia cu afirmaţiile dlui Liidi ; în plus, nici acesta 
din urmă, nici avocatul său nu au avut în nici unul din momentele procedurii 

I În raportul din 6 decembrie 1990, Comisia trage concluzia ÎncăIcării an. 8 (10 voturi pentru, 
4 Împotrivă) ş i a paragrafului 3 d) din an . 6 combinat cu paragraful 1 (13 voturi pentru. 1 împotrivă). 
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ocazia să-I interogheze şi să arunce o îndoială asupra credibilităţii sale . 
Aceasta s-ar fi putut face într-un mod care să ţină seama de interesul legitim 
al autorităţilor de poliţie într-un caz de trafic de stupefiante, de a păstra 
anonimatul agentului lor nu numai pentru a-I proteja ci şi pentru a-I mai 
utiliza în viitor. 

În rezumat, drepturile apărării au suferit asemenea limitări încât 
petiţionarul nu a beneficiat de un proces echitabil. A existat deci încălcarea 
paragrafului 3 d) al art. 6 combinat cu paragraful I (8 voturi pentru. I 
împotrivă). 

6. - OI Liidi revendica 30 180, 60 FS pentru rambursarea cheltuielilor şi 
onorariilor faţă de Tribunalul federal şi organele de la Strasbourg. Statuând 
în echitate, CUl1ea îi acordă 15 000 FS (unanimitate ).1 
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4. Asistenta unui interpret (articolul 6 § 3 e) 

liJ,( , CAZUL LUEOlCKE, BELKACEM ŞI KOC;: contra GERMANIEI 
- Obliga rea unor străini condamnaţi la plata cheltuielilor de interpret În 
cadrul unei proceduri penale 

1. - Cei trei petiţiona ri sunt urmăriri in fa/a tribunaleLor germane 
pentru diverse delicte. Necunoscând suficient limba ţării, ei sunt asistaţi de 
un illleipret in conformitate cu legea. 

Pentru infi'aCfiunea la Codul rutier, dl Gerhard Luedicke, membru al 
for/eloI' britanice sta ţio nate În Republica Federală a Germaniei, este 
condamnat in mai 1972 de către tribunalul cantonal din BielefeLd la o amendă 

de 900 DM şi la cheltuieli, inclusiv onorariile de intel pret (225,40 DM). După 
ce i-au fost respinse recurslIri impotriva deci::iei ce-i punea in sarcină plata 
acestor onorarii, el plăteşte respectivele chellllieli in integralitatea lor. 

DI Mohall1l11ed Belkacem s-a născut În 1964 şi are cetăţenie algeriană. 
După lIcenicia de lăcătuş În Algeria, el pleacă la tatăl său În Germania, unde 
practică dUerite lI1eserii. Amestecat Într-o ceartă Îl1fr-un local de noapte, la 
Berlin. este găsit "inovat pentru vă tămări cOlporale ş i condamnat În aprilie 
1974 de către tribunalu l pentru min ori din Berlin-Tierga rten la patru 
săptămâni de Închisoare. o amendă de 500 DM ş i cheltuieli de judecată, 
printre care şi onorarii de intelpret (321, 95 DM). Elface in van contestaţii la 
plata acestor onorarii pe care nu a trebuit tOlllşi să le pLătească. 

Cetălean llIrc născut in 1940, dl Arif Ko(,-' a avut in Germania dUerite 
sel'1'icii, indeosebi În minerit şi În construcţii. În decembrie /973, Curtea Cll 
jllrali din Aix-/a-Chapelle Îi aplică , pentru vătămări corporale grave, o 
pedeapsă de un an inchisoare şi ÎI condamnă La cheltuieli de judecatâ către 
stat, Cll exceptia cheltuielilor de intelpret care se ridică la 934,50 DM. În 
ba::a apelului ministrului public, acestea din urmă sunt puse ş i ele În sarcina 
celui lil cau::ă de către Curtea de apel din Kăln. Ţinându-se seama Îndeosebi 
de situa/ia sa fam ilială şi .financiară (are o SOlie şi patru copii ş i posedă 

ven ituri modeste). KoC; nll este somat să plătească cheltllielile de judecată. 

2. - În plângerile lor. introdllse Înfala Comisiei la 23 iulie 19 73, 20 
decembrie /974 şi 28 iu lie / 975. Luedicke, Belkacem şi KoC; se pretind 
victime ale unei În călcări a ari. 6 § 3 e) din Conven/ie, prin aceea că 
tribllnalele germ ane i-au condamnat să suporte cheltuielile de interpret. 
Lliedicke şi Belkacem se plâng, de asemenea. de o discriminare contrară 
art. /4 pentru că un străin care nu , 'orbeşte germana s-ar găsi defavorizat În 
compara[ie cu lin german. ! 

1 La 18 mai 1977. Comisia exprimă in raportul să u avizu l că deci ziile referitoare la 
cheltui eli le de interpret in cazurile peti\ionarilo r Î nca l că art. 6 ~ 3 e) (unanimita te) ş i că nu este 
necesar să cont inue examinarea cauze i În baza an. 14 ( 12 voturi pentru , 1 Împotri vă). 
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• Hotărârea din 28 noiembrie 1978 (Cameră) (seria A nr. 29) 

3. - În primul rând, Curtea hotărăşte să nu se ralieze sugestiei guvernului 
german vizând disjungerea cauzei lui Ko<; de cele ale lui Luedicke şi Belkacem 
şi să o radieze de pe rol (unanimitate). Într-adevăr, renunţarea la acoperirea 
sumelor datorate de Ko<; rezultă pur şi simplu din dificultăţile practice şi din 
costurile acestei operaţii (Ko<; părăsise între timp Germania), ca şi din luarea în 
considerare a situaţiei familiale şi financiare a petiţionarului . În plus, ea nu 
înlătură interesul juridic al acestuia din urmă de a vedea recunoscută 
incompatibilitatea hotărârii Curţii de apel din Kăln , care l-a condamnat să 
plătească cheltuielile de interpret, cu Convenţia. 

4. - Tranşând astfel această chestiune preliminară , Curtea examinează 
cauza în baza art. 6 § 3 e) . Ea constată mai întâi că termenii 
"gratuitement"/"free" I figurând în acest articol au în ei înşişi un sens clar şi 
precis: ei vizează o dispensă sau o exonerare definitivă de obligaţia de a plăti 
cheltuielile de interpret şi nu o repunere sub condiţie, o scutire temporară sau o 
suspendare. 

Guvernul german susţinea că atât contextul, cât şi obiectul şi scopul 
dispoziţiei în cauză infinnă această interpretare literală. El punea în evidenţă 
faptul că drepturile enunţate la art. 6 § 3 e) sunt destinate să garanteze un proces 
echitabil persoanelor acuzate de o infracţiune penală şi că, o dată condamnate 
printr-o hotărâre definitivă (cum era cazul petiţionarilor) , nu mai exista proces 
penal a cărei echitate trebuie să fie asigurată ; în consecinţă , nimic nu se opunea 
ca respectivele cheltuieli de interpret să fie reclamate de la o persoană după 
condamnarea acesteia. Curtea respinge această teză: o asemenea interpretare ar 
priva, practic, orice acuzat de beneficiul art. 6 § 3 e) care ar fi ulterior condamnat 
şi ar lăsa să persiste dezavantajele pe care le suportă un acuzat care nu înţelege 
sau nu vorbeşte limba folosită la audiere, în comparaţie cu un acuzat care o 
cunoaşte ; dreptul la un proces echitabil, pe care îl apără articolul, s-ar găsi astfel 
atins. Curtea nu subscrie nici la unele argumente pe care guvernul le deducea 
din alte alineate ale art. 6 § 3 e). Ea notează că sensul nonnal al alineatului e) nu 
este contrazis de contextul acestei dispoziţii ş i este confinnat prin obiectul şi 

scopul art. 6. Art. 6 § 3 e) cuprinde dreptul de a fi asistat în mod gratuit de un 
interpret pentru oricine nu vorbeşte sau nu înţelege limba folosită la audiere fără 
a i se reclama ulterior plata cheltuielilor rezultate din această asistenţă. 

Curtea precizează că garanţia prevăzută de art. 6 § 3 e) nu se limitează 
doar la interpretarea din timpul audierii , ci se extinde şi la traducerea sau 
interpretarea tuturor actelor procedurii angajate contra acuzatului pe care acesta 
trebuie să le înţeleagă pentru a beneficia de un proces echitabil. Cum toate 
cheltuielile de interpret la care au fost condamnaţi Luedicke, Belkacem şi Ko<; 
se raportează la cheltuielile intrând în domeniul art. 6 § 3 e), Curtea trage 
concluzia că deciziile contestate de tribunalele germane au încălcat acest articol 
(unanimitate) . 

1 Termeni exprimaţi În textul Convenţi e i la acest artico l În cele două limbi ofic ial e ale 
Consiliului Europei - gratuit/liber (11./.) 
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5. - În ceea ce priveşte art. 14, Curtea apreciază că este inuti l să 
examineze dacă şi acesta a fo st încălcat (unanimitate). 

6. - Rămânea problema aplicării art. 50. Curtea obligă Germania să 
ramburseze dlui Luedicke cheltuielile de interpret pe care el a trebuit să le 
plătească. A vând în vedere că petiţionarii ceruseră rambursarea cheltuielilor 
accesorii angajate de aceştia în cadrul procedurii , dar nu au precizat suma, 
Curtea îşi rezervă pronunţarea asupra acestui aspect (unanimitate) . 

• Hotărârea din lO martie 1980 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 (seria A 
nr.36) 

7. - Guvernul german şi Comisia au informat Curtea că Luedicke 
considera cazul ca fiind rezolvat prin rambursarea cheltuielilor de interpret ş i că 
în cazul KoC; a intervenit un aranjament prevăzând îndeosebi vărsarea de către 
Germania a 2064,30 OM cu titlu de onorarii de avocat. Curtea recunoaşte 
caracterul echitabil al acestor acorduri şi decide radierea de pe rol (unanimitate). 

8. - Întrucât dl 8elkacem a beneficiat de asistenţă judiciară gratuită în 
faţa organelor Convenţiei, rămâneau în cauză onorariile suplimentare în valoare 
de 2171,33 OM, reclamate de avocatul său. Curtea arată că în cazul de faţă 
numai petiţionarul posedă calitatea de "parte lezată" ş i că avocatul său nu ar 
putea revendica o satisfacţie echitabilă pe cont propriu (unanimitate ).1 
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B§o CAZUL 6ZTURK contra GERMANIEI - Obliga rea unui străin la 
cheltuieli de interpret Într-o procedură judiciară privind o contravenţie 
administrativă 

l. - DI Abdulbaki Oztiirk, de na{ionalitate tu rcă , născut În 1934, 
locuieşte În Germania. În ianuarie 1978 el loveş te cu autoturismul său o altă 
maşină ca uzâ nd un prejudic iu d e aproape 5 000 DM . La 6 aprilie 
autoritatea competen tă din Heilbronn Îi aplică o amendă de 60 DM pentru 
infra cţiun e la Codu l rutier, În virtutea legii asupra co ntra ven{iilor 
administrative. El atacă aceas tă decizie În fala tribunalului cantonal din 
Heilbronn, dar declară că se desistează la sfârş itu l unei audieri la care a 
fos t asistat de un interpret. Tribunalul pune În sarcina sa cheltuielile de 
procedură, inclusiv cheltuielile de interpret (63,90 DM). 

2. - În cererea adresată Comisiei, dl Oztiirk se plânge că a fost obligat 
să plătească cheltuielile de interpret, ceea ce ar fi contrar art. 6 § 3 e) din 
C0l1venlie.1 

• Hotărârea din 21 februarie 1984 (plenul Curlii) (seria A nr. 73) 

3. - Potri vi t guve rnului ge rman , art. 6 § 3 e) nu se ap li că în speţă: 
petiţionarul nu era "acuzat" de o infracţiune penală deoarece încălcarea săvârşită 
de către el se analizează ca o contravenţie administrativă. Răspunzând aceste i 
teze, contestată de petiţionar ş i de Comisie, Curtea reafirmă autonomia noţiunii 
de materie pen a l ă în sensul Convenţi e i , ap o i cercetează dacă respectiva 
contravenţie ţinea sau nu de materia amintită. In dreptul german, fapta reproşată 
dlui Oztiirk - nerespectarea art. l § 2 din regulamentul referitor la c irculaţia 
rutieră - avea caracterul unei contravenţii administrative. Curtea subliniază 
totuşi că în Germania între dreptul penal şi dreptul administrativ nu există o 
barieră clară ş i că , în orice caz, indici ile furni zate de dreptul intern al statului 
reclamat nu au decât o valoare relativă. Natura însăşi a infracţiunii, considerată 
ş i ea în raport cu cea a sancţiunii corespunzătoare, reprezintă un element de 
apreciere de cea mai mare greutate. În această privinţă, Curtea recunoaşte că 

1 În raportul din 12 mai 1982, Comisia exprimă avizul că a existat Încălcarea arI. 6 § 3 e) 
(8 voturi pentru, 4 Împotrivă) . 
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legislaţia asupra contravenţiilor administrative marchează o etapă importantă 
în istoria reformei dreptului penal german şi că inovaţiile nu se reduc la o 
simplă schimbare de denumire. Ea constată totuşi mai multe elemente: potrivit 
sensului obişnuit al telmenilor, ţin în general de dreptul penal infracţiunile ai 
căror autori se expun la pedepse destinate să exercite îndeosebi un efect 
disuasiv şi care constau de obicei în măsuri privative de libertate şi în amenzi; o 
încălcare de genul celei a dlui Oztiirk continuă să fie de domeniul dreptului 
penal în marea majoritate a statelor contractante; modificările rezultate din 
legislaţia gennană se referă în esenţă la procedură şi la o gamă de infracţiuni 
limitate de acum înainte la amendă ; caracterul general al nonnei şi scopul , în 
acelaşi timp preventiv şi represiv al sancţiunii , sunt suficiente pentru a stabili , în 
baza art. 6, natura penală a infracţiunii litigioase. Fără îndoială, în cazul de faţă 
era vorba de o infracţiune uşoară , dar nimic nu dă de gândit că infracţiunea 
penală în sensul Convenţiei implică în mod necesar o anumită gravitate. În afară 
de aceasta, ar fi contrar obiectului şi scopului art. 6 să se permită unui stat de a 
sustrage prevederilor acestui text o întreagă categorie din infracţiuni pentru 
motivul că sunt considerate ca uşoare . Astfel, Curtea trage concluzia 
aplicabilităţii art. 6 § 3 e) (13 voturi pentru, 5 împotrivă). 

Ea precizează că nu rezultă că sistemul german este pus în cauză în 
principiul său. Având în vedere numărul mare de in fracţiuni uşoare , îndeosebi 
în domeniul circulaţiei rutiere, un stat contractant poate avea motive serioase 
să-şi scutească jurisdicţiile de grija de a le urmări şi reprima. Încredinţarea 
acestei sarcini autorităţilor administrative nu contravine prevederilor 
Convenţiei atât timp cât cel în cauză poate să sesizeze un tribunal oferind 
garanţiile art. 6, în legătură cu orice decizie luată astfel împotriva sa. 

4. - În ba za hotărârii sale Luedicke , Belkacem şi Ko(,: din 28 
noiembrie 1978, Curtea decide că hotărârea incriminată a tribunalului 
cantonal din Heilbronn a încălcat art. 6 § 3 e) (12 voturi pentru, 6 împotrivă). 

5. - Ea rezervă pronunţarea asupra chestiunii satisfacţiei echitabile şi o 
trimite camerei constituite iniţial pentru examinarea cazului şi care s-a 
desesizat în mai 1983 în favoarea plenului Curţii (unanimitate) . 

• Hotărârea dill 26 octombrie 1984 (Cameră) - Aplicarea art. 50 (seria A 
nr. 85) 

6. - OI Oztiirk solicită rambursarea cheltuielilor de interpret În faţa 
Tribunalului cantonal din Heilbronn (63 ,90 OM) şi a onorariilor de avocat În faţa 
organelor Convenţiei (3 000 OM). Curtea respinge aceste cereri , prima pentru că 
aceste cheltuieli au fost preluate În sarcină de către o companie de asigurări şi că 
nu este cazul de restituire, a doua deoarece cel în cauză nu a furnizat nici 
precizările nici actele justificative, deşi a fost invitat să o facă (unanimitate).l 

10 lege din 15 iunie 1989, intrată în vigoare la I iulie 1989, a modificat dispoziţiile legii asupra 
chelol ielilor de judeca tă ş i ale Codului de procedură penală referitoare la cheltuielile de interpret. 
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C. Nici o pedeapsă fără lege (articolul 7 al Convenţiei) 

li]:::, CAZUL WELCH contra REGATULUI UNIT - Pronunţarea unei 
ordonanţe de confiscare cu efect retroactiv În urma unei condamnări 
pentru infracţiuni la legislaţia asupra stupefiantelor 

1. - Cetăţean britanic, dl Peter Welch este arestat la 3 noiembrie /986 
şi il/ culpat a doua ::i pentru infi'acţiuni la legea privil/d slupejiantele. 
recunoscute cafiind săvârşite Între / ianuarie 1986 şi ziua arestării . 

La 24 august / 988 el este declarat vinovat În baza a cinci capete de 
aneare şi i se aplică o pedeapsă de douăzeci şi doi de ani de Închisoare 
pentru două inFacţiuni şi douăzeci pentru cele/alte trei. În afară de aceasta, 
judecătorul dă o ordonanţă de confiscare a 66.914 [ În baza Legii din /986 
asupra inFacţiunilor referitoare la traficul de stupefiante. Neavând această 
sumă, cel interesat trebuie să efectueze o perioadă consecutivă de doi al/i 
Închisoare. Dispoziţiile materiale ale legii nu intraseră În vigoare decât la 
/2 ianuarie /98 7, respectiv după data săvârşirii il/Factiunilor. 

Condamnatul a illfrodus apel Înra/a Cur/ii de apel care, la /1 iunie 1990, 
reduce pedeapsa cu doi ani şi cu 7. 000 [ amenda stabilită prin ordonanţa de 
confiscare. 

2. - În plângerea sa din 22 iUl/ie 1990 la Comisie, dl Welch se declară 
victimă a Încălcării ari. 7 şi 6 §§; 1 şi 2 din Con ven(ie.! 

• Hotărârea dill 9 februarie 1994 (Cameră) (seria A nI'. 307-A) 

3. - Nimeni nu contestă în speţă caracterul retroactiv al ordonanţei de 
confiscare. Aceasta a fost emisă în unna unei condamnări pentru infracţiuni 
la legislaţia asupra stupefiante lor, săvârşite înainte de intrarea în vigoare a 
Legii din 1986. 

4. - În consecinţă, singura chestiune de rezolvat constă în a şti dacă 
ordonanţa constituia o pedeapsă în sensul art. 7 § 1 a doua frază. 

Punctul de plecare al oricărei aprecieri privind ex i stenţa unei pedepse 
constă în a determina dacă măsura în chestiune este impusă ca urmare a unei 
condamnări pentru o " infracţiune" . În această privinţă şi alte elemente pot fi 
considerate pertinente: natura ş i scopu l măs urii în cauză , calificarea sa 
conform drepntlui intem, procedurile asociate adoptării şi exec utării sa le, ca 
ş i gravitatea acesteia. 

În ceea ce pri veşte l egătura cu o infracţiune, Curtea notează că înainte 
ca o ordonanţă să poată fi pronunţată în baza Legii din 1986, acuzatul trebuie 
să fi fost condamnat pentru una sau mai multe infracţiuni în materie de trafic 
de stupefiante. Ea admite că gravitatea ordonanţei nu este decisivă în sine 

I La 12 februarie 1993, Comisia reţine cererea în măsura în care ea se referă la an. 7. in 
raportu l din 15 octombrie 1993. ea formulează avi zul că nu a existat Încălcarea art. 7 (7 votu ri 
pentru. 7 împotrivă. cu "otul decisi, ' al preşedintelui) , 
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pentru că numeroase măsuri nepenale de natură preventivă pot avea efect 
puternic asupra persoanei vizate. Totuşi , următoarele elemente sunt indicii 
importante că ordonanţa de confiscare constituie o pedeapsă: ampla prezumţie 
legală potrivit căreia orice bun care trece prin mâinile delincventului în timpul 
unei perioade de şase ani este rezultatul traficului de stupefiante, cu excepţia 
cazului când cel interesat dovedeşte contrariul ; faptul că ordonanţa de 
confiscare vizează produsul traficului de stupefiante şi nu se limitează la 
îmbogăţirea sau profitul efectiv; puterea discreţionară a judecătorului de fond 
de a lua În considerare , atunci când fixează suma ordonanţei , gradul de 
vinovăţie al acuzatului ca şi posibilitatea de constrângere a persoanei. 

Dacă , dincolo de aparenţe , Încercăm să discernem realitatea, independent 
de calificarea măsurii de confiscare, rămâne faptul că dl Welch a suferit un 
prejudiciu mai mare din cauza ordonanţei decât cel la care era expus în 
perioada săvârşirii infracţiunilor de care a fost găsit vinovat. Având în vedere 
combinaţia de elemente represive, ordonanţa de confiscare se traduce într-o 
veritabilă pedeapsă . În consecinţă , a existat încălcarea 311. 7 § 1 (unanimitate). 

Curtea subliniază totuşi că această concluzie nu repune în nici un fel în 
cauză puterea de confiscare conferită tribunalelor pentru a le permite să lupte 
contra flagelului traficului de stupefiante. 

5. - Arătând că ordonanţa de confiscare nu a fost încă executată din cauza 
prezentei proceduri, CUl1ea apreciază că problema al1. 50 nu se află în stare de 
judecată. Ea decide deci să rezerve pronunţarea În această privinţă (unanimitate). 

Pentru cheltuielile de judecată şi taxele privind procedura de la 
Strasbourg, ea alocă petiţionarului 13.852,60 f cu deducerea sumelor deja 
vărsate prin asistenţă judiciară (unanimitate) . 

• Hotărârea din 26 februarie /996 (Camera) - Aplicarea articolului 50 
(Culegere 1996- 11) 

6. - Curtea respinge cererea cu privire la o daună materială în valoare de 
301596 f (unanimitate). OI Welch nu s-a plâns În faţa organelor Convenţiei de 
efectele ordonanţei prohibitive şi nu a solicitat la High Courl o modificare a 
acesteia pentru bunurile sale din Portugalia şi din Regatul Unit. Soţia sa ar fi 
putut, la rândul ei , să invite High Courl să modifice ordonanţa sau să pronunţe 
Încetarea restricţiei referitoare la fundamentarea calităţii de proprietar a 
acestuia. Pe SCUl1, pierderile pretinse nu pot să conteze în mod legitim că ar fi 
rezultat din aplicarea faţă de reclamant a dispoziţiilor în materie de confiscări 
cuprinse În legea cu privire la infracţiunile legate de traficul de stupefiante. 

7. - În ceea ce priveşte cererea de indemnizaţie pentru pierderea actului 
de autorizare (evaluată la peste 19000 f), Curtea estimează că doar faptul 
constatării violării articolului 7§ 1 din Convenţie constituie în sine o 
satisfacţie echitabilă suficientă (unanimitate). 

8. - Respingând cererea de reparaţie, Curtea nu găseşte nici un motiv de 
rambursare a cheltuielilor de judecată (unanimitate). 
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ll3l1o CAZUL C.R. contra REGATULUI UNIT - Condamnarea unui 
bărbat pentru tentativă de viol asupra soţiei sale 

1. - Născut în /952 şi de naţionalitate britanică, dl CR. trăieşte la 
Leicester. După mai mulţi ani de probleme conjugale, soţia sa paraseşte 
domiciliul conjuga!. La 12 noiembrie /989, petiţionarul intră cu forţa la 
părinţii acesteia şi Încearcă să aibă un raport sexual cu ea, Împotriva 
voinţei sale. 

E! este inculpat pentru tentativă de viol şi violenţe verbale. La proces, În 
faţa Crown Court din Leicester, la 30 iulie /990, apărarea susţine că În drept 
nu este posibil ca un bărbat să-şi violeze soţia. Aceasta invocă teza enunţată 
de Sir Matthew Hale În /736 potrivit căreia, căsătorindu-se, o[emeie consimte 
În general să aibă relaţii sexuale cu soţul său. Judecătorul OH'en examinează 
mai multe excepţii care s-au degajat în common law de la această regulă În 
cursul ultimilor cincizeci de ani şi apreciază că, deoarece Între soţi există un 
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acord tacit, potrivit căruia căsătoria lor a luat sfârşit, iar soţia Întrerupsese 
viaţa comună şi indicase clar petiţionarului că nu mai era de acord să aibă 
relaţii sexuale cu acesta, În cazul de faţă se aplică două din imunităţile 
consacrate de jurisprudenţă. Atunci, petiţionarul se recunoaşte vinovat de 
două din capetele de acuzare şi este condamnat la trei ani de Închisoare. 

EI introduce ap el În faţa Court of Appeal care i-I respinge În 
unanimitate la 14 martie /991; apoi petitionarul formulează recurs În faţa 
Camerei Lorzilor, care, la 23 octombrie 199/, confirmă În unanimitate 
hotărârea Curtii de apel. Lord Keith of Kinkel arată că dreptul de common 
law poate şi trebuie să evalueze pentru a reflecta schimbările survenite În 
ceea ce priveşte locul f emeii În societate şi instituţia căsătoriei. Common 
law aduce mai multe excepţii la teza lui Hale şi nu există ratiuni valabile 
pentru a nu considera ca inaplicabil în prezent ansamblul acestei teze. De 
altlel, art. / § / al legii de modificare din /976 asupra delictelor sexuale nu 
Împiedică În nici un f el să se ridice imunitatea conjugală , termenul 
" ilegitim" care figurea::ă În definiţia dată de această dispoziţie " violului " 
nu Înseamnă " În afara căsătoriei ", ci constituie" o simplă redundanţă ". 

2. - În cererea sa din 31 martie /992 la Comisie, dl C.R. se plânge de 
condamnarea sa pentru o conduită care, in opinia sa, nu constituia o 
il?j"rac!iune penală În momentul sâvârşirii faptelor imputa te; el invocă art. 7 
din Convenţie. ' 

• Hotărârea din 22 noiembrie 1995 (Cameră) (seria A nI'. 335-C) 

3. - Oricât de clar ar putea fi textul unei dispoziţii legale, în orice sistem 
juridic, există, în mod inevitabil , un element de interpretare judiciară şi 

trebuie elucidate punctele îndoielnice , ca şi adaptarea la schimbările de 
situaţie. Art. 7 nu ar putea fi interpretat ca interzicând acest proces , cu 
condiţia ca rezultatul să fie coerent cu substanţa infracţiunii şi în mod 
rezonabil previzibil. 

4. - Curtea nu observă nici o raţiune pentru a se demarca de concluzia 
formulată de Court of Appeal şi de Camera Lorzilor asupra semnificaţiei 
cuvântului "ilegitim" la art. I § 1 al legii de modificare din 1976 asupra 
delictelor sexuale. Deciziile lor nu făceau decât să continue o tendinţă 
perceptibilă în evoluţia jurisprudenţei, dezmembrând imunitatea care punea un 
soţ la adăpost de urmărirea penală pentru violul asupra soţiei sale. Nu există nici 
o îndoială în legea din 12 noiembrie 1989 cu privire la faptul că un soţ care a 
avut prin forţă raporturi sexuale cu soţia sa putea fi în diverse împrejurări acuzat 
de viol. În plus, interpretarea jurisprudenţială realiza o evoluţie manifestă, 
coerentă cu substanţa însăşi a infracţiunii, care tindea să trateze, la modul 
general, o anumită conduită ca ţinând de infracţiunea de viol. Această evoluţie 

1 in raportul din 27 iunie 1994, Comisia fonnulează avizul că nu a existat încălcarea art. 7 

~ 1 (14 voturi pentru, 3 împotrivă). 



388 lURlSPRUDENŢ A CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

constă în faptul că recunoaşterea judiciară a absenţei imunităţii respective 
constituia din acest moment o etapă a legii în mod rezonabil previzibilă. 

Caracterul, prin esenţă , înjositor al violului este atât de manifest încât 
rezultatul deciziilor date de Court of Appeal şi de Camera Lorzilor nu ar putea fi 
considerat drept contrar obiectului şi scopului art. 7 din Convenţie sau 
obiectivelor fundamentale ale acesteia, a căror esenţă este respectarea demnităţii 
şi libertăţii umane. În rezumat, nu a existat încălcarea art. 7 § I (unanimitate). 
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ll:]§ CAZUL CANTONI contra FRANŢEI - Legalitatea condamnării 
penale a unui administrator al unui supermarket datorită exercitării 
ilegale a profesiunii de farmacist - control de convenţionalitate al 
dreptului comunitar derivat 

1. - Cetă(eanji'ancez, născut În 1974, dl Michel Cantoni administrează 
un supermarket la Sens (Yonne). În 1988, la iniţiativa Asociaţiei sindicale a 
farmaciştilor din Lyon, precum şi a unor diverşi farmacişti, el face obiectul unei 
serii de urmăriri penale pentru exercitarea ilegală a profesiunii de farmacist: el 
a vândut În magazinul său soluţie de eozină cu concentraţia de 1%, alcool de 
concentraţie 70% falsificat, apă oxigenată În la volume, vitamina C (În 
comprima te de 500 şi În plicuri de pudră de 1000), inhalante pe bază de esenţe 
vegetale şi de uz individual, spray-uri antibacteriene şi o/igoelemente. În 
apărarea sa, partea interesată susfine că produsele incriminate nu reprezintă 
medicamente În sensul art. L. 511 din Codul sănătăfii publice, neţinând, deci, 
de monopolul farmaciştilor. 
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Printr-o sentinţă, datând 30 septembrie 1988, tribunalul corecţional din 
Sens conchide că amintitele produse reprezintă medicamente, atât prinfill1cţie, 
cât şi prin prezentare; el Îl consideră pe petiţionar drept vinovat de faptele 
reproşate şi îl condamnă la la 000 FF - amendă , precum şi la 1 FF, 
reprezentând daune interese În beneficiul fiecăreia dintre părţile civile. 
La 18 mai 1989, Curtea de apel din Paris confirmă sentinţa. 

Dl Cantoni declară recurs În casaţie, in vocând, În special, art. 7 al 
Convenţiei. EI s usţine că , aplicată , În principal, În sf era parafarmaciei, 
noţiunea de medicament, aşa cum reiese dintr-o serie de texte, justificându-i 
condamnarea, nu prezintă o claritate În măsură să permită identificarea cu 
precizie a actelor de natură să-i angajeze responsabilitatea penală. Curtea de 
casaţie respinge apelul la 29 mai 1990. 

2. - În cererea sa din 10 ianuarie 1994, adresată Comisiei, dl Cantoni 
acuză faptul că definiţia legală a medicamentului nu satisface condiţiile de 
claritate şi de precizie incluse În art. 7, paragrafit! 1 al Convenţieil 

• Hotărârea din 15 noiembrie 1996 (Marea Cameră) (Culegere/ 1996- V) 

3. - Confonn opiniei Curţii , circumstanţa amintită de guvern , şi anume că 
art. L. 511 se inspiră aproape cuvânt cu cuvânt din directiva datată 26 ianua
rie 1965 a Consiliului de miniştri al Comunităţii economice europene (nr. 
65/65) nu înlătură incidenţa art. 7 al Convenţiei asupra lui. 

4. - După exemplul multor altor definiţii legale, aceea a "medicamentului" 
cuprinsă în art. L. 511 are mai degrabă un caracter general. Utilizarea tehnicii 
legislative a categorii lor antrenează, adesea, zone de umbră la graniţele definiţiei. 
Doar prin ele însele, aceste îndoieli referitoare la cazurile limită nu sunt 
suficiente pentru a conferi o incompatibilitate unei definiţii în raport cu art. 7, 
chiar dacă aceasta se dovedeşte suficient de clară în marea majoritate a cazurilor. 

Jurisprudenţa judecătorilor fondului antrenează o serie de divergenţe, dar 
petiţionarul nu indică dacă deciziile citate consideră amintitele produse ca 
medicamente prin funcţie sau ca medicamente prin prezentare şi , în acest ultim 
caz, este vorba de fiecare dată de aceeaşi prezentare. În cazul în care deciziile 
tratează cazuri identice, problemele ridicate jurisdicţiilor de fond privesc, mai 
ales, situaţia de fapt. 

În plus, Curtea aduce în discuţie un element detenninant: cel puţin din 
1957 şi până în prezent, Curtea de casaţie fie că a confirmat deciziile 
judecătorilor fondului în măsură să califice drept medicament un produs 
considerat de parafarmacie, fie că a cenzurat asemenea decizii refuzând 
această denumire ; nicicând însă , ea nu a aprobat faptul că o jurisdicţie 
inferioară a refuzat acordarea încadrării unui astfel de prods ca medicament. 

Previzibilitatea legii nu împiedică persoana implicată să recurgă la o 
serie de sfaturi competente în vederea evaluării , la un nivel rezonabil în 
cadrul circumstanţelor cauzei , a consecinţelor în măsură să rezulte dintr-un 

1 În raportul său din 12 aprilie 1995, Comi sia conchide că a ex istat o violare a an . 7, 
paragraful 1 (15 voturi pentru. 9 împotrivă). 
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act detenninant. Este vorba, mai ales, de profesionişti , obişnuiţi să fie nevoiţi 
să ofere dovada unei mari prudenţe în exercitarea meseriei lor. 

Cu ajutorul unor sfaturi pertinente, dl Cantoni, pe de altă parte şi 
administrator al unui supennarket, ar fi trebuit să ştie, în perioada faptelor 
amintite, că, datorită tendinţei, emanând din jurisprudenţa Curţii de casaţie şi 
a unei părţi a jurisdicţiilor de fond, el se confrunta cu un pericol real, fiind 
urmărit pentru exercitarea ilegală a profesiunii de fannacist. Nu a existat, 
deci , o violare a art. 7 (unanimitate). 
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=-S~o CAZUL STRELETS, KESSLER şi KRENZ contra GERMANIEI 

I.t;(TI)o CAZUL K.-H.W, contra GERMANIEI - Condamnarea de către 
tribunalele din RFG, după reunificarea germană, a unor conducători şi 
a unui soldat din RDG pentru uciderea unor persoane care au Încercat 
să trecă frontiera dintre cele două state germane. 

1. - Trei dintre petiţionari erau nişte Înalţi demnitari ai Republicii 
Democrate Germane (ROG): Fritz Streletz, născut În 1926, era ministrul 
adjunct al Apărării , Heinz Kessler, născut În 1920, era ministrul apărării , iar 
Egon Krenz, născut În 193 7, era preşedintele Consiliului de Stat. AI patrulea 
petiţionar, dl K.-H.W, născut În 1952, era membru al Armatei Naţionale a 
Poporului din ROG şi postat ca grănicer la frontiera dintre cele două state 
gennane. 

Cei patru petiţionari sunt condamnaţi de tribunalele Republicii Federale 
a Germaniei (RFG) după reunificarea germană , intrată În vigoare la 3 
octombrie 1990, pe baza dispoziţiilor pertinente ale dreptului penal din 
ROG, apoi a celor ale RFG, mai blânde decât cele ale ROG. Condamnările 
pronunţate sunt confinnate de către Curtea Federală de Justiţie şi judecate În 
conformitate cu Legea fundamentală de către Curtea Constituţională 
Federală. 

Onii Streletz , Kessler ş i Krenz sunt condamnaţi la pedepse cu 
Închisoarea de 5 ani şi 6 luni şi , respectiv, de 7 ani şi 6 luni şi de 6 ani şi 6 
luni. Ei sunt consideraţi drept autori intelectuali ai unor ucideri voluntare, pe 
motiv că, participând la nişte decizii ale celor mai Înalte instanţe ale ROG, 
cum sunt cele ale Consiliului Naţional al Apărării sau ale Biroului Politic, se 
fac răspunzători de moartea mai multor persoane care încercau să fugă din 
ROG, trecând frontiera dintre cele două state gennane, din 1971 şi până În 
1989. 

OI. W. este condamnat la o pedeapsă cu Închisoarea de un an şi 10 luni , 
cu suspendare, pentru omor voluntar, pe motiv că , făcând uz de anna sa de 
foc, a provocat moartea unei persoane care, în 1972, Încerca să fugă din 
ROG. 

2. - În petiţiile lor individuale, adrestate Comisiei la 20 noiembrie 1996 
(dl Streletz) , 28 ianuarie 1997 (dl Kessler) şi 5 mai 1997 (dl K_-H. W.), 
precum şi Curţii , la 4 noiembrie 1998 (dl Krenz) , petiţionarii susţin că 
acţiunile care le-au fost reproşate nu constituiau, în momentul În care au fost 
comise, nişte infracţiuni potrivit dreptului ROG sau dreptului internaţional şi 
că condamnarea lor de către Tribunalele gennane încalcă deci articolul 7 § 1 
al Convenţiei. Ei mai invocă de asemenea articolele 1 şi 2 § 2 . 

• Hotărârile din 22 martie 2001 (marea cameră) (Culegere 2001). 

3. - Curtea examinează cazurile În lumina articolului 7 § 1, pentru a 
stab ili dacă , În momentul În care au fost comise, acţiunile petiţionarilor 
constituiau infracţiuni definite cu suficientă accesibilitate ş i previzibilitate de 
către dreptul ROG sau dreptul internaţional. 
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a) Dreptul naţional 

4. - Curtea relevă faptul că condamnarea petiţionarilor îşi găsea baza 
legală în dreptul penal al ROG aplicabil în momentul petrecerii faptelor, iar 
pedepsele corespundeau în principiu celor prevăzute în dispoziţiile pertinente 
ale legi s laţiei ROG ; pedepsele pronunţate împotriva petiţionarilor le erau 
chiar inferioare acestora din unnă , graţie principiului aplicării dreptului celui 
mai clement, care era cel al RFG. 

5. - Cu titlul de fapte justificati ve, petiţionarii invocau anume articolele 
17 § 2 din legea cu privire la poliţie şi 27 § 2 din legea cu privire la 
frontierea ROG. În lumina principiilor înscrise în Constituţie şi în celelalte 
texte legale ale ROG (care recunoşteau în mod expres principiul 
proporţionalităţii , pecum şi pe cel al necesităţii apărării vieţii umane în cazul 
utilizării armelor de foc), Curtea estimează că condamnarea petiţionarilor de 
către jurisdicţiile gernlane, care interpretaseră şi aplicaseră aceste dispoziţii 
cazurilor în speţă , nu pare la prima vedere nici arbitrară ş i nici contrară 
articolului 7 § 1. 

Petiţionarii invocau şi practica de stat a ROG . Chiar dacă scopul 
acesteia fusese să protejeze "cu orice preţ" frontiera dintre cele două state 
gernlane, cu scopul de a apăra existenţa ROG, ameninţată de exodul propriei 
populaţii, Curtea subliniează că raţiunea de stat astfel invocată trebuie să-şi 
afle nişte limitări în principiile enunţate de Constituţie şi de textele legale ale 
însăşi ROG; ea trebuie mai ales să respecte necesitatea de apăra viaţa umană, 

înscrisă în Constituţie şi de textele legale ale însăşi ROG; ea trebuie mai ales 
să respecte necesitatea de a apăra viaţa umană, înscrisă în Constituţie, în 
legea cu privire la poliţia poporului , precum şi în legea cu privire la frontiera 
ROG, ţinând seama de faptul că dreptul la viaţă era deja, în epoca petrecerii 
faptelor, valoarea supremă pe scara drepturilor omului pe plan internaţional. 

6. - În legătură cu previzibilitatea condamnări lor, Curtea consideră că 
clivajul care a despărţit legislaţia ROG de practica acesteia era în mare 
măsură opera însăşi a dlor Streletz, Kessler şi Krenz . Oatorită poziţiilor 
înalte pe care le ocupau în cadrul aparatului de stat, ei nu puteau, în mod 
evident, să ignore Constituţia şi legislaţia ROG , nici obligaţiile internaţionale 
ale acesteia şi criticile a căror ţintă fusese, pe plan internaţional, regimul său 
de pază a frontierei. În plus, ei înşişi iniţiaseră sau urmaseră acest regim, 
dublând textele legale, publicate în Jurnalul Oficial al ROG, cu ordine şi 
instrucţiuni de serviciu ţinute secrete, care vizau consolidarea şi ameliorarea 
instalaţiilor de protecţie la frontieră sau priveau utilizarea annelor de foc. 
Petiţionarii erau deci direct răspunzători de situaţia care domnea la frontiera 
dintre cele două state germane de la începutul anilor '60 şi până la căderea 
Zidului Berlinului din 1989. 

Potrivit Curţii , chiar şi un simplu soldat nu se putea referi în întregime 
şi orbeşte la nişte ordine care vio lau în mod flagrant nu numai propriile 
principii legale ale ROG, ci şi drepturile pe plan internaţional şi mai ales 
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dreptul la viaţă , care reprezintă valoarea supremă pe scara drepturilor 
omului. Chiar dacă petiţionarul K.-H.W. se află Într-o situaţie deosebit de 
dificilă pe teren, datorită contextului politic ce exista În ROG În epoca 
petrecerii faptelor, astfel de ordine nu pot justifica fapta de a trage asupra 
unor persoane neÎnarmate care Încercau doar să părăsească ţara . De altfel , 
Curtea relevă faptul că jurisdicţiile germane au examinat În detaliu 
circum s tanţele atenuante În favoarea petiţionarului şi au ţinut cont În 
Întregim e de diferenţa de responsabilitate dintre conducătorii ROG şi 

p etiţionar , reflectată În mărimea pedepse lor aplicate , condamnându-i pe 
primii la pedepse cu Închisioarea iar pe cel de al doilea la o pedeapsă cu 
suspendare şi cu supunere la o probă . 

7. - Curtea consideră că este legitim pentru un stat să Întreprindă nişte 
acţiuni penale Împotriva persoanelor care s-au făcut vinovate de crime sub 
un regim anterior; de asemenea, nu se poate reproşa jurisdicţiilor unui astfel 
de stat, care au unnat celor ce existau mai Înainte, că aplică ş i interpretează 

dispoz iţiile legale care existau la epoca petreceii faptelor În lumina 
principiilor ce călăuzesc un stat de drept. 

În plus, ţinând cont de poziţia primordial ă ocupată de dreptul la viaţă În 
toate instrumentele internaţiona le referitoare la drepturile omului , printre 
care şi Convenţia Însăşi , care Îl gara nteaz ă În articolul s ău 2, Curtea 
estimează că interpretarea strictă a legislaţiei ROG În speţele respective 
judecate de jurisdicţiile gennane era confonnă cu articolul 7 § 1. 

În fine, Curtea consideră că o practică statală de felul celei din ROG cu 
privire la paza frontierei , care Încalcă În mod flagrant drepturile fundamental e 
ş i În primul rând dreptul la viaţă , valoare supremă pe scara drepturilor 
omului În plan internaţional, nu poate fi protejată prin articolul 7 § 1. 
Această practică , gol ind de substanţă legislaţia pe care era presupusă a se 
baza şi care era impusă tuturor organelor de stat, inclusiv organelor judiciare, 
nu poate fi calificată de "drept" În sensul articolului 7. 

8. - În concluzie, În momentul În care au fost comi se, acţiunil e 
petiţionarilor constituiau nişte infracţiuni definite cu suficientă accesibilitate 
şi previzibilitate de către dreptul RDG. 

Dreptul inlemalional 

9. - Curtea consideră că este de datoria sa să examineze cazurile şi din 
punct de vedere al principiilor dreptului internaţional , În special al celor 
referitoare la protecţia internaţională a drepturilor omului , invocate de către 
jurisdicţiile gernlane. 

10. - În această privinţă , ea notează mai Întâi că, În cadrul evoluţiei 
protecţiei internaţionale a dreptului la viaţă, convenţiile şi alte instrumente 
referitoare la această protecţie nu au Încetat să afinne preeminenţa dreptului 
la viaţă . Potrivit Curţii , faptele petiţionarilor nu se justifică În nici un fel din 
punct de vedere al excepţiilor la dreptul la viaţă prevăzute În articolul 2 § 2. 
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11. - Ca şi Protocolul nr. 4 la Convenţie în articolul său 2 § 2, Pactul 
intell1aţional cu privire la drepturile civile şi politice prevede, în articolul său 
12 § 2, că "orice persoană este liberă să părăsească orice ţară, inclusiv pe a 
sa" . CUl1ea înlătură restricţiile invocate de către petiţionari pentru a justifica 
instaurarea şi menţinerea regimului de pază a frontierei ROG . În mod 
special, nu se poate pretinde că o măsură specială care să împiedice ieşirea 
cvasi-totalităţii populaţiei unui stat era necesară pentru a proteja securitatea 
acesteia. 

12. - Dacă ar mai exista , RDG ar răspunde pentru faptele în cauză din 
punct de vedere al dreptului intell1aţional. Mai rămâne de stabilit dacă , pe 
lângă această responsabilitate a stanIlui , mai exista în epoca respectivă şi o 
responsabilitate individuală a petiţionarilor în plan penal. Presupunând chiar 
că o astfel de responsabilitate nu ar putea fi dedusă din instrumentele 
intell1aţionale mai sus citate cu privire la drepturile omului, ea poate fi însă 
dedusă din aceleaşi insturmente atunci când sunt examinate împreună cu 
articolul 95 din Codul penal al RDG. Această dispoziţie prevedea de fapt în 
mod explicit, şi aceasta încă din 1968, o răspundere penală individuală a 
acelora care încălcau obligaţiile intell1aţionale ale ROG , drepturile omului şi 
1 ibel1ă ţi le fundamentale. 

13. - Curtea a conchis că în momentul în care au fost comise. acţiunile 
petiţionarilor constituiau nişte informaţiuni definite cu suficentă 
accesibilitate şi previzibilitate de către regulile dreptului internaţional cu 
privire la protecţia drepturilor omului. 

14 - De altfel, comportamentul petiţionarilor ar putea fi privit , de 
asemenea în cadrul articolului 7 § 1, din perspectiva altor reguli de drept 
internaţional şi anume a celor cu privire la crimele împotriva umanităţii. 
Concluzia la care a ajuns Curtea face însă ca această examinare să fie de 
pnsos. 

15. - În conseci nţă , condamnările pronunţate împotriva petiţionarilor de 
către jurisdicţiile germane de după reuni ficare nu au intervenit în condiţiile 
nerespec tării articolului 7 § 1 (unanimitate pentru Streletz, Kessler şi Kren z; 
14 voturi contra 3 pentru K.-H.W.). 

16. - Această concluzie dispensează Curtea de a mai cerceta dacă 
condamnarea petiţionarilor se justifică şi în baza al1icolului 7 § 2. 

17. - Petiţionarii susţineau că , în calitatea lor de foşti cetăţeni ai ROG, 
ei nu puteau să se prevaleze de principiul non-retractivităţii legilor penale, 
consacrat în articolul 7 § 1. 

Potriviti opinei Curţii, învinuirea adusă de petiţionari nu se poate baza 
pe articolul 1, di spoziţie-cadru care nu poate fi violată separat. Ea s-ar putea 
întemeia totuşi pe articolul 14 combinat cu articolul 7, deoarece petiţionarii 
se plâng în substanţă de o discriminare a cărei victimă ar fi datorită calităţii 
lor de foşti cetăţeni ai RDG. Cu toate acestea, Curtea consideră că principiile 
aplicate de Curtea Constituţională Federală aveau un domeniu de aplicare 
general şi erau deci în mod egal valabile şi pentru nişte persoane care nu erau 
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foşti resortisanţi ai RDG. Prin unnare, nu s-a petrecut o discriminare contrară 
articolului 14 combinat cu articolul 7 (unanimitate). 
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Capitolul 2 

DREPTUL LA UN RECURS EFECTIV 
(articolul 13 al Convenţiei) 

n4)n, CAZUL BOYLE ŞI RICE contra REGATULUI UNIT - Restricţiile 

impuse condamnaţilor deţinuţi În Scoţia În materie de corespondenţă şi 
vizite 

1. - DI James Boyle ş i Sarah, soţia sa, sunt cetăţeni britanici. În 1967, 
primul este condamnat pe viaţă pentru omor. În noiembrie 1981, după ce a 
stat într-un corp special al înch isorii Barlinnie, el este transferat Într-un 
cen tru de pregătire a eliberării , În in teriorul închisorii Saughton, la 
Edimbourg. Este pus în libertate la 1 noiembrie /982. 

2. - Dl Brian Rice şi tatăL său, John, sunt, de asemenea, britanici. 
Primul este condamnat în /967 la Închisoare pe via ţă, pentru omor. 

La / 2 septembrie / 98 / e l este tran sferat, În cad ru l În chisorii 
Saughton, la un centru de pregătire a eliberării ş i apoi pus În libertate la 
1 iunie 1982. 

3. - SOfii Boyle ses izează Comisia la 4 martie 198 / , iar cei doi Rice la 
/5 ianuarie. 

Revendicările primilor doi se referă la regimul penitenciar obişnuit din 
închisoarea Saughton: 

a) autorităţilor le revine numai obligaţia de a timbra o scrisoare de 
trei pagini pe săptămână; deţinufii pot să plătească timbrarea altor scrisori 
refinând 1,60 [ p e săptămână din pecu/iul lor/ ş i nu din resursele lor 
financiare generale; 

b) corespondenţa sOfilor Boyle este controlată de către autorităţile 
penitenciare în conformitate cu practica obişnuită , inclusiv prin lectura cu 
voce tare, a scrisorilor de la Sarah, în prezenţa altor deţinuţi; 

I Sistemul penitenciar britanic prevede dobândirea unor sume de bani din munca 
deţinuţilor, constituite În mici economii de care aceştia nu pot dispune decât În an umite condiţii 
şi sub autorizarea administratorului de deţinuţi (n.I.) 
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c) i'n iulie 1981 , directorul În chisorii a interceptat o scrisoare a dlui 
Boy le către un prieten (dl M cDougall) p e moti v că era vorba de o 
" personalitate din cadrul mass-media "; 

d) dl Boyle poate să primească vizite numai de o oră pe lună; el i-a 
destinat so ţie i sale dreptul la această vizită , astfel i'ncât nu-i mai poate 
i'ntâlni pe ceilalfi membri ai f amiliei. 

Dl Bo)'le se plânge, În general, că la Închisoarea Saughton condiţiile de 
detenţie sunt mai proaste decât Înainte. În ceea ce priveşte reclamafiile celor 
doi Rice, ele sunt următoarele: 

a) lui Brian Rice i s-a refuzat o permisiune solicitată din raţiuni 
umanitare În scopul vizitării tatălui său bolnav; 

b) nu are dreptul decât la 12 vi::ite În Închisoare, pe an; 

c) autorităţile p enitenciare i-au Întârziat sau interceptat mai multe 
scrisori. 

În afară de alte reclamaţii, toţi petilionarii pretind că, În pofida art. 13, 
ei nu dispuneau de nici un recurs ef ectiv În faţa unei instanţe naţionale 
referitor la plângerile f ormulate în cererea lor. 1 

• Hotărârea din 2 7 aprilie 1988 (Cameră) (seria A nr. 131) 

4. - În ceea ce priveşte scrisoarea adresată de Boyle lui McDougall , 
guvernul britanic recunoaştea că textele juridice fuseseră aplicate eronat căci 
această corespondenţă îmbracă un caracter pur personal ş i ar fi trebuit expediată. 
Curtea constată nerespectarea art. 8 în legătură cu acest punct (unanimitate). 

5. - Esenţa cauzei rezidă în art. 13 a cărui încălcare era susţinută de toţi 
cei patru petiţionari. 

Potrivit Curţii , art. 13 nu ar putea fi interpretat ca reclamând un recurs 
intern pentru orice doleanţă, oricât de nejustificată ar fi , pe care o poate prezenta 
un individ în baza Convenţiei: trebuie să fie vorba de o reclamaţie care poate fi 
susţinută conform prevederilor acesteia . Deşi nu este determinantă , decizia 
Comisiei asupra admisibilităţii reclamaţiilor prezentate în baza clauzelor 
normative ale Convenţiei furnizează, prin dispozitivul ş i motivele sale, indicaţii 
utile asupra posibilităţii de apărare. Curtea nu crede că trebuie să dea o definiţie 
abstractă acestei noţiuni. În schimb, în lumina faptelor ca şi a naturii problemelor 
juridice puse în joc, este cazul să se cerceteze dacă fiecare a1egaţie de încălcare 
aflată la originea unei reclamaţii prezentate în baza art. 13 putea fi apărată ş i, în 
caz afirmativ, dacă exigenţele acestui text erau îndeplinite pentru aceasta. 

J La 5 mai 1983, Comisia respinge plângerea celor doi Rice, cu excepţi a recl ama\iei deduse 
din an . 13. În raportul său din 7 mai 1986 ea exprimă avizul că: al prin interceptarea scri sorii lui 
James Boyle către dl McDougall s-a Încălca t art. 8 (unanimitate) ; b) a existat Încălcarea art. 13 În 
pri \"in\a limitărilor aduse vizitelor la Închisoare ( 13 voturi pentru, I Împotrivă) ş i referitor la refuzul 
de a-i permite lui Bri an Ri ce , pentru moti ve umanita re. să -I viz iteze pe ta t ă l să u bo lnav 
(unanimitate) ; c) nu a exi stat Încălcarea an . 13 pentru nici una din ce le lalte plâ nge ri ale 
peti \ionarilor (unanimitate pentru patru din ele. 13 voturi pentru , I Împotrivă pentru celelalte două). 
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6. - După aceste consideraţii generale, Curtea enumeră diferitele 
revendicări ale petiţionarilor pe care ea le clasifică în două categorii. 

În prima figurează reclamaţiile soţilor Boyle referitoare la timbrarea 
scrisorilor şi la filtrajul corespondenţei, reclamaţia lui Brian Rice privind 
expedierea tardivă sau interceptarea unora din scrisorile sale, cea a celor doi 
Rice referitoare la permisiile pentru motive umanitare şi cea a tuturor 
petiţionarilor în legătură cu diferenţele dintre regimurile penitenciare. Curtea 
trage concluzia că nu s-a stabilit nici o reclamaţie ce se susţine prin prisma 
art. 8, astfel încât nu a existat nici o încălcare a art. 13 sub aceste aspecte . 

În cea de-a doua grupă se află reclamaţia soţilor Boyle privind lectura 
cu voce tare a scrisori lor, cea a lui 1. Boyle referitoare la interceptarea unei 
scrisori , cea a tuturor petiţionarilor pri vind limitarea drepturilor lor la viz ite 
şi cea a soţilor Boyle în legătură cu permisiile sub eSC0l1ă specială. CUl1ca 
decide că şi atunci când ar fi fo st vorba de plângeri argumentabile privind o 
încălcare a art. 8, în dreptul intern exista un recurs efectiv. Deci nu a existat 
o încălcare a art. 13 sub acest aspect. 

În concluzie, faptele cauzei nu arată o încălcare a art. 13 pentru nici una 
dintre reclamaţiile petiţionarilor (unanimitate). 

7. - Din perspectiva art. 50, petiţion a rii nu reclamau nimic în ce 
priveşte prejudiciul material sau moral. 

Curtea apreciază că cei doi Rice nu au dreptul la nici o rambursare a 
cheltuielilor lor de judecată ş i taxe (unanimitate). În ceea ce priveşte s ituaţia 
soţilor Boyle, acoperirea che ltuielilor nu ar putea să pri vească decât o parte, 
cea pentru apărarea lor, respectiv 3.000 E, plus orice sumă care ar putea fi 
datorată în contul taxei asupra valorii adăugate (unanimitate). 
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J~6o CAZUL KUDLA contra POLONIEI - Lipsa unui recurs intern 
care să permită unui acuzat de a obţine consfinţirea dreptului de a-şi 
vedea cauza să fie examinată Într-un termen rezonabil. 

1. - DI. A/ldr::ej Kudla es te resortisanl polonez /lăscut ÎI/ 1962. cu 
domiciliul ÎI/ Cracovia. La 8 augusl 1991, esle il/culpal Într-o cau::ă de 
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escrocherie şi de fals ş i plasat În detenţie provizorie. În timpul detentiei el 
suferă de depresie cronică şi Încearcă În două rânduri să se sinucidă . EI mai 
porneşte şi o grevâ a foamei. Îşi solicită eliberarea de peste şaptezeci de ori, 
sau face apel Împotri va deciziilor care ordonau menţinerea sa În detenţie. 

La 1 iunie 1995, tribunalul regional din Cra covia ÎI declară vinovat de 
escrocherie şi de fals, condamnându-I la şase ani de În chisoare şi la o 
amendâ de 5.000 PLN. La 22 februarie 1996, Cunea de Ape! din Cracovia 
anuleazâ această sentinţâ pe motii' câ tribunalul regional s-a Întrunit Într-o 
componenţâ necorespunzâtoare şi că au fost Încălcate numeroase dispoziţii 

procedurale. Cauza este retrimisă {ribunalului regional la 11 aprilie. La 29 
octombrie 1996, petiţionarul este eliberat după cefamilia sa a plâtit o sumâ 
de 10.000 PLN drept cauţiune. 

La 4 decembrie 1998, tribunalul regional din Cracovia, urmând 
rechizitoriile Parchetului, ÎI condal11nau din nou pe peti(ionar. Sesizată de 
d/. Kudla la 27 octombrie 1999, Curtea de Ape! din Cracovia Îi reduce 
pedeapsa cu În chisoarea la cinci ani. Recursul În casatie intentat de cel 
interesat Împotril'a acestei deci::ii este şi În pre::ent pendinte la Curtea 
Supremâ. 

2. - În petitia sa din 15 februarie adresată Comisiei, d/. Kudla afirmâ, 
În ba::a articolului 3 al Convenţie i , câ nu s -a bucurat de un tratament 
psihiatric adecvat in inchisoare. EI susţine de altfel câ dreptul sâu de a fi 
judecat Într-un termen rezonabil sau de a fi eliberat pe timpul procedurii, 
garantat prin articolul 5 § 3, nu a fost respectat şi câ procedura penalâ 
intentatâ Împotriva lui a avut o durată exagerată, contrară articolului 6 § 1. 
În fine, el mai afirmâ câ, În mod contrar cerin{elor articolului 13, nu a 
dispus de nici o cale internâ de atac În justiţie care să-i fi permis sâ critice 
lungimea duratei procedurii Întreprinse Împotriva sai 

• Hotărârea din 26 octombrie 2000 (marea cam eră) (Culegere 2000-XI) 

3. - Reiese din dovezile medica le produse de guvem în faţa C urţii (dar 
nu ş i în faţa Comisiei) că dl. Kudla a so licitat ş i obţinut cu regularitate 
îngrij iri medicale în cursul detenţiei sale: el a fost examinat de către medici 
de diferite speciali tăţi ş i a primit frecvent o asiste nţă psihiatrică. Curtea 
admite că însăşi natura stării psihologice a petiţionarului îl făcea pe acesta să 
fie mai vu lnerabil decât un deţinut obişnuit şi că detenţ ia sa i-a putut 
accentua într-o anumită măsură sentimentele de di sperare, de anxietate şi de 
teroare pe care le-a încercat, cu atât mai mult cu cât, începând din II iunie şi 
până la 29 octombrie 1996, ce l interesat a fost menţinut în detenţie , cu toate 
că. potrivit avizu lui unui psihiatru, acest fapt risca să-i compromită viaţa , din 
cau za ri scu lui ca e l s ă-şi pună capăt z ilelor. Cu toate acestea, Curtea 

tj n raportul său din 26 oc tombrie 1999. Comisia formulează avizul potrivit căru i a a avut 
loc o \'io lare a art icolului 3 ( 14 \ol1lri contra 13), a articolului 5 Ş 3 (unanimitate) şi a articolului 
6 § I (unanimitate) ş i că este inutil să se mai cerceteze dacă a avut loc ş i o violare a art icolului 
13 ( 18 vOlllri contra 9). 
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consideră că nu se poate stabili că petiţionarul ar fi fost supus unor rele 
tratamente care ar fi atins un nivel de gravitate suficient pentru a se încadra 
în domeniul de aplicare al articolului 3 (unanimitate). 

4. - Perioada de luat în considerare din punct de vedere al articolului 5 
§ 3 este de doi ani, patru luni şi trei zile. Jurisdicţiile competente au examinat 
în numeroase reprize chestiunea de a stabili dacă dl Kudla trebuia menţinut 
în detenţie . Ele şi-au fundamentat deciziile de respingere în această privinţă 
pe două motive principale: existenţa unor temeiuri plauzibile de a-I bănui pe 
cel interesat de comiterea infracţiunilor de care era Învinuit şi riscul ca el să 
se sustragă justiţiei (în februarie şi martie 1993, petiţionarul nu a compărut În 
faţa jurisdicţiei de primă instanţă, iar ulterior nu a respectat tennenul care îi 
fusese acordat pentru a produce un certificat medical care să-i justi fice 
absenţa şi pentru a indica o adresă la care să-i poată fi notificate citaţiile În 
timp ce el primea Îngrijiri medicale Într-o altă localitate). 

Curtea recunoaşte că aceste motive puteau iniţial să fie suficiente pentru 
a legitima detenţia . Ea consideră totuşi că, În timp, ele au devenit În mod 
inevitabil mai puţin pertinente . Ţinând seama de faptul că Înainte de a fi 
reÎncarcerat la 4 octombrie 1993 petiţionarul petrecuse deja aproape un an În 
detenţie (această perioadă neintrând în competenţa ration e tempo ris a 
Curţii) , Curtea consideră că numai nişte raţiuni într-adevăr imperioase ar 
putea să o convingă că această nouă perioadă de doi ani şi patru luni de 
privare de libertate se justifică în lumina articolului 5 § 3. Ea nu a descoperit 
astfel de raţiuni , mai ales datorită faptului că tribunalele, deşi nu au încetat să 
se refere la cele două ocazii precitate, care arătau că dl. Kudla nu se 
conformase unei ordonanţe judiciare, nu au menţionat nici o altă 
circumstanţă de natură a atesta că riscul invocat ar fi rămas de actualitate de 
la începutul şi până la sfâ rşitul perioadei pertinente . A avut loc, deci , o 
violare a articolului 5 § 3 (unanimitate). 

5. - În temeiul articolului 6 § 1, Curtea consideră că procedura durează , 
la data judecăţii , de mai bine de nouă ani. Cu toate acestea, ţinând seama de 
competenţa sa ration e temporis, ea nu poate lua în considerare decât 
perioada de circa şapte ani ş i cinci luni care s-a scurs de la I mai 1993, dată 
la care declaraţia poloneză care recunoştea dreptul la recurs individual în 
temeiul fostului articol 25 al Convenţiei a intrat în vigoare. 

Chiar dacă există o anumită complexitate a cazului, aceasta nu poate, în 
sine, să justifice durata totală a procedurii. Desigur, în februarie şi martie 
1993, petiţionarul nu s-a prezentat în faţa tribunalului , ceea ce a adus după 
sine o amânare a procesului până în octombrie 1993 . Acestea fiind spuse, 
Curtea nu vede nici un alt element în stare să demonstreze că la un oricare alt 
stadiu subsecvent al procedurii petiţionarul ar fi adoptat un comportament 
dilatoriu sau ar fi creat de o altă manieră obstacole În calea unei bune 
desfăşurări a procesului . 

Curtea observă că tribunalelor le incumbă În primul rând asigurarea 
unei administrări rapide a justiţiei, cu atât mai mult cu cât, în cursul unei 
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mari părţi a procedurii , dl. Kudla se află în detenţie provizorie, cu toate că 
suferea de o gravă depresie. Această situaţie necesită din partea tribunalelor 
o diligenţă deosebită în instruirea cauzei. Or, după anularea din 22 februarie 
a condamnării iniţiale a petiţionarului în primă instanţă, noul proces nu a 
început decât după o perioadă de mai mult de un an. El a fost apoi amânat 
timp de câteva luni. Provocată în realitate de nişte evenimente imputabile 
coacuzaţiilor petiţionarului , această amânare a adus după sine în total o 
întârziere de practic un an şi opt luni , pe care Curtea o consideră 
incompatibilă cu diligenţa cerută în temeiul articolului 6 § 1 (unanimitate). 

6. - În numeroase cazuri în care a constatat o violare a articolului 6 § 1 
pentru depăşirea unui termen rezonabil , Curtea nu a socotit necesar, atunci 
când era invocat în plus şi articolul 13 , să se mai pronunţe şi asupra acestei 
învinuiri. Motivul refuzului său ţinea de faptul că exigenţele articolului 6 § 1 
sunt mai stricte decât cele ale articolului 13. 

În speţă , Curtea confirmă opinia sa potrivit căruia în caz de identitate 
substanţială a doleanţe lor, nu există nici un interes juridic de a reexamina din 
perspectiva articolului 13 acuzaţia deja examinată în baza articolului 6 § 1. 
Ea consideră totuşi că nu există o suprapunere a doleanţe lor, atunci când 
învinuirea bazată pe Convenţie, pe care individul doreşte să o aducă în faţa 
unei "instanţe naţionale" este cea rezultată dintr-o nerecunoaştere a dreptului 
de a face ca propria sa cauză să fie ascultată într-un termen rezonabil. 
Problema de a şti dacă petiţionarul, într-o cauză dată , a putut obţine într-un 
termen rezonabil statuarea cu privire la o contestaţie a sa privind nişte 
drepturi sau obligaţii cu caracter civil, sau în legătură cu o acuzaţie în 
materie penală este, din punct de vedere juridic, distinctă de cea de a şti dacă 
el dispunea, în dreptul intern, de o cale de atac efectivă pentru a se plânge în 
această privinţă. În speţă, problema pe care "tribunalele" vizate prin articolul 
6 § 1 trebuiau să o rezolve era cea a acuzaţiilor în materie penală îndreptate 
împotriva dlui Kudla, în timp ce acuzaţia pe care acesta din urmă dorea să o 
vadă examinată de către o "instanţă naţională" în baza articolului 13 era cea 
a caracterului nerezonabil al duratei procedurii . 

Curtea estimează la ora actuală că a sosit timpul ca ea să-şi revadă 
jurisprudenţa, ţinând seama de introducerea în faţa sa a unui număr din ce în ce 
mai mare de petiţii în care se găseşte exclusiv sau în primul rând alegaţia 
nerespectării obligaţiei de a asculta cauzele într-un tennen rezonabil. Frecvenţa 
crescândă a constatări lor sale de violare în această privinţă a Tacut ca, recent, 
Curtea să atragă atenţia asupra pericolului important pe care încetineala excesivă 
a justiţiei o reprezintă pentru statul de drept în ordinile juridice naţionale, atunci 
când justiţiabilii nu dispun, în această privinţă, de nici o cale de atac internă. În 
aceste condiţii, Curtea percepe în prezent necesitatea de a examina în asemenea 
cazuri , bazate pe articolul 13 luat separat, învinuirile rezultate din lipsa unui 
recurs efectiv pentru denunţarea duratei excesive a unei proceduri, indiferent de 
constatarea sa asupra violării articolului 6 § 1 pentru nerespectarea obligaţiei de a 
face să fie ascultate cauzele într-un termen rezonabil. 
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Curtea subliniază în plus că articolul 13 , enunţând în mod explicit 
obligaţia statelor de a proteja drepturile omului în primul rând în cadrul 
propriei lor ordini juridice, stabileşte în folosul justiţiabililor o garanţie 
suplimentară în ceea ce priveşte beneficierea efectivă de drepturile în 
chestiune. Ea precizează astfel obiectul articolului 13: furnizarea unui mijloc 
cu ajutorul căruia justiţiabilii să poată obţine , la nivel naţional , îndreptarea 
v iolărilor drepturilor lor garantate prin Convenţie , înainte de a trebui să pună 
în aplicare mecanismul internaţional de plângere în faţa Curţii. Privit din 
această perspectivă , dreptul fiecăruia de a-şi vedea cauza ascultată într-un 
termen rezonabil nu poate fi decât mai puţin efectiv dacă nu există nici o 
posibilitate de a sesiza mai întâi o autoritate naţională cu acuzaţiile bazate pe 
Convenţie, iar exigenţele articolului 13 trebuie să fie considerate ca venind 
să le consolideze pe cele ale articolului 6 § I mai degrabă decât ca fiind 
absorbite de obligaţia generală, impusă de acest articol , de a nu-i supune pe 
justiţiabili la nişte proceduri juridice anonnal de lungi. 

De altfel, Curtea subliniază că o cale de atac permiţând denunţarea 
duratei excesive a unei proceduri nu implică în sine un apel împotriva 
"deciziei" cu privire la acuzaţia în materie penală sau asupra contestaţi ei 
privitoare la drepturile sau obligaţiile cu caracter civil şi că faptul de a 
pretinde un recurs în baza articolului 13 nu este similar cu a pretinde un 
"drept de apel", care nu este garantat ca atare decât în materia penală , în baza 
aI1icolului 2 din Protocolul nr. 7. 

7. - Curtea relevă faptul că Guvernul polonez nu afinnă că există o cale 
de drept specifică, prin intennediul căreia dl. Kudla să se fi putut plânge de 
durata procedurii , însă susţine că ansamblul căilor de atac disponibile - cereri 
de punere în libertate, recursuri împotriva deciziilor de menţinere în detenţie şi 
plângeri adresate preşedintelui jurisdicţiei sesizate sau ministrului de justiţie -
îndeplineau condiţiile articolului 13. Însă el nu indică totuşi în ce măsură 
petiţionarul putea să obţină şi satisfacţie - preventivă sau compensatorie -
utilizând aceste căi de recurs. El nu pretinde că vreunul din diferitele recursuri 
evocate, sau o combinaţie a câtorva dintre acestea, ar fi putut detennina ca 
decizia asupra acuzaţii lor îndreptate împotriva dlui Kudla să intervină mai 
curând sau că i-ar fi putut furniza acestuia o reparaţie adecvată pentru 
întârzierile deja intervenite. În plus, Guvernul nu a putut să producă nici un 
exemplu din practica internă care să ateste că a fi posibil să se obţină 
îndreptarea unei asemenea violări prin utilizarea căilor de atac în chestiune. 

În consecinţă , s-a petrecut o violare a articolului 13 (16 voturi contra 1), 
din cauza lipsei din dreptul polonez a unui recurs care să-i fi permis 
petiţionarului să obţină consfinţirea dreptului său de a-şi vedea cauza 
"ascultată într-un tennen rezonabil ", în sensul articolului 6 § 1. 

8. - În domeniul articolului 41, Curtea estimează că dl. Kudla nu a 
reuşit să demonstreze că prejudiciul material acuzat de el ar fi rezultat din 
menţinerea sa în detenţie în timpul perioadei în cauză ; ea nu îi acordă nimic 
în această privinţă (unanimitate). 
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Ea admite în schimb că cel interesat trebuie să fi suferit un prejudiciu 
moral , pe care constatări le de violare a Convenţiei nu îl compensează 
suficient şi îi alocă suma de 30.000 PLN cu acest titlu (unanimitate). 

Ea îi acordă în plus 20.000 PLN pentru cheltuieli de judecată, minus sumele 
deja plătite în cadrul sistemului de asistenţă judiciară a Curţii (unanimitate). 
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Capitolul 3 

DREPTUL DE A NU FI JUDECAT 
SAU PEDEPSIT DE DOUĂ ORI 
(articolul 4 din Protocolul nr. 7) 

H3l CAZUL GRADINGER contra AUSTRIEI - Urmăriri penale 
administrative contra unui automobilist pentru săvârşirea infractiunii 
de ucidere din culpă şi conducere a unui automobil în stare de ebrietate 

1. - La 1 ianuarie 1987, aflat la volanul maşinii sale, dl Jose[ 
Gradinger provoacă un accident de circulaţie cauzând moartea unui ciclist. 
Prelevarea sanguină arată că automobilistul avea o alcoolemie de 0,8 gi t. 

La 15 mai 1987, tribunalul regional din St. Pălten (Austria de Jos) Îl 

condamnă pe peti/ionar pentru ucidere din imprudenţă (art. 80 din Codul 
penal) la 200 unităţi zi de câte 160 Ars. Potrivit acestei instanţe, cel În cauză 
a băut cu siguranţă Înainte de accident, dar fără să depăşească pragul legal 
care să justifice pedeapsa agravată prevăzută de art. 81 § 2 din Codul penal. 

La 16 iulie 1987, administraţia districtului St. PăI ten Îi aplică dlui 
Gradinger o amendă de 12.000 ArS şi, În caz de neplată a acestei sume, două 
săptămâni de Închisoare pentru conducere sub influenţa alcoolului (art. 5 § 1 
şi art. 99 § 1 a) din Codul rutier din 1960). Guvernul Land-ului Austria de Jos 
respinge recursul celui interesat, la 27 iulie 1988, pe baza unei Iloi expertize. 

DI Gradinger sesizează atunci Curtea Constituţională, care decide la 
11 octombrie 1988 să nu reţină recursul spre examinare. O plângere la 
Curtea administrativă este, de asemenea, respinsă la 29 martie 1989fără 
audiere. 

2. - În cererea din 22 mai 1989 la Comisie, dl Gradinger invocă art. 6 din 
Convenţie; el se plânge că a fost condamnat În pofida principiului non bis in 
idem, de către o autoritate administrativă care, În plus, nu putea trece drept un 
" tribunal independent şi imparţial" şi care făcuse apel la proprii experţiJ 

1 În raportul din 19 mai 1994, Comisia trage concluzia ÎncăIcării art. 6 § I din Conventie 
(dreptul la un tribunal independent şi impartial) şi art. 4 din Protocolul nr. 7 (unanimitate) ; ea 
apreciază că nu apare nici o chestiune distinctă din perspectiva art. 6 ~ I În ceea ce priveşte lipsa 
audierii În fata Curtii administrative (unanimitate). 
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• Hotărârea din 23 octombrie 1995 (Cameră) (seria A nr. 328-C) 

3. - Curtea notează că dacă infracţiunea litigioasă şi procedura aplicată 
ţin de domeniul administrativ , acestea nu prezintă mai puţin un caracter 
penal. În plus, amenda aplicată celui în cauză era însoţită , în caz de neplată , 
de o pedeapsă privativă de libertate. Art. 6 § 1 intră deci în joc 
(unanimitate). 

Petiţionarul îşi întemeiază reclamaţiile pe art. 6, în timp ce 
formularea rezervei Austriei la art. 5 din Convenţie , invocată de guvern , 
menţionează numai art. 5 şi se referă explicit doar la măsurile de privare 
de libertate. De asemenea , în cauză a fost aplicată o lege diferită de cele 
vizate prin rezervă. Această împrejurare este suficientă pentru a îndepărta 
aplicarea ei . 

4. - Curtea aminteşte că , în privinţa accesului la un tribunal , Curtea 
Constituţională nu dispune de "plenitudine de jurisdicţie". În ceea ce 
priveşte competenţa Curţii administrative, compatibilitatea sa cu art. 6 § 1 
se evaluează , fiind vorba de litigii de natură penală, în lumina 
revendicărilor ridicate, dar şi în lumina caracteristicilor constitutive ale 
unui "organ judiciar cu jurisdicţie deplină". Printre acestea figurează 
puterea de a reforma decizia unui organ inferior, sub toate aspectele, în 
fapt, ca şi în drept. În lipsa unei asemenea competenţe în domeniu a Curţii 
administrative, aceasta nu ar putea trece drept un tribunal în sensul 
Convenţiei. A existat deci încălcarea art . 6 § I asupra acestui punct 
(unanimitate ). 

5. - Având în vedere această concluzie Curtea nu apreciază necesar 
să examineze reclamaţiile referitoare la lipsa dezbaterilor şi audierii 
martorilor (unanimitate). 

6. - În absenţa unei " scurte expuneri" a legii care nu ar fi conformă 
cu art. 3 şi 4 din Protocolul nr. 7, rezerva austriacă la art. 4 nu asigură la 
un nivel suficient garanţia că ea nu se întinde dincolo de dispoziţiile 
îndepărtate în mod explicit de către Austria . În consecinţă , ea nu respectă 
art. 64 § 2 şi prin urmare nu este valabilă . 

Art. 4 din Protocolul nr. 7 are ca scop să interzică repetarea 
urmăriri lor penale definitiv încheiate . Acesta nu-şi găseşte aplicarea 
înaintea deschiderii unei noi proceduri . Din moment ce, în cazul de faţă , 
aceasta se termină printr-o decizie posterioară intrării în vigoare a 
Protocolului nr. 7 - hotărârea Curţii administrative din 29 martie 1989 -
sunt îndeplinite condiţiile de aplicabilitate ratione temporis ale art. 4 
(unanimitate). 

În ce priveşte Tribunalul regional din St. P6lten , nu era cazul să 
reţină circumstanţa agravantă împotriva petiţionarului, vizată la art . 81 § 2 
din Codul penal , respectiv starea de ebrietate la nivelul de 0,8 gl l sau 
peste acest nivel. În schimb, autorităţile administrative au admis existenţa 
unui asemenea nivel la cel în cauză, pentru a face aplicarea art. 5 din 
Codul rutier. Dispoziţiile în cauză se disting nu numai pe planul denumirii 
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in fracţiunilor, ci ş i pe ce l ma i temeIniC , al naturii ş i scopului lor. În afară 
de aceasta, in fracţiunea pedep s it ă de art. 5 din Codul ruti er nu reprezintă 
decât un aspect a l de lictului sancţionat prin art . 8 1 § 2 din Codul penal. 
Totu ş i , ce le două deciz ii litig ioase se bazează pe ace l aş i comportament. 
Po rnind d e aici , a ex is t a t î nc ă lc a rea a rt . 4 din Pro toco lul nf. 7 
(unanimitate) . 

7. - În temeiul art . 50 din Convenţie , Curtea acordă 150. 000 A TS 
d lui Gradinge r pentru c he ltui e li d e judeca t ă ş i taxe în A ustria ş i la 
Strasbourg (unanim itate). 
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